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Szanowni Państwo,

wrzesień i październik to szczególne momenty dla edukacji i szkolnictwa wyższego. 
Początek nowego roku szkolnego i akademickiego to czas stawiania pytań o kondycję pol-
skiej szkoły i uczelni, a także ich przyszłość. Tegoroczna matura pokazała, że szkoły nie 
sprostały zadaniu dobrego przygotowania do egzaminu dojrzałości. Wysoki odsetek nie-
zdanych matur spowodował też automatycznie zmniejszenie liczby potencjalnych kandy-
datów na studia, a przecież i tak, z roku na rok, liczba ta jest coraz mniejsza, co przekłada 
się na liczbę studiujących. Jak na tym tle wygląda sytuacja na KUL-u?

Okazuje się, że pomimo spadku ogólnej liczby studentów, na studiach stacjonarnych 
odnotowaliśmy niewielki, ale jednak, wzrost. Informacje te są zawarte w sprawozdaniu 
Rektora za ubiegły rok akademicki.  Jest to lektura wielce pouczająca, bo pokazuje obecną 
kondycję Uniwersytetu. Z tego swoistego „bilansu” 93-latka, wynika, że zarówno liczba 
studentów, jak poszerzanie oferty studiów przez stworzenie nowych kierunków, w tym 
prowadzonych w języku angielskim oraz rozwój studiów doktoranckich i kadry naukowej 
pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość. Tym bardziej, że na Uniwersytecie przyby-
wa miejsc, które, tak jak np. nowy gmach biotechnologii, umożliwią prowadzenie nowo-
czesnych badań.

W Przeglądzie znajdziemy też szereg informacji o wydarzeniach z życia naszego 
Uniwersytetu, w tym tę od dawna oczekiwaną, a ogłoszoną 26 września przez Stoli-
cę Apostolską, o powołaniu nowego Metropolity Lubelskiego, którym został bp Stanisław 
Budzik.

Rozpoczynamy nowy rok akademicki  w zmienionej rzeczywistości  prawnej. Nowo-
ści dotyczą całej społeczności akademickiej, w tym przede wszystkim studentów, którzy od 
przyszłego roku akademickiego będą płacić za kształcenie na drugim kierunku studiów. 
Ponadto wkrótce uczelnie będą rozliczane z efektów kształcenia, a uczelnianym spraw-
dzianem ma być badanie losów absolwentów.

Nowości z czasem nam spowszednieją, a w ciągle zmieniającym się świecie trzeba za-
wsze pamiętać, że vita peregrinatio est.

Zapraszam do lektury
Radosław Hałas
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Papież Benedykt XVI mianował nowym Metropolitą Lubelskim
Ks. Abp. prof. dr. hab. Stanisława Budzika, dotychczasowego Sekretarza 
Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Nominacja została ogłoszona 
26 września przez Nuncjusza Apostolskiego bp. Celestino Migliore. 
Ingres nowego arcybiskupa do Archikatedry Lubelskiej odbędzie się 
22 października we wspomnienie Bł. Jana Pawła II.

Ks. Abp Stanisław 
Budzik Wielkim 

Kanclerzem KUL

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka KUL składa serdecz-
ne gratulacje z okazji powołania Księdza Arcybiskupa Stanisła-
wa Budzika na Metropolitę Lubelskiego, Wielkiego Kanclerza 
KUL. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe doświadczenia 
pasterskie i naukowe Ekscelencji będą owocować w posłudze dla 
dobra Lubelskiego Kościoła i naszego Uniwersytetu. Życzymy 
wielu łask Bożych zawierzając osobę Księdza Arcybiskupa Naj-
świętszemu Sercu Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądro-
ści i umiejętności.

„Cieszymy się, że przychodzi czło-
wiek o niezwykle bogatej osobowości, 
z wielkim doświadczeniem życia ko-
ścielnego, wykształcony, z doświadcze-
niem profesorskim, które zdobywał i po-
głębiał jako profesor Uniwersytetu Jana 
Pawła II w Krakowie. To daje mu pełną 
płaszczyznę kontaktu ze środowiskiem 
akademickim. Podobnie jak zmarłemu 
Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu 
nie będzie mu obca żadna dziedzina 
duszpasterska” napisał w Komunikacie 
do wiernych Administrator Archidie-
cezji Lubelskiej bp Mieczysław Cisło. 
Nowy Metropolita Lubelski jest dok-
torem habilitowanym teologii i profe-
sorem Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie, znawcą współ-
czesnej teologii dogmatycznej. W latach 
1993-1997 był rzecznikiem prasowym 
ówczesnego biskupa tarnowskiego Józe-
fa Życińskiego.
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Urodził się 25 kwietnia 1952 r. w Łę-
kawicy k. Tarnowa. Po złożeniu 

egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Tar-
nowie. W 1977 r. uzyskał magisterium 
z historii Kościoła na Wydziale Teolo-
gii KUL. W tym samym roku przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego 
Ablewicza. Następnie pracował jako wi-
kariusz w parafiach Limanowa (1977-
1980) i Tarnów-Katedra (1980-1982). 
W 1982 r. został skierowany na studia 
specjalistyczne z dogmatyki na Uni-
wersytet w Innsbrucku, które uwień-

czył doktoratem obronionym w 1988 r. 
Przez kolejnych kilka miesięcy był wi-
kariuszem w parafii pw. św. Maksymi-
liana w Tarnowie, pełniąc równocześnie 
funkcję dyrektora Caritas Diecezji Tar-
nowskiej, którą sprawował do 1990 r. 
Od 1989 r. jest wykładowcą w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Tarnowie 
(w latach 1998-2004 był rektorem tegoż 
seminarium), zaś w latach 1997-2004 
wykładał na kursie licencjacko-doktor-
skim w Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie. W 1998 r. otrzymał sto-
pień doktora habilitowanego nauk teo-

logicznych, zaś w roku 2002 stanowisko 
profesora nadzwyczajnego. Jest autorem 
i redaktorem kilkunastu książek oraz stu 
kilkudziesięciu artykułów. Pod jego kie-
rownictwem powstało kilka prac doktor-
skich oraz kilkadziesiąt magisterskich.

Był organizatorem i pierwszym dy-
rektorem Wydawnictwem Diecezji Tar-
nowskiej „Biblos”, sekretarzem Komisji 
Episkopatu ds. Wydawnictw Katolic-
kich, konsultorem Rady Episkopatu ds. 
Apostolstwa Świeckich, delegatem ds. 
Ruchu Światło-Życie, członkiem Rady 
Programowej tarnowskiego Radia Do-
bra Nowina.

Papież Jan Paweł II mianował go 24 
lutego 2004 r. biskupem pomocniczym 
diecezji tarnowskiej i biskupem tytu-
larnym Hólar (Islandia). Sakrę bisku-
pią przyjął 3 kwietnia 2004 r. w Bazy-
lice Katedralnej w Tarnowie z rąk Bi-
skupa Tarnowskiego Wiktora Skworca. 
Współkonsekratorami byli abp metro-
polita lubelski Józef Życiński i nuncjusz 
apostolski w Polsce, abp Józef Kowal-
czyk. Hasło jego biskupiego zawoła-
nia brzmi: „In virtuti crucis” („W mocy 
krzyża”).

W czerwcu 2007 r. biskupi powie-
rzyli mu funkcję Sekretarza Generalne-
go Konferencji Episkopatu Polski. 26 
września 2011 r. Papież Benedykt XVI 
mianował go arcybiskupem metropolitą 
lubelskim.

Jest miłośnikiem poezji, słucha mu-
zyki poważnej (zwłaszcza Mozarta)

Statut KUL: Rozdział III  

Wielki Kanclerz 
 § 22  

1.  Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II jest Arcybiskup Metropolita Lubelski.  

2.  Wielki Kanclerz reprezentuje Stolicę Apostolską i inne władze kościel-

ne wobec Uniwersytetu oraz Uniwersytet wobec Stolicy Apostolskiej 

i innych władz kościelnych, a w sprawach szczególnej wagi także wo-

bec władz państwowych.  

§ 23

1.  Wielki Kanclerz troszczy się o istnienie oraz rozwój Uniwersytetu, 

w szczególności:  

1) czuwa nad sprawami nauki, nauczania i wychowania;  

2)  troszczy się, aby doktryna katolicka była wykładana i uprawiana 

zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i nauczaniem Urzędu 

Nauczycielskiego Kościoła;  

3) umacnia wspólnotę wszystkich pracowników Uniwersytetu;  

4)  czuwa nad przestrzeganiem Statutu Uniwersytetu oraz przepi-

sów Stolicy Apostolskiej;  

5)  przedstawia Kongregacji Edukacji Katolickiej oraz ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego uchwałę Sena-

tu o wyborze nowego Rektora, z zachowaniem przepisu § 42 

ust. 3;  

6) przyjmuje wyznanie wiary od nowego Rektora;  

7)  zwraca się do Stolicy Apostolskiej o nihil obstat dla osób zatrud-

nianych po raz pierwszy na stanowisku profesora zwyczajnego 

lub nadzwyczajnego na wydziałach kościelnych Uniwersytetu 

lub na innych wydziałach dla wykładania dyscyplin dotyczących 

wiary i moralności oraz dla osób honorowanych przez wydziały 

kościelne godnością doktora honoris causa;  

8)  udziela misji kanonicznej lub zezwolenia na uczenie, a w razie 

konieczności zawiesza lub odbiera je nauczycielom akademic-

kim wymienionym w § 58 ust. 1 i 2, zgodnie z przepisami prawa 

kanonicznego.  

9)  aprobuje uchwały Senatu o:

a) wyborze rektora i prorektorów; 

b) nadaniu tytułu doktora honoris causa;  

10)  zatwierdza plan rzeczowo-finansowy i decyduje o wydatkach 

nieprzewidzianych, jeśli wartość wydatku przekracza 10% 

budżetu;  

11)  informuje Stolicę Apostolską o poważniejszych sprawach Uni-

wersytetu oraz przesyła jej co pięć lat sprawozdanie o stanie 

naukowym, moralnym i ekonomicznym Uniwersytetu;  

12)  przedstawia Kongregacji Edukacji Katolickiej tekst Statutu Uni-

wersytetu do zatwierdzenia.  

2.  Wielki Kanclerz wydaje zezwolenie na alienację majątku Uniwersyte-

tu, o ile jej wartość nie przekracza kwoty, powyżej której alienacja jest 

zastrzeżona Stolicy Apostolskiej.  

3.  Wielki Kanclerz w razie potrzeby mianuje wicekanclerza Uniwersytetu 

i określa jego kompetencje.
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Człowiek narzędziem Boga
Wywiad z Ks. Abp. Bolesławem Pylakiem

Młodość
Metryka mówi, że urodziłem się 20 

sierpnia 1921 roku czyli w tym roku 
kończę 90. rok życia. I to przeleciało jak 
wczoraj, i to im dalej tym szybciej! No, 
ale to normalne. Jestem taką chodzącą 
historią, mam życie za sobą i teraz jak 
tak patrzę z perspektywy, to już jedną 
nogą jestem po tej drugiej stronie, ale jak 
długo Pan Bóg chce... z Panem Bogiem 
się nie targuje! Pana Boga się słucha! 

Urodziłem się w Łopienniku, mój oj-
ciec prowadził gospodarstwo rolne 15 
morgowe. Było nas czworo, przeciętna 
lubelska rodzina rolnicza. Brat moje-
go ojca pracował jako celnik na Śląsku 
i tak trafiłem do Tarnowskich Gór, gdzie 
skończyłem gimnazjum i pierwszą kla-
sę licealną. Dużo zawdzięczam harcer-
stwu, które przed wojną było naprawdę 
formacją wychowawczą. Później 1939 
rok, gdybym był na Śląsku, to już bym 
nie żył, bo moich najbliższych przyja-
ciół zabrano do obozu. Okres okupacji 
niemieckiej przeżyłem w Łopienniku. 
Zacząłem pracować w Gminie i dzięki 
temu nie wyjechałem na roboty przy-
musowe do Niemiec. Z drugiej strony 
zaangażowany byłem w działalność Ba-
talionów Chłopskich, zresztą jak wszy-
scy w mojej rodzinie. Pracując w Gminie 
wystawiałem fałszywe dowody. 

Okres okupacji to był czas ciągle na 
granicy życia i śmierci. I dla mnie był 
najbardziej trudny w życiu, ale nasze 
społeczeństwo zdawało egzamin z pa-
triotyzmu, solidarności. W tamtym cza-
sie Polak Polakowi był bratem. Tę życz-
liwość wzajemną dzisiaj trudno nawet 
porównać.

Seminarium
Człowiek w pewnym momencie za-

stanawia się, co w życiu będę robił? To 

następuje w różnym czasie. Ja też wa-
hałem się, nie wiedziałem. Pamiętam 
moją modlitwę z bierzmowania, kiedy 
prosiłem „Panie Boże spraw, żebym był 
tam, gdzie będę najbardziej pożytecz-
ny”. Ciekawe, że ta modlitwa mi utkwiła 
w pamięci. Jako człowiek młody, miałem 
takie okresy chandry, będąc wśród lu-
dzi czułem, że to mi nie wypełnia życia. 
I dopiero, kiedy pojechałem do semi-
narium nie miałem już nigdy żadnych 
wątpliwości. 

W 1942 roku gubernator Frank 
pozwolił na studia byłym klerykom. 
W 1943 roku podjąłem decyzję. Wsze-
dłem w nowy kurs, pierwszy kurs po-
wojenny. W podaniu podałem, że byłem 
przed wojną w seminarium, oczywiście 
to nie była prawda, ale to było jakimś 
pokryciem dla rektora wobec Gestapo. 
Zgłosiło się 27 kleryków. W tamtym 
czasie kraj był wyniszczony, rolnik mu-
siał dostarczać kartofle, zboże w okre-
ślonej ilości, bo inaczej trafiał do obozu, 
więc byliśmy głodni. W seminarium, był 
naprawdę problem chleba, ale wojna nas 
zahartowała. 

Wspominam te czasy jako okres bar-
dzo ważny, ale i trudny. Seminarium by-
ło w Krężnicy Jarej pod Lublinem, bo 
gmach w Lublinie był zajęty przez szpi-
tal niemiecki, później sowiecki, a później 
była tu szkoła podchorążych intenden-
tury. Potem tę szkołę przenieśli do Ło-
dzi, ale władze nie chciały nam zwrócić 
gmachu i dopiero jak miał przyjechać 
kardynał Griffin prymas Anglii, to rek-
tor Wilczyński przekonał władze, aby 
oddali nam ten gmach. I tak się stało, to 
był 1945 rok. Gmach był zrujnowany, ale 
byliśmy już u siebie.

W grudniu 1945 umarł biskup Ful-
man i modliliśmy się o następcę. W tam-
tym czasie nowy biskup był bardzo ocze-
kiwany i Bogu dziękować przyszedł bi-
skup Wyszyński. Konsekrowany na Ja-
snej Górze, ingres 26 maja 1946 roku. 
Wyszyński wniósł bardzo wiele w tam-
tym trudnym czasie. Odbudowa gmachu 
seminarium, kościołów, katedry zrujno-
wanej, brak księży. Biskup Wyszyński 
dwoił się i troił, a ja jako kleryk, potem 
jako diakon jeździłem z nim, podpatry-
wałem jak On pracował i to później mi 
się przydało. Byłem i jestem pod Jego 
urokiem – człowieka wielkiej wiary i da-
ru Boga na tamte trudne czasy. Nawet 
kiedy został Prymasem, zawsze utrzymy-
wał kontakt z naszą diecezją, przyjeżdżał 

na uroczystości inauguracyjne na KUL, 
na wykłady dla duchowieństwa. Powołał 
komisję episkopatu do spraw KUL-u. 
Pamiętam parę dni przed śmiercią poże-
gnanie Prymasa z komisją główną, było 
nas chyba ośmiu biskupów, mówił jak 
mamy pracować dalej. Każdy z bisku-
pów podchodził i osobiście się żegnał. 
Ja podszedłem i tak przez łzy Prymas 
powiedział „Boluś, KUL był moją wielką 
troską”, a ja wiedziałem o tym i odpo-
wiedziałem „Będzie i moją”, i zdaję mi 
się, że się starałem. KUL był dla mnie 
wartością, nawet ponaddiecezjalną.

Trudne lata powojenne KUL
KUL zaistniał po wojnie dzię-

ki ks. Słomkowskiemu, to on wskrzesił 
KUL. Były przeciwne głosy, rząd Polski 
w Londynie raczej był przeciwny, na-
wet w kraju wielu ludzi było przeciw 
KUL-owi. Słomkowski się uparł i Bo-
gu dziękować. W listopadzie inaugura-
cja, na pierwszym roku prawie ośmiu-
set studentów, a po dwóch i pół roku 
już było dwa i pół tysiąca studentów. 
To były ciężkie czasy, całe społeczeństwo 
było biedne. Słomkowski był człowie-
kiem wielkiej wiary. Pan Bóg dopuszczał 
trudności, ale zawsze dawał szansę żeby 
je przezwyciężać.

Wiadomo, KUL zawsze był pod ob-
strzałem. Wśród studentów były wtycz-
ki. Pamiętam kiedyś na KUL chciano 
wprowadzać organizacje ateistyczne. 
Słomkowski zdecydowanie postawił ve-
to. I za moich czasów, kiedy byłem już 
ordynariuszem, był zamach, żeby KUL 
zgodził się na zaistnienie organizacji 
„Socjalistyczny Związek Studentów”. 
Rektor odmówił, więc był nacisk na 
mnie w Urzędzie Wojewódzkim. Wy-
raźnie powiedziałem – katolicki uniwer-
sytet i ateistyczna organizacja – to są 
dwie różne rzeczy nie do uzgodnienia. 
I jakoś wybroniliśmy się z tego. 

Problemów było dużo, zwłaszcza ma-
terialnych. Przecież pamiętam począt-
ki KUL-u to były tylko mury, nie było 
okien, szkła, a w tamtym czasie zdobyć 
szkło i to jeszcze na taki wielki gmach, 
to było wydarzenie. Społeczeństwo by-
ło biedne. Chcieliśmy zrobić publiczną 
zbiórkę, władze się nie zgodziły. Duża 
pomoc materialna była od strony społe-
czeństwa. Powstało Towarzystwo Przy-
jaciół KUL, na początku 8 tysięcy człon-
ków, a pod koniec było 300 tysięcy. To 
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był jakiś taki wielki kapitał moralny, ale 
też to był argument, z którym władze 
musiały się liczyć. Ale ci ludzie zbiera-
li nieraz wdowie grosze z tych parafii. 
I w sumie wpłaty z Towarzystwa Przy-
jaciół KUL stanowiły jedną trzecią bu-
dżetu KUL. To była duża pomoc. Tak-
że trudności były, są i będą. Pan Bóg 
dopuszcza i daje szansę, rozwiązywania, 
tylko trzeba się modlić. 

Cennym nabytkiem dla KUL był 
Wojtyła. Dwadzieścia cztery lata był 
tu profesorem. Jako biskup Krakowski 
przyjeżdżał na KUL. W moim domu 
bywał gościem i nocował. On umiał słu-
chać, zawsze po spotkaniu z nim byłem 
ubogacony, dużo się uczyłem. 

Wojtyła i Wyszyński to byli dwaj lu-
dzie, którzy dużo zaważyli na dziejach 
Kościoła w Polsce. To też dar Opatrz-
ności Bożej.

Lata posługi arcybiskupiej
Myślę, że i proboszcz i biskup, musi 

mieć jakąś koncepcję. Diecezję znałem, 
bo z niej pochodzę. Siedemnaście lat 
pracowałem w seminarium, jako profe-
sor, wicerektor, znałem księży. Ważnym 
problemem w diecezji było budownic-
two sakralne. 

Odległości do parafialnego kościoła 
były ogromne – 6, 10 i 12 kilometrów, 
a w janowskim nawet i 26 kilometrów, 
a więc kontakt wiernego z Panem Jezu-
sem to były tylko chrzest, ślub i pogrzeb. 
W tamtym czasie pozwolenie na kościół 
to była rzecz wprost niewyobrażalna, bo 
wiadomo komunizm stawiał sobie za cel 
zniszczyć każdą religię, a zwłaszcza na-
szą. I tutaj byłem bezradny, ale św. Józef 
niezawodny – Jemu zleciłem sprawę bu-
dowy nowych kościołów. Myśmy w tym 
czasie zbudowali w diecezji 400 kościo-
łów i kaplic dojazdowych. W tamtym 
czasie powstały 142 nowe parafie, oczy-
wiście za zgodą władz, bo inaczej nie 
wolno. Kolejnym problem był brak księ-
ży… znowu Matkę Bożą trochę zatrud-
niłem, bo jej zleciłem prośbę o nowe po-
wołania i z każdym rokiem było tych 

powołań więcej. Pamiętam na początku 
to było 39, a pod koniec 74. Też Łaska 
Boża, Matka Boża też niezawodna. By-
ły trudności, straty takie czy inne, ale 
patrząc z perspektywy na tamte czasy 
myślę, że coś w tej dziedzinie w diecezji 
powstało. 

Pamiętam rozmowę z dyrektorem 
wojewódzkim do spraw religijnych, on 
już później był emerytem, ja też emery-
tem, więc spotkaliśmy się i pytam „Jak 
Pan widzi tamte czasy?” odpowiedział: 
„Ksiądz biskup przychodził, prosił, by-
wały debaty, czy pozwolić na nowy ko-
ściół, ale argument był, że biskup oso-
biście był, prosił, wypada dać”. Korona 
z głowy mi nie spadła, a pozwolenie by-
ło! W tamtym czasie biedy, ofiarność lu-
dzi była wielka. Myśmy się z tym gro-
szem liczyli, więc w sumie to dzieło wie-
lu ludzi. 

Praca naukowa na KUL
Moja droga naukowa była prosta. Po 

wojnie były braki profesorów. Po świę-
ceniach biskup mnie skierował do Na-
łęczowa, tam byłem wikariuszem, pre-
fektem szkoły podstawowej, później 
w szkole też spółdzielczej dla dorosłych 
i plastyków. Miałem 29 godzin lekcji 
tygodniowo, a poza tym wikariat, pra-
ca w parafii. Także roboty było bardzo 
dużo, no ale wtedy byłem silny, młody 
i jakoś to się ciągnęło. Po roku, ówcze-
sny rektor seminarium zaproponował mi 
studia specjalistyczne na KUL-u. I ja się 
żachnąłem, bo jako wikary czułem się 
bardzo dobrze. Powiedziałem, że się za-
stanowię. On się żachnął. Zastanowiłem 
się i poszedłem na studia z dogmaty-
ki. Moim profesorem był Słom ko wski, 
jemu zawdzięczam bardzo wie le. Mia-
łem problem z pracą doktorską. Była już 
w druku, a cenzorka lubelska postawiła 
veto! Niewydrukowana praca, to i dok-
torat nieaprobowany i wszystko leży. 
Odwołałem się do cenzury warszawskiej, 
Warszawa jakoś to odblokowała i dok-
torat zrobiłem. Wtedy mnie przeniesio-
no do seminarium na wicerektora, byłem 

nim dziesięć lat i oczywiście miałem też 
wykłady na KUL-u jako asystent, póź-
niej jako adiunkt, a później jako profe-
sor nadzwyczajny. Potem była profesura 
zwyczajna. Naukowo na pewno nie zro-
biłem wiele, bo obowiązki ordynariusza 
były pierwsze, nikt mnie tutaj nie za-
stąpił w diecezji. Później jak już było 
trochę więcej profesorów przeszedłem 
na wcześniejszą emeryturę. Byli już inni, 
którzy robili to, co ja, lepiej niż ja. 

Jako ordynariusz, kiedy księża chcieli 
studiować, zawsze szedłem im na rękę. 
Uważam, że każdy ma prawo rozwoju, 
pod każdym względem.

Wiara
Kontakt osobisty z Panem Bogiem to 

jest tajemnica osobista każdego człowie-
ka. Myślę, że Bogiem uchwytnym jest 
Chrystus – Bóg ale i Człowiek. Dla mnie 
sens kapłaństwa i biskupstwa to uobec-
niać Chrystusa i jego działalność. To jest 
dla mnie oczywiste. Uobecniać Jego na-
ukę w katechezie, uobecniać w sakra-
mentach. Organizować życie społeczne 
w parafii, ale przede wszystkim kontakt 
osobisty z Panem Jezusem. On się ob-
jawia w modlitwie i to jest podstawo-
wa sprawa. Oczywiście ten kontakt teraz 
jest na płaszczyźnie wiary, kiedyś będzie 
na płaszczyźnie oczywistości. Uobecnie-
nie ofiary krzyża, to jest wielka tajemni-
ca i wielka rzeczywistość. Także dziękuję 
Bogu za ten dar wiary. Oczywiście wiarę 
można stracić, ale jak traci się wiarę to 
traci się wszytko. Dla mnie Pan Jezus to 
jest Ktoś. I troska o ten kontakt osobisty, 
jest wyrazem mojej bliskości do Pana Je-
zusa. To jest Łaska Boża.

Jak żyć?
Problem bardzo istotny. Pamię-

tam pierwsze rekolekcji kleryckie – te-
mat główny to: „Gdziekolwiek, cokol-
wiek, jakkolwiek w życiu masz zrobić, 
co do Ciebie należy – bądź zadowolo-
ny”. I to jest ta święta obojętność, wiara 
w opatrzność Bożą, że Bóg rządzi nami, 
a my mamy być posłuszni Jego woli. Ta 
zasada zdała w moim życiu egzamin. 

Nigdy nie liczyłem, że tak długo po-
żyję. I to jest właśnie sztuka starości 
– wykorzystać czas… Życie nasze ma 
sens kiedy stajemy się narzędziem Bo-
ga. Człowiek nigdy nie jest zawiedziony, 
bo wszystko jest łaską Bożą. Tak patrzę 
na swoje życie i dziękuję Bogu, że mnie 
przeprowadził przez wiele niełatwych 
spraw, sytuacji. Czasem Pan Bóg do-
puszcza upadki, ale to uczy nas pokory. 
Tak to widzę patrząc na swoje życie.

Rozmawiali: 
Anna Swęda, Łukasz Kaczmarek
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Sprawozdanie z działalności 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
w roku akademickim 2010/2011

Rok akademicki 2010/2011 był 93. 
rokiem działalności Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II. Uczelnię tworzyło dziewięć wydzia-
łów: Teologii; Filozofii; Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji; Nauk 
Humanistycznych; Nauk Społecznych; 
Matematyczno-Przyrodniczy; Zamiej-
scowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych 
w Tomaszowie Lubelskim; Zamiejscowy 
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Wo-
li; Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospo-
darce w Stalowej Woli oraz Kolegium 
Międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych.

W dniu 10 lutego 2011 r. zmarł na-
gle Wielki Kanclerz KUL JE Abp Józef 
Życiński, społeczność akademicka po-
żegnała go 18 lutego 2011 r. w Kościele 
Akademickim.

Senat KUL
W roku akademickim 2010/2011 Se-

nat KUL tworzyło 29 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. Jó- 
zef 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 Stalowej Woli: 

ks. prof. dr hab. Marian Wolicki,  
dr hab. Roman Pelczar, prof. KUL, 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk 
o Gospodarce w Stalowej Woli

dr hab. Romuald Szeremietiew, 
przedstawiciel nauczycieli akademickich 
nieposiadających stopnia naukowego doktora 
habilitowanego lub tytułu profesora:

dr Grzegorz Adamczyk, od 31 marca 2011 r. 
przedstawiciel pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi: 

mgr Anna Lewkowicz, 
przedstawiciel doktorantów: 

mgr Joanna Kiereś-Łach, od 31 marca 2011 r. 
przedstawiciele studentów: 

Mateusz Prucnal, 
Lyubomyr Sherstyuk, 
Rafał Rawski, 
 Mateusz Grosicki, 
 Łukasz Wróblewski, 

Ponadto w posiedzeniach Senatu z głosem 
doradczym uczestniczyli:

dr Tomasz Ożóg, przedstawiciel NSZZ „Solidar- 
ność” 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 KUL odbył 8 posiedzeń, pod-
czas których podjął łącznie 297 uchwał.

Senat podjął uchwały w sprawie 
nadania tytułu doktora honoris cau-
sa KUL: JE. Kardynałowi Angelo Scoli, 
Patriarsze Wenecji; prof. dr hab. Teresie 
Kostkiewiczowej; s. Małgorzacie Annie 
Borkowskiej.

Senat nadał honorowy tytuł Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ja-
na Pawła II Deo et Patriae deditus: JE 
Ks. Abp. Józefowi Kowalczykowi, Pry-
masowi Polski oraz Instytutowi Prymasa 
Wyszyńskiego.

Ponadto Senat nadał 3 Medale za Za-
sługi dla KUL: ks. dr. Michałowi Macioł-
ce, ks. prof. dr. hab. Remigiuszowi Popo-
wskiemu oraz Fundacji Uniwersyteckiej 
w Stalowej Woli.

Senat wprowadził następujące zmia-
ny organizacyjne: utworzył na Wydzia-
le Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie 
w Stalowej Woli Instytut Inżynierii Środo-
wiska; wyraził zgodę na zakup działki poło-
żonej przy ul. Konstantynów w Lublinie, 
podjął uchwały w sprawie utworzenia 
17 katedr: na Wydziale Teologii – Psy-
chopedagogiki Rodziny; na Wydziale Fi-
lozofii – Filozofii Prawa i Praw Człowieka; 
na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji – Historii Powszechnego 
Prawa Kanonicznego; na Wydziale Nauk 
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Humanistycznych – Językoznawstwa Ger-
mańskiego, Literatury Niemieckojęzycz-
nej I połowy XX wieku, Komparatystyki 
Artystycznej; na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym – Projektowania Krajo-
brazu; na Wydziale Zamiejscowym Nauk 
o Społeczeństwie w Stalowej Woli – Fizy-
ki Stosowanej, Chemii, Chemii Fizycznej 
i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii 
Środowiska, Chemii Analitycznej Środo-
wiska, Ochrony Wód, Rolniczych Podstaw 
Inżynierii Środowiska; na Wydziale Za-
miejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce 
– Bankowości i Instytucji Finansowych na 
Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubel-
skim – Cywilizacji Bliskiego Wschodu, 
Historii i Nauk Politycznych, Etnologii 
i Antropologii Kulturowej. Ponadto Senat 
utworzył Pracownię Biologii Środowiska, 
Pracownię Ekonomicznych Podstaw Eko-
logii, Pracownię Inżynierii Sanitarnej na 
Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społe-
czeństwie w Stalowej Woli oraz Laborato-
rium Fizjologii i Biochemii na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym.

Senat wyraził zgodę na podjęcie współ-
pracy z pięcioma naukowo-dydaktyczny-
mi ośrodkami zagranicznymi: Państwo-
wym Uniwersytetem im. I. G. Pietrowskie-
go w Briańsku,  Uniwersytetem Sulchan-
Saba Orbeliani w Gruzji, Państwowym 
Uniwersytetem Petersburskim w Sankt 
Petersburgu, Uniwersytetem w Innsbruc-
ku, Tribhuvan University w Kathmandu 
(Nepal).

Senat wyraził zgodę na uruchomienie 
naboru bądź podjęcie działań zmierzają-
cych do uruchomienia nowych kierun-
ków studiów: filologia niderlandzka 
(studia stacjonarne II stopnia), filologia 
polska (studia niestacjonarne II stop-
nia) na Wydziale Nauk Humanistycz-
nych, grup anglojęzycznych na kierun-
kach: europeistyka – studia stacjonarne 
I stopnia (Bachelor of Ars in European 
Studies), europeistyka – studia stacjo-
narne II stopnia (Master of Arts in Eu-
ropean Sudies) na Wydziale Prawa, Pra-
wa Kanonicznego i Administracji, unika-
towego kierunku etyka – (studia I i II 
stopnia) na Wydziale Filozofii, unikato-
wego kierunku kultury i religie bliskie-
go wschodu (studia I stopnia) oraz mu-
zyka kościelna (studia I stopnia) na Wy-
dziale Teologii, gospodarka przestrzenna 
(studia stacjonarne I stopnia) na Wy-
dziale Matematyczno-Przyrodniczym. Po-
nadto Senat zamknął nabory na niektó-
re kierunki studiów począwszy od roku 
akademickiego 2011/2012: europeistyka 
(studia niestacjonarne I stopnia), socjo-
logia (studia niestacjonarne I stopnia), 
psychologia (studia niestacjonarne wie-
czorowe jednolite magisterskie).

Rektor i prorektorzy
W roku akademickim 2010/2011 wła-

dze Uniwersytetu wydały 232 zarządze-
nia związane z organizacją Uczelni, wpro-
wadzające nowe regulaminy porządkowe. 
Wśród nich wymienić należy zarządzenia 
w sprawie wprowadzenia: Regulaminu 
i cennika usług archiwalnych świadczo-
nych w Archiwum Uniwersyteckim KUL, 
Elektronicznego rejestru wydanych in-
deksów, Zasad przetwarzania danych 
osobowych na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim Jana Pawła II, Regula-
minu Wewnętrznej Sieci Komputerowej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, Zasad składania egzem-
plarza pracy dyplomowej w formie elek-
tronicznej poprzez platformę e-KUL, 
Procedur kontroli zarządczej na KUL. 
Rektor KUL wydał 153 pełnomocnictwa 
i upoważnienia.

Studenci i studia
Liczba studentów wynosiła łącznie 19 236, 
w tym: 

13 702 na studiach stacjonarnych,  
2 925 na studiach niestacjonarnych,  
1 278 na studiach doktoranckich, w tym 616 na  
studiach stacjonarnych

1 331 na studiach podyplomowych 
W roku akademickim 2010/2011 zmarły 2 studentki:

Olga Steliga z Wydziału Nauk o Społeczeństwie 
Milena Wójcicka z Wydziału Nauk  
Humanistycznych

Studenci mieli możliwość kształce-
nia się w ramach 34 kierunków studiów 
(łącznie z MISH), w tym na 6 nowych 
kierunkach, utworzonych od 1 paździer-
nika 2010: edukacji techniczno-informa-
tycznej, etnologii, mediteranistyce, pra-
cy socjalnej, przyrodoznawstwie i filozofii 
przyrody, retoryce stosowanej. 
Liczba studentów wszystkich trybów studiów 
na poszczególnych wydziałach:

Wydział Teologii  1 219 
Wydział Filozofii  679 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego  
i Administracji  2 826

Wydział Nauk Humanistycznych  2 329 
Wydział Nauk Społecznych  3 291 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 1 029 
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekono- 
micznych w Tomaszowie Lub.  681

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie  
w Stalowej Woli  843

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce  
w Stalowej Woli 695

Kolegium MISH  107 
Liczba doktorantów na poszczególnych 
wydziałach:

Wydział Teologii 286 
Wydział Filozofii 115 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego  
i Administracji  184

Wydział Nauk Humanistycznych 312 

Wydział Nauk Społecznych  381 
W roku 2010/2011 stypendia dokto-

ranckie otrzymywało 61 doktorantów.

Studenci Cudzoziemcy
W roku akademickim 2010/2011 na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II kształciło się na studiach magi-
sterskich i licencjackich 210 studentów 
cudzoziemców oraz 112 na studiach dok-
toranckich, a także 7 osób na studiach 
podyplomowych. Łącznie – 329 osób 
z 26 krajów. Największa liczba studen-
tów cudzoziemców pochodzi z Ukrainy – 
161 osób, 64 osoby przyjechały na studia 
z Białorusi. Mamy też studentów m.in. 
z Litwy, Słowacji, Czech, Łotwy, Rosji, 
Kazachstanu, Chin, Kamerunu, Zambii 
i USA.

Studenci niepełnosprawni
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II może poszczycić się bogatym, 
wieloletnim doświadczeniem we wspiera-
niu studentów niepełnosprawnych. Głów-
ny cel tego wsparcia to umożliwienie stu-
dentom dostępu do nauki, bez względu 
na rodzaj niepełnosprawności. W roku 
2010/2011 na naszej uczelni kształciło się 
462 studentów niepełnosprawnych, po-
siadających ważny dokument potwierdza-
jący daną niepełnosprawność. Faktyczna 
liczba studiujących osób niepełnospraw-
nych z różnym rodzajem dysfunkcji w mi-
nionym roku wynosiła ok. 600 osób. 

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Stu-
dentów Niepełnosprawnych od kilku lat 
współpracuje z Lubelskim Oddziałem 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Owocem tej 
współpracy jest rzetelna informacja prze-
kazywana niepełnosprawnym studentom 
o możliwościach uzyskania wsparcia jak 
i pomoc przy wypełnianiu wniosków (do-
stępnych w biurze) dotyczących progra-
mów wspierających dostęp do Edukacji 
– takich jak: „STUDENT II”, „PEGAZ”, 
„KOMPUTER DLA HOMERA”. Dzię-
ki współpracy z PFRON, w minionym 
roku akademickim możliwe było uzyska-
nie znacznej pomocy finansowej, dostęp-
nej dla uczelni, na których studiują oso-
by niepełnosprawne z dysfunkcją słuchu. 
W ramach programu „PITAGORAS A”, 
łączna kwota dofinansowania wyniosła 
100 200 zł.

Najbogatsze doświadczenia naszego 
Uniwersytetu to usuwanie barier w do-
stępie do nauki oraz wspieranie adaptacji 
i integracji ze środowiskiem uczelni stu-
dentów niewidomych i studentów z dys-
funkcją słuchu. 

Katedra Metodyki i Tyflodydaktyki, 
jest pierwszą w Polsce i jak dotąd jedy-
ną placówką naukowo-dydaktyczną, któ-
ra kompleksowo zajęła się nauczaniem 
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języka angielskiego osób niewidomych. 
Udostępniając niewidomym studentom 
możliwość dobrego poznania języka an-
gielskiego, wychodzimy naprzeciw ocze-
kiwaniom pracodawców, dla których 
znajomość języków obcych jest często 
podstawowym warunkiem zatrudnienia. 
KUL jest też jedyną uczelnią w Polsce, na 
której angliści uzyskują dodatkową specja-
lizację – nauczanie niewidomych. W roku 
akademickim 2010/2011 w seminarium 
licencjackim i magisterskim z tyflody-
daktyki języka angielskiego uczestniczyło 
18 widzących studentów. Podejmowanie 
przez absolwentów anglistyki KUL pracy 
w różnych miastach Polski zdecydowanie 
sprzyja podniesieniu poziomu dostępno-
ści języka angielskiego dla niewidomych 
w całym kraju. W uniwersyteckim cen-
trum adaptacji materiałów dydaktycznych 
powstają brajlowskie i elektroniczne ada-
ptacje podręczników. Uczelnia nasza po-
siada możliwość tworzenia najwyższej ja-
kości udźwiękowionej grafiki dotykowej 
– diagramów, planów budynków, planów 
miast oraz map. Studenci z dysfunkcją 
wzroku mają ponadto możliwość korzy-
stania z indywidualnych zajęć uzupełnia-
jących. Dotyczy to wszystkich przedmio-
tów sprawiających trudności wynikające 
z dysfunkcji wzroku, szczególnie zajęć 
z informatyki, w ramach których organi-
zowane są indywidualne ćwiczenia w sa-
li ze specjalistycznym oprogramowaniem. 
Ponadto niewidomi studenci otrzymują 
pomoc w zakresie przemieszczania się po 
obiektach KUL. Dzięki tej pomocy stu-
denci nabywają umiejętność bezpiecznego 
poruszania się i samodzielnego odnajdy-
wania sal wykładowych. W minionym ro-
ku akademickim kontynuowano oznacza-
nie najważniejszych pomieszczeń uczelni 
tabliczkami brajlowskimi, a w najbliższej 
przyszłości planowane jest oznaczenie 
brajlem wszystkich sal uczelni. W ramach 
współpracy Katedry Metodyki i Tyflo-

dydaktyki J. Angielskiego oraz Instytutu 
Psychologii realizowany jest trzyletni pro-
jekt dotyczący percepcji dotykowej osób 
niewidomych i możliwości usprawnienia 
korzystania z grafiki dotykowej przez nie-
widome osoby. Badania te przyczynią się 
do opracowania standardów jakie spełniać 
powinny adaptacje materiałów dydak-
tycznych zawierających elementy graficz-
ne (ilustracje, mapy diagramy).

Pod koniec 2010 roku powstała sek-
cja tyflodydaktyczna Koła Studentów 
Anglistyki KUL. Jednym z jej celów jest 
integracja niewidomych studentów po-
przez wspólne działania na terenie uczel-
ni i wspólne spędzanie wolnego czasu 
ze studentami widzącymi. Pierwszym bar-
dzo dobrze przyjętym wydarzeniem był 
wieczór kolęd połączony z przygotowy-
waniem ozdób choinkowych oraz kart 
świątecznych z dotykowymi ilustracjami 
i napisami w brajlu. W kwietniu 2011 
roku odbyły się Lubelskie dni Osób Nie-
widomych i Słabowidzących, populary-
zujące możliwości rozwiązywania proble-
mów niewidomych studentów. W ramach 
„Dni” zorganizowano m.in. szkolenie dla 
niewidomych studentów KUL w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Również w kwietniu zorganizo-
wano we współpracy z Ambasadą Japonii 
wieczór japoński, będący częścią progra-
mu wieczorów poszerzających wiedzę nie-
widomych studentów w zakresie kultury 
polskiej, europejskiej i światowej.

Wszystkie te działania przyczyniają się 
do zwiększenia samodzielności osób nie-
widomych i podnoszenia ich kwalifika-
cji, co w znacznym stopniu zwiększa ich 
szanse na znalezienie zatrudnienia. Uni-
wersytet może się już pochwalić pierw-
szymi niewidomymi tłumaczami – absol-
wentami anglistyki KUL, niewidomymi 
nauczycielami j. angielskiego, informaty-
kami czy psychologami. Na studia w roku 
akademickim 2010/2011 przyjęto 18 nie-

widomych i słabowidzących studentów. 
Ogółem w roku akademickim 2010/2011 
na KUL studiowało 64 studentów z dys-
funkcją wzroku.

KUL jest jedną z nielicznych uczelni 
w Polsce, na której języka angielskiego 
uczą się studenci głusi. Obok standardo-
wych działań mających na celu wyrówna-
nie szans studentów z dysfunkcją słuchu 
(wyposażenie wybranych sal wykładowych 
w specjalistyczny sprzęt i zapewnienie tłu-
maczy języka migowego, transliteratorów 
i pomocy w przygotowywaniu notatek) 
na uwagę zasługuje dostępny tylko na nie-
licznych uczelniach w Polsce lektorat ję-
zyka angielskiego dla osób niesłyszących. 
Lektorat prowadzony jest w małych, kil-
kuosobowych grupach umożliwiających 
bezpośredni kontakt pomiędzy prowa-
dzącym zajęcia i studentami. Zakupiony 
ze środków PFRON sprzęt (m.in. projek-
tory i tablice multimedialne) znacznie po-
większył możliwości przekazywania wie-
dzy studentom z dysfunkcją słuchu.

W roku akademickim 2010/2011 po-
nownie zorganizowano zajęcia sportowe 
dla osób z różnymi rodzajami schorzeń. 
Formy aktywności fizycznej dostosowa-
ne były do potrzeb i możliwości poszcze-
gólnych studentów. Zaoferowano szero-
ką różnorodność zajęć sportowych, zależ-
nie od zainteresowań studentów: zajęcia 
na basenie, siłownia, tenis, taniec towa-
rzyski. Inicjatywa zorganizowania sekcji 
sportowych dla osób niepełnosprawnych 
spotkała się z gorącym przyjęciem wśród 
studentów. Celem przedsięwzięcia jest 
nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede 
wszystkim rekreacja, a także (w niektó-
rych przypadkach) rehabilitacja osób nie-
pełnosprawnych. Tworzenie sekcji inte-
gracyjnych z osobami pełnosprawnymi 
przyczyniło się do zwiększonej aktywizacji 
społecznej studentów niepełnosprawnych 
oraz ściślejszej ich integracji z pełnospraw-
nymi rówieśnikami.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II reprezentowany jest regularnie 
na krajowych i międzynarodowych kon-
ferencjach i sympozjach poświęconych in-
tegracji edukacyjnej osób niewidomych, 
w minionym roku takie konferencje mia-
ły miejsce w Bydgoszczy, Warszawie oraz 
w Brnie (International Conference Uni-
versal Learning Design 2011).

Program MOST
W ramach programu wymiany mię-

dzyuczelnianej MOST w roku akademic-
kim 2010/2011 na studia do innych uni-
wersytetów w Polsce wyjechało 32 naszych 
studentów, z wielu kierunków, najliczniej 
z kierunku prawo. Najchętniej wybiera-
ne przez naszych studentów uniwersytety 
to Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet 
Jagielloński. 
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Na studia na KUL przyjechało 15 osób 
na kierunki: prawo, europeistyka, filozo-
fia, psychologia, z 7 uniwersytetów (UŁ, 
UMCS, UMK, UR, UŚ, UWr, UW).

Stypendia Ministra oraz fundowane
W roku akademickim 2010/2011 

stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce 
otrzymywały 24 osoby. Wysokość stypen-
dium wynosiła 1300 zł miesięcznie. 

Stypendia fundowane przyznano 37 
osobom. Łączna kwota wypłaconych sty-
pendiów wyniosła 97 996 zł. Fundacja 
Naukowa Rektora KUL przyznała stypen-
dia 2 uczestnikom studiów doktoranc-
kich. Stypendia studenta-stażysty otrzy-
mywało 2 studentów.

Egzaminy wstępne
Rejestrację kandydatów na wszystkie 

kierunki i rodzaje studiów prowadzono 
poprzez elektroniczny system rekrutacji. 
O przyjęcie na studia w roku akademic-
kim 2011/2012 ubiegało się 11 113 osób 
(studia I, II stopnia i jednolite magister-
skie). Największym zainteresowaniem cie-
szyły się: filologia angielska (6,03 osób na 
1 miejsce), prawo (5,79 osób na 1 miej-
sce), psychologia (5,04 osób na 1 miejsce) 
oraz ekonomia (4,88 osób na 1 miejsce). 

Podjęcie studiów potwierdziło do 27 
września 2011 r.: na studiach I stopnia 
i jednolitych magisterskich: 3 477 osób, 
na studiach II stopnia: 1 678 osób.

O przyjęcie na studia doktoranckie 
ubiegało się 460 osób. Spośród nich na 
I rok przyjęto 429 osób.

Jakość kształcenia
Obecnie dziewięć kierunków studiów 

posiada certyfikat jakości kształcenia przy-
znawany przez Uniwersytecką Komisję 
Akredytacyjną, wszystkie na najdłuższy, 
pięcioletni okres. Akredytację posiadają: 
teologia, filologia polska, psychologia, so-
cjologia, historia, filologia klasyczna, filo-
zofia, muzykologia i pedagogika.

Państwowa Komisja Akredytacyjna po-
zytywnie oceniła dotychczas 17 kierun-
ków studiów: administracja (studia I, II 
stopnia oraz jednolite magisterskie), ar-
chitektura krajobrazu (studia I stopnia), 
ekonomia (I i II stopnia oraz jednoli-
te magisterskie), filologia polska (studia 
I i II stopnia oraz jednolite magisterskie), 
filologia w zakresie: filologia angielska, 
filologia germańska, filologia klasyczna, 
filologia romańska, filologia słowiańska 
(studia I stopnia i jednolite magisterskie); 
filozofia (studia I stopnia i jednolite ma-
gisterskie), historia (studia I stopnia i jed-
nolite magisterskie), historia sztuki (stu-
dia I stopnia i jednolite magisterskie), in-
formatyka (studia I stopnia), matematyka 
(studia jednolite magisterskie), muzyko-

logia (studia I i II stopnia oraz jednoli-
te magisterskie), nauki o rodzinie (studia 
I i II stopnia), ochrona środowiska (studia 
I stopnia i jednolite magisterskie), peda-
gogika (studia I i II stopnia oraz jednolite 
magisterskie), prawo kanoniczne (studia 
jednolite magisterskie), psychologia (stu-
dia jednolite magisterskie) i teologia (stu-
dia jednolite magisterskie). 

Wielopłaszczyznowe działania w kie-
runku zapewnienia jak najwyższej jakości 
kształcenia obejmują przede wszystkim: 
coroczną weryfikację poprawności for-
malnej i funkcjonalnej programów kształ-
cenia, poszerzanie oferty zajęć fakultatyw-
nych i aktualizowanie oferty modułów 
specjalizacyjnych lub specjalnościowych; 
systematyczną ocenę kadry naukowo-dy-
daktycznej, cykliczną ewaluację zajęć, sys-
tem informowania na temat stanu i zmian 
w procesie kształcenia. W procedurach za-
pewniających jakość kształcenia uczestni-
czą – odpowiednio do założonych celów – 
przedstawiciele nauczycieli akademickich, 
pracowników administracji i studentów. 
Na wniosek Senatu na poszczególnych 
Wydziałach powołane zostały Komisje ds. 
Jakości kształcenia.

Pomoc socjalna dla studentów
Pomoc socjalna dla studentów pocho-

dzi z budżetu państwa, budżetu KUL oraz 
od osób prywatnych i instytucji. 

Ze stypendium socjalnego korzystało 4 
109 studentów oraz 91 doktorantów. Wy-
sokość stypendium socjalnego dla studen-
tów wynosiła od 135 do 270 zł, a dla dok-
torantów od 190 do 460 zł. Na stypendia 
socjalne wydano w roku sprawozdawczym 
8 064 313 zł. Stypendium na wyżywienie, 
w kwocie 135 zł, pobierało 4 108 studen-
tów, a w kwocie 190 zł 91 doktorantów. 
Stypendium mieszkaniowe, w kwocie 135 
zł (z tytułu zamieszkania w domu stu-
denckim lub na stancji) i w kwocie 185 
zł (z tytułu zamieszkania z niepracującym 

małżonkiem lub dzieckiem w domu stu-
denckim lub w innym obiekcie) otrzymy-
wało łącznie 2 740 studentów, natomiast 
stypendium w kwocie 190 zł (z tytułu za-
mieszkania w domu studenckim lub na 
stancji) i w kwocie 240 zł (z tytułu za-
mieszkania z niepracującym małżonkiem 
lub dzieckiem w domu studenckim lub 
w innym obiekcie) otrzymało 37 dokto-
rantów. Suma środków wydatkowanych 
na te dwa rodzaje stypendiów wyniosła 8 
417 570 zł.

Stypendium specjalne dla osób nie-
pełnosprawnych w wysokości 210, 260 
i 310 zł pobierało 468 studentów i w wy-
sokości 190, 280 i 370 zł 25 doktorantów. 
Ogółem na stypendia dla osób niepełno-
sprawnych wydano 1 124 170 zł.

Stypendium za wyniki w nauce otrzy-
mywało 15% studentów, którzy osiągnęli 
najwyższą średnią ocen (inną dla każdego 
roku i kierunku studiów) oraz doktoran-
ci, którzy uzyskali liczbę punków, nie niż-
szą niż średnia arytmetyczna wszystkich 
punktów przyznawanych w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, którą wyznaczono od-
dzielnie dla doktorantów I roku studiów 
i doktorantów kolejnych lat studiów. Sty-
pendium to wynosiło 240, 280 i 320 zł 
miesięcznie dla studentów oraz 300, 500 
i 700 zł miesięcznie dla doktorantów. Przy 
tym pobierało je 1 959 studentów oraz 62 
doktorantów.

Stypendium za wyniki w sporcie otrzy-
mywali studenci, którzy osiągnęli bardzo 
wysokie wyniki sportowe we współzawod-
nictwie krajowym lub międzynarodowym. 
Stypendium to wynosiło od 300 do 750 zł 
miesięcznie i pobierało je 58 studentów.

Ogółem na stypendia za wyniki w na-
uce i na stypendia za wyniki w sporcie 
wydatkowano 5 279 070 zł. 

W roku sprawozdawczym przyznano 
również 241 jednorazowych zapomóg dla 
studentów oraz 16 dla doktorantów, na 
łączną kwotę 128 600 zł.
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Ponadto wypłacono stypendia ministra 
za osiągnięcia w nauce dla 24 osób na 
kwotę 312 000 zł.

W roku sprawozdawczym prorektor ds. 
dydaktyki i wychowania zawarł umowy 
zlecenia ze 140 studentami wykonującymi 
prace w różnych agendach KUL. Wyso-
kość wynagrodzenia wynosiła odpowied-
nio 350 zł za 18 lub 175 zł za 9 godzin 
pracy tygodniowo. Na wynagrodzenia dla 
studentów przeznaczono ogółem 302 877 
zł. Ponadto wypłacono z Własnego Fun-
duszu Stypendialnego stypendia dla 54 
osób na łączna kwotę 15 100 zł.

Ogółem na pomoc materialną dla stu-
dentów i doktorantów z budżetu państwa 
wydano 23 471 843 zł. 

Aktywność studentów
Na Uniwersytecie w 2010/2011 dzia-

łało 56 kół naukowych i 21 organizacji 
studenckich. Wśród nowo powstałych 
kół naukowych są: Koło Naukowe Stu-
dentów Mediteranistyki, Koło Naukowe 
Studentów Filologii Niderlandzkiej, Koło 
Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej 
oraz Koło Naukowe Doktorantów Wy-
działu Nauk Humanistycznych. Decyzją 
Rektora KUL z dnia 16 maja 2011 r. za-
wieszona została działalność Koła Nauko-
wego Historyków Studentów KUL, na 
okres jednego roku.

Co roku organizowany jest Tydzień 
Kultury Studenckiej „KULturalia”, jako 
wspólna inicjatywa wszystkich działają-
cych na Uczelni kół i organizacji studenc-
kich. Podstawową osią działalności kół 
naukowych jest organizacja warsztatów, 
szkoleń, wykładów, konkursów i konfe-
rencji naukowych w zakresie dziedziny, 
którą reprezentują. Najdłuższą tradycję 
mają tzw. Tygodnie – Tydzień Filozo-
ficzny, Tydzień Eklezjologiczny, Tydzień 
Prawników czy Ogólnopolska Konferen-
cja Psychologiczna „Aktualia”.

W minionym roku akademickim z ini-
cjatywą Uczelnianego Samorządu Studen-

tów KUL, przeprowadzono badania „Mar-
ka KUL”, które miały na celu poznanie 
opinii na temat naszego Uniwersytetu, za-
równo wśród absolwentów szkół średnich, 
studentów innych uczelni, jak i absolwen-
tów KUL. Wyniki te stanowiły podstawę 
zarówno do dyskusji dotyczących przy-
szłości naszego Uniwersytetu, jak również 
do działań związanych z promocją.

Studenci angażują się też w prace 
o charakterze społecznym, co stanowi 
sprawdzian umiejętności praktycznych, 
np. studenci prawa prowadzą Uniwer-
sytecką Poradnię Prawną i Klinikę Pra-
wa, studenci psychologii we współpracy 
ze specjalistycznymi ośrodkami prowadzą 
warsztaty psychologiczne, studenci ochro-
ny środowiska – szkolenia z zakresu racjo-
nalnej gospodarki odpadami oraz orga-
nizują wyjazdy do parków narodowych, 
studenci pedagogiki pracują z wychowan-
kami lubelskich domów dziecka, studen-
ci architektury krajobrazu organizują wy-
stawy, uczą projektowania ogrodów i fo-
tografowania, muzykologowie organizują 
koncerty i oprawę muzyczną uroczystości 
uniwersyteckich, studenci z Koła Nauko-
wego Biotechnologii prowadzą badania 
laboratoryjne.

Bardzo ważny aspekt działalności stu-
denckiej stanowi udział w przygotowa-
niach „Dnia Otwartych Drzwi”, odby-
wającego się co roku na naszym Uniwer-
sytecie jako spotkanie informacyjne dla 
kandydatów na studia. 

AZS

Aktywność sportowa studentów KUL 
realizowana jest w ramach Klubu Uczel-
nianego AZS KUL. W roku akademickim 
2010/2011 studenci KUL zdobyli łącznie 
91 medali (w tym 30 złotych, 31 srebr-
nych i 30 brązowych). 
Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II

W roku akademickim 2010/2011 
Chór pod dyr. dr. hab. Grzegorza Pecki, 

prof. KUL, wystąpił 37 razy, w tym 1 
z koncertów odbył za granicą (Włochy). 
Do najważniejszych występów zaliczyć 
należy:
1.  Koncert w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświęt-

szej Marii Panny w Lublinie dedykowany pamięci 

ofiar katastrofy w Smoleńsku. Koncert zorganizo-

wany pod patronatem Prezydenta Lublina, w ra-

mach VII Zaduszek Kresowych;

2.  Oprawa muzyczna uroczystości wręczenia tytułu 

doktora honoris causa KUL prof. Lotharowi Ro-

osowi; prof. Eduardowi Gauglerowi; Jem. Kardy-

nałowi Angelo Scoli, Patriarsze Wenecji; prof. dr 

hab. Teresie Kostkiewiczowej; s. Małgorzacie Annie 

Borkowskiej;

3.  Koncert Bożonarodzeniowy „Concerto di Natale 

2010” w Katedrze w Mediolanie (Włochy). Podczas 

koncertu zaprezentowana została Msza „Missa 

Mariae Dicata” włoskiego kompozytora Nino Roty. 

Wykonawcami koncertu orócz chóru byli: Luciana 

Serra – sopran oraz Orkiestra Cantelli;

4.  Oprawa muzyczna uroczystej Mszy Św. odprawio-

nej pod przewodnictwem JE Abp. Józefa Życińskie-

go w Niedzielę Chrztu Pańskiego w Kościele Aka-

demickim KUL. Msza Św. transmitowana za po-

średnictwem TVP Polonia;

5.  Koncert w Bazylice Drzewa Krzyża Świętego Ojców 

Dominikanów w Lublinie, zorganizowany w ra-

mach cyklu koncertów „Wielkopostne śpiewanie”;

6.  Koncert Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej zor-

ganizowany w Kościele Świętej Rodziny w Lu-

blinie, w ramach Miedzynarodowego Festiwalu 

Organowego;

7.  Oprawa muzyczna  Mszy Św. odprawionej pod 

przewodnictwem Rektora KUL Stanisława Wilka 

w Poniedziałek Wielkanocny w Kościele Św. Krzy-

ża w Warszawie. Msza Św. transmitowana przez 

I program Polskiego Radia;

8.  Oprawa muzyczna Mszy Świętej dziękczynnej za 

beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II, której 

przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce JE Ks. 

Abp. Celestino Miliore. Po Mszy Świętej odbył się 

koncert, którego wykonawcami byli Chór Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 

Orkiestra Teatru Muzycznego w Lublinie;

9.  Koncert w Kościele pw. św. Franciszka Ksawerego 

w Krasnymstawie w ramach XX Jubileuszowego 

Koncertu „Gloria Vitae” w hołdzie Błogosławione-

mu Janowi Pawłowi II. Koncert odbył się pod ho-

norowym patronatem Ks. Bp. Mieczysława Cisło – 

Administratora Archidiecezji Lubelskiej, Genowefy 

Tokarskiej – Wojewody Lubelskiego oraz Krzyszto-

fa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskie-

go. W Jubileuszowym koncercie oprócz Chóru KUL 

wystąpili m.in.: Halina Kunicka, Andrzej Rybiński, 

Magda Welc oraz goście z Ukrainy: Trio Bandurzy-

stek i Siergiej Szyszkin;

10.  Występ na X Międzynarodowym Festiwalu Chó-

rów Uniwersyteckich „Universitas Cantat 2011” 

w Poznaniu.

Duszpasterstwo Akademickie

W roku akademickim 2010/2011 
Duszpasterstwo Akademickie KUL stara-
ło się podejmować różne inicjatywy włą-
czające całą wspólnotę w Rok Duszpaster-
ski Kościoła w Polsce pod hasłem: „W ko-
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munii z Bogiem”. Miniony rok w sposób 
szczególny był również naznaczony cza-
sem przygotowania do beatyfikacji Jana 
Pawła II – do odkrywania Jego wielkiej 
spuścizny, ale też głębszego zrozumienia 
przesłania jakie zostawił nam w swoich 
dziełach i świadectwie życia. Wraz z za-
kończeniem roku akademickiego swoją 
posługę w społeczności akademickiej za-
kończył wieloletni duszpasterz o. Andrzej 
Batorski, a jego następcą mianowany zo-
stał o. Piotr Twardecki.

Kościół Akademicki KUL to pierwsze 
miejsce codziennej posługi Ojców Dusz-
pasterzy, którą obejmują nie tylko stu-
dentów, ale również szeroką i różnorodną 
grupę wiernych: absolwentów, pracowni-
ków lubelskich uczelni i ich rodziny, oso-
by starsze mieszkające w bliskiej okolicy 
Kościoła oraz wiernych z odległych zakąt-
ków miasta. 

Praca duszpasterska w Duszpasterstwie 
Akademickim KUL cechuje się różnorod-
ną formą i skupia się zwłaszcza na co-
dziennej posłudze Mszy świętej, posłudze 
w konfesjonale, organizowaniu rekolek-
cji, prowadzeniu różnych form kateche-
zy (przedmałżeńska, dla katechumenów, 
ignacjańskie). Katechezy przedmałżeńskie 
w minionym roku akademickim zgroma-
dziły około 200 osób. 

W minionym roku dla studentów 
i pracowników odbywających zajęcia 
w Kampusie przy ul. Droga Męczenni-
ków Majdanka przygotowano nową, pięk-
ną kaplicę. Do tej części naszej społecz-
ności akademickiej posłano też dwóch 
duszpasterzy.

Od pięciu lat w Kościele Akademickim 
jest całodzienne wystawienie Najświętsze-
go Sakramentu – korzysta z tego znaczna 
grupa studentów i pracowników.

We Wspólnocie Kościoła Akademic-
kiego przeżywano kolejny Dzień Papie-
ski; Dzień Życia Konsekrowanego, Ty-
dzień Misyjny, Tydzień Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan, Święto Małżeństw, 
Dzień Modlitw za Kapłanów, Wieczernik 
Kościoła Akademickiego. Zorganizowa-
no akcję przedświąteczną „Nie lękaj się 
wrócić do domu”oraz podjęto inicjatywę 
„Szlachetna paczka”, która jest formą po-
mocy przed świętami Bożego Narodzenia 
dla najuboższych rodzin. Łącznie dzięki 
akcji na terenie Lublina zorganizowano 
400 świątecznych paczek. Ponadto prze-
prowadzono kiermasze i okolicznościowe 
zbiórki.

Dużą aktywnością wykazują się licz-
ne wspólnoty i grupy modlitewne, wśród 
nich m.in.: grupa lektorów, Wspólnota 
Życia Chrześcijańskiego, Ruch Światło-
Życie, Frassatianum, Odnowa w Duchu 
Świętym, grupa misyjna. Dodatkową 
aktywnością prowadzoną przez Duszpa-
sterstwo Akademickie jest poradnictwo, 

ukierunkowane na pomoc duszpasterską, 
psychologiczną i kierownictwo duchowe. 
W ciągu minionego roku udzielono pra-
wie 400 godzin konsultacji psychologicz-
nych i ok. 150 godzin konsultacji w po-
radni rodzinnej.

Ponadto Duszpasterstwo Akademickie 
organizuje pielgrzymki (m.in. Piesza Piel-
grzymka Studentów do Wąwolnicy, Ogól-
nopolska Pielgrzymka Młodzieży Akade-
mickiej na Jasną Górę), wspólne obozy 
i wyjazdy, rekolekcje i dni skupienia. Pro-
muje różne inicjatywy o charakterze kul-
turalnym, współorganizując Kulturalia, 
koncerty w kościele akademickim, zaba-
wy taneczne.

Biuro Karier
W Biurze Zawodowej Promocji Stu-

dentów i Absolwentów KUL w roku aka-
demickim 2010/2011 zarejestrowanych 
było 5 279 osób. Pracownicy Biura prze-
prowadzili 560 indywidualnych rozmów 
doradczych i 26 psychologicznych dia-
gnoz, określających predyspozycje zawo-
dowe. 778 osób zostało przeszkolonych 
w ramach warsztatów przeprowadzonych 
przez biuro, a 330 wzięło udział w spo-
tkaniach ze specjalistami pod nazwą ,,ka-
wiarenki zawodowe”. Do biura wpłynęło 
1011 ofert pracy stałej 184 oferty pracy 
dorywczej oraz 93 oferty pracy za grani-
cą w ramach współpracy z Europejskimi 
Służbami Zatrudnienia EURES. 

18 listopada 2010 r. Zorganizowane 
zostały „Studenckie Targi Pracy i Prak-
tyk”, w których wzięło udział 43 firmy 
i instytucje, a odwiedziło ponad 2000 
osób. Studenci, absolwenci oraz wszyscy 
odwiedzający targi mieli możliwość za-
poznania się ze strukturą organizacyjną 
firm, planami rekrutacyjnymi oraz wy-
maganiami wobec potencjalnych pracow-
ników. W trakcie Targów zorganizowa-
ny został również Punkt Konsultacyjny, 

w którym można było skorzystać m.in. 
z porad doradcy zawodowego, zweryfiko-
wać poprawność dokumentów aplikacyj-
nych, poznać metody rekrutacji, techniki 
selekcji, czy też uzyskać więcej informacje 
o sytuacji na rynku pracy. Organizowano 
spotkania ze studentami i warsztaty te-
matyczne, prowadzone przez przedstawi-
cieli zaproszonych firm, przygotowujące 
do efektywnego poruszania się po rynku 
pracy, m.in. w zakresie tematyki: Jak na-
pisać dobre CV i list motywacyjny (In 
Temporis Polska Sp. z o.o.), Efektywność 
osobista w drodze do kariery (Pricewater-
houseCoopers), Tajniki rozmowy kwalifi-
kacyjnej (Żagiel S.A.), Warsztaty aktyw-
nego poszukiwania pracy (Wojewódzki 
Urząd Pracy).

W ramach akcji „Praca dla Studenta” 
polegającej na pozyskiwaniu ofert pracy 
dorywczej i przekazywaniu ich studen-
tom, do Biura wpłynęło 184 oferty pra-
cy. Zainteresowaniem cieszyły się również 
zorganizowane prze Biuro Kawiarenki Za-
wodowe – cykl spotkań z przedstawiciela-
mi różnych zawodów i specjalności m.in. 
z: logopedą, funkcjonariuszem policji, 
rzecznikiem prasowym, programistą, psy-
chologiem transportu, prezenterką telewi-
zyjną, kuratorem karnym, przewodnikiem 
turystycznym czy laborantem.

W roku akademickim 2010/2011 pra-
cownicy Biura brali udział w zewnętrz-
nych sympozjach, konferencjach i szkole-
niach, m.in. w: konferencji Lubelskie Ob-
serwatorium Gospodarcze – aktualne trendy 
i prognozowanie zmian; konferencji i se-
minarium Adaptacja reemigrantek na re-
gionalnym rynku pracy – badania, analizy 
i upowszechnianie, konferencji Lubelski ry-
nek pracy w opinii pracodawców – aktualna 
sytuacja i potencjalne kierunki rozwoju na 
lata 2009-2013; debacie Edukacja a rynek 
pracy, której celem było promowanie ko-
nieczności dostosowania systemu kształ-
cenia do zmieniających się potrzeb rynku 
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pracy (zorganizowana przez UM Lublin 
oraz MUP w Lublinie) oraz konferencji 
Perspektywy ludzi młodych na rynku pracy. 

W minionym roku akademickim udo-
skonalono poradnik internetowy pomoc-
ny w poszukiwaniu pracy oraz uzupełnio-
no adresy internetowe instytucji zajmują-
cych się pomocą osobom poszukującym 
pracy. Ponadto stworzony został profil 
Biura na portalu facebook, jako element 
służący zarówno promocji i budowie wize-
runku Uniwersytetu, jak i miejsce, w któ-
rym zamieszczane są oferty pracy, praktyk 
czy informacje o konkursach. Dodatkowo, 
do osób zarejestrowanych w bazie danych 
biura, wysyłane są informacje w formie 
elektronicznego newslettera, zawierające-
go najświeższe oferty pracy stałej, doryw-
czej, praktyk oraz szkoleń finansowanych 
z EFS. W niniejszej bazie zarejestrowa-
nych jest 5 279 osób.

W związku z nowymi regulacjami 
wprowadzonymi nowelizacją ustawy Pra-
wo o szkolnictwie wyższym m.in. nakła-
dającymi na uczelnie obowiązek badania 
losów zawodowych swoich absolwentów, 
opracowana została metodologia badań, 
narzędzia badawcze, jak również przepro-
wadzone zostały badania pilotażowe.

Zgodnie z raportem opracowanym 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lubli-
nie za rok 2010, dotyczącym działalności 
agencji zatrudnienia w województwie lu-
belskim, Biuro Karier KUL, znalazło się 
na 2 miejscu wśród agencji, za pośrednic-
twem których, podejmowano zatrudnie-
nie lub inną pracę zarobkową na terenie 
Polski.

Z Biurem współpracowało w ramach 
wolontariatu 11 osób, a praktyki obowiąz-
kowe odbywało 3 studentów.

Studia podyplomowe
W roku akademickim 2010/2011 uru-

chomiono 11 nowych studiów podyplo-
mowych, w tym:

Studia podyplomowe w zakresie prawa pracy  
(WPPKiA);

Studia podyplomowe w zakresie mediacji i nego- 
cjacji prawniczych (WPPKiA, studia współfinan-

sowane z UE);

Studia podyplomowe w zakresie projektowania  
dynamicznych stron WWW (WMP, studia współfi-

nansowane z UE);

Studia podyplomowe w zakresie nauczania my- 
śli Jana Pawła II dla nauczycieli i wychowawców 

(WT);

Studia podyplomowe w zakresie studiów  
wschodnich (WNH, studia współfinansowane 

z UE);

Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i te- 
rapii trudności szkolnych i wad wymowy (WNS, 

studia finansowane ze środków UE);

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania  
pedagogicznego (WZNoS w Stalowej Woli);

Studia podyplomowe w zakresie kryminologii  
z elementami profilaktyki przestępczości (WZNoS 

w Stalowej Woli);

Studia podyplomowe w zakresie edukacji wcze- 
snoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym 

(WZNoS w Stalowej Woli, Tarnów);

Studia podyplomowe w zakresie administracji  
publicznej (WZPiNoG w Stalowej Woli).

Łącznie Uniwersyteckie Centrum Stu-
diów Podyplomowych i Doskonalenia Za-
wodowego w minionym roku akademic-
kim prowadziło obsługę administracyjną 
1 770 słuchaczy studiów podyplomowych 
i kursów dokształcających.

Na rok akademicki 2011/2012 przy-
gotowano ofertę 51 (w tym 10 nowych) 
studiów podyplomowych, m.in. Studia 
podyplomowe w zakresie wychowania 
integralnego, dedykowane dla Polaków 
mieszkających w Birmingham w Anglii. 
Do 17 września 2011 r. zakończono re-

krutację na 6 studiów podyplomowych 
i 11 kursów dokształcających, współfi-
nansowanych ze środków UE, w ramach 
projektu „Wykwalifikowana kadra szansą 
na lepsze jutro” oraz na studia podyplo-
mowe ramach projektu „Pedagog XXI wie-
ku”, w które łącznie przyjęte zostały 742 
osoby.

Pracownicy Uniwersytetu
W roku akademickim 2010/2011 na 

KUL zatrudnionych było 1322 nauczy-
cieli akademickich, w tym:

a) 1243 naukowo-dydaktycznych 
i dydaktycznych:

110 nauczycieli z tytułem naukowym profesora,  
z czego 87 zatrudnionych na stanowisku profe-

sora zwyczajnego, a 23 na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego;

253 nauczycieli ze stopniem naukowym doktora  
habilitowanego, z czego 198 zatrudnionych na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego, 53 na 

stanowisku adiunkta, a 2 na stanowisku starsze-

go wykładowcy;

641 nauczycieli posiadających stopień naukowy  
doktora, z czego 495 zatrudnionych na stanowi-

sku adiunkta, 5 na stanowisku profesora nadzwy-

czajnego, 86 na stanowisku asystenta, a 55 na 

stanowisku starszego wykładowcy;

239 nauczycieli posiadających tytuł zawodowy  
magistra, zatrudnionych na stanowiskach asy-

stenta, starszego wykładowcy, wykładowcy, lek-

tora i instruktora;

b) 70 naukowych;
c) 9 dyplomowanych bibliotekarzy.

W roku akademickim 2010/2011 tytuł 
naukowy profesora otrzymali:

1. prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

2. ks. prof. dr hab. Piotr Moskal

3. ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek

4. ks. prof. dr hab. Jan Zimny

5. prof. Leszek Mądzik

6. ks. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk

7. ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss

8. ks. prof. dr hab. Mariusz Szram

W minionym roku akademickim do-
konano oceny wszystkich nauczycieli 
akademickich. Podstawę oceny stanowi-
ły osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i or-
ganizacyjne, odpowiednio do stanowisk, 
na których zatrudnieni byli nauczyciele. 
Do wypełnienia arkusza oceny zobowią-
zanych było 332 pracowników samodziel-
nych oraz 841 pracowników „młodszych” 
(zatrudnionych przed 1 października 
2010 r., aktualnie pracujących, nieprzeby-
wających na urlopach zdrowotnych, nie-
będących w wieku emerytalnym, po 70 
roku życia). Łącznie 1173 nauczycieli aka-
demickich zatrudnionych na Wydziałach, 
w Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych, w Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu, w Instytucie Leksykografii 
oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej, 
a także w Archiwum Uniwersyteckim.
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Na KUL zatrudnionych było 1124 
pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi, w tym:

1)  152 pracowników bibliotecznych oraz doku-

mentacji i informacji naukowej;

2) 384 pracowników administracji;

3) 89 pracowników technicznych;

4) 18 pracowników redakcyjnych;

5) 481 pracowników obsługi i robotników.

Łącznie w roku akademickim 2010/2011 
zatrudnionych było 2446 osób.

Ponadto 375 osób prowadziło zaję-
cia dydaktyczne na podstawie umowy 
o dzieło. 

Na urlopach wychowawczych przeby-
wało 17 osób, na bezpłatnych 5. 

Na emeryturę lub rentę z tytułu nie-
zdolności do pracy przeszło w roku spra-
wozdawczym 27 osób, w tym 15 nauczy-
cieli akademickich.

Spośród pracowników, emerytów i ren-
cistów KUL zmarło 13 osób:
Pracownicy

Abp ks. dr hab. Józef Życiński, prof. KUL 
dr hab. Janusz Drob, prof. KUL 
ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz 
dr hab. Roman Lulek, prof. KUL 

Emeryci i renciści

Kazimierz Salerek 
Stanisława Serafin 
ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń  
Marianna Szczygielska 
Lucyna Wójcik 
ks. dr Jerzy Duchniewski 
prof. dr hab. Stanisław Fita 
mgr Elżbieta Kułakowska-Nilsen 
prof. dr hab. Stefan Kurowski 

Pomoc socjalna dla pracowników
W roku akademickim 2010/2011 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych zapomogi pieniężne otrzymało 
116 pracowników na łączną kwotę 76 300 
zł, 35 emerytów i rencistów na kwotę 92 
430,53 zł. Łącznie na bezzwrotną pomoc 
wydatkowano 168 730,53 zł. 

Z pożyczek na cele mieszkaniowe sko-
rzystało 129 pracowników. Kwota rozdy-
sponowana na cele mieszkaniowe wynio-
sła 4 199 500 zł.

W roku akademickim 2010/2011 do-
finansowano karnety na basen 49 pra-
cownikom w kwocie 8 379 zł oraz bilety 
do Filharmonii Lubelskiej im. Henryka 
Wieniawskiego w kwocie 8 210 zł dla 92 
pracowników.

W grudniu 2010 r. pracownicy otrzy-
mali pomoc świąteczną w wysokości 650, 
580, 480 lub 430 zł brutto, w zależności 
od wysokości wynagrodzenia. W sumie na 
ten cel wydatkowano 1 158 120 zł.

W styczniu zorganizowano zabawę 
choinkową dla 1011 dzieci pracowników 
KUL, w wieku 1-15 lat. Na paczki i zaba-
wę przeznaczono 66 587,75 zł. W stycz-
niu odbyło się spotkanie opłatkowe dla 

emerytowanych pracowników Uczelni, 
którego koszt wyniósł 4 000 zł.

Z końcem czerwca 2011 r. z Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
rozpoczęto wypłatę dofinansowania do 
wypoczynku dla pracowników i ich dzieci 
w wysokości 1 700, 1 600, 1 400 lub 1 
200 zł brutto, w zależności od wysokości 
dochodu za rok 2010 oraz po 300 zł brut-
to na każde uprawnione dziecko. Do 15 
września na ten cel wydano 3 396 400 zł.

1 lipca 2011 r. z okazji Święta Patro-
nalnego zorganizowano piknik dla pra-
cowników KUL i ich rodzin. Swój udział 
zgłosiło 291 osób dorosłych i 410 dzie-
ci. Koszt pikniku wyniósł 12 907,12 zł. 
Firma MERIVA zasponsorowała artykuły 
w kwocie 1 475,50 zł. oraz firma DALI-
MEX w kwocie 300 zł.

W lipcu rozpoczęto wypłatę dofinan-
sowania wakacyjnego dla emerytów i ren-
cistów KUL. Do dnia dzisiejszego na ten 
cel wydano 352 750 zł.

Działalność 
naukowo-badawcza

Na rok 2011 zgłoszono do dofinan-
sowania w ramach dotacji na działalność 
statutową i badania własne 622 tematy 
badawcze. Ogólna kwota dofinansowa-
nia przyznana decyzją Ministra Nauki 
na działalność statutową wyniosła 3 117 
313 zł. Dotacja na działalność statutową 
umożliwia finansowanie zadań badaw-
czych, ale także opłatę za dostęp do In-
ternetu na uczelni (ok. 5% dotacji), im-
port czasopism zagranicznych realizowany 
przez Bibliotekę Główną KUL (30% do-
tacji) oraz partycypację w kosztach utrzy-
mania infrastruktury naukowo-badawczej 
KUL (na ten cel przeznacza się 30% do-
tacji). Kategorię 1 (najwyższą) posiada 5 
wydziałów (Teologii; Filozofii; Nauk Hu-
manistycznych; Nauk Społecznych; Pra-
wa, Prawa Kanonicznego i Administracji). 

Z czego, po dokonanej w 2011 r. ocenie 
parametrycznej, do tej kategorii zakwali-
fikował się Wydział Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji, natomiast pozo-
stałe 4 wydziały utrzymały swoją pozycję 
z roku ubiegłego.

W ramach dotacji statutowej drugim 
źródłem finansowania jest tzw. dotacja dla 
młodych, w ramach której, decyzją Mini-
stra Nauki, przyznane zostało dofinanso-
wanie w kwocie 2 178 711 zł.

W roku 2011 kontynuowane są 284 
zadania badawcze w ramach dotacji na 
badania własne dotyczące finansowania 
lub dofinansowania badań naukowych 
lub prac rozwojowych służących rozwojo-
wi kadry naukowej. Kwota dofinansowa-
nia na realizację wskazanych powyżej te-
matów, która pozostała do wykorzystania 
w 2011 r., wynosi 187 320, 83 zł. 

Na dzień 30 września 2011 r. Dział 
Obsługi Badań i Projektów Naukowych 
nadzoruje 51 projektów badawczych na 
łączną kwotę 1 574 104,09 zł. Ponad-
to w bieżącym roku pracownicy Uczelni 
zgłosili do Narodowego Centrum Nauki 
41 wniosków na ogłoszone konkursy do-
tyczące projektów badawczych.

Na rok 2012 złożone zostały 3 wnioski 
o dofinansowanie zakupów aparatury na-
ukowo-badawczej, w ramach tzw. dotacji 
celowych, na łączną kwotę 3 119 197 zł.

Liczba tematów badawczych podjętych przez 
poszczególne wydziały:

Wydział  statutowa / własne

Teologii  84 / 31 
Prawa, Prawa Kanonicznego  
i Administracji  42 / 51

Filozofii  57 / 32 
Nauk Humanistycznych  149 / 35 
Nauk Społecznych  181 / 69 
Matematyczno-Przyrodniczy  72 / 47 
Zamiejscowy Nauk Prawnych  
i Ekonomicznych 10 / 10

Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie  20 / 13 
Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce 9 / 0 

W ramach wydatków na poszczegól-
ne zadania badawcze pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni naszego Uniwersytetu za-
kupią książki które ostatecznie pozostają 
własnością KUL i zwiększają księgozbiór 
bibliotek zakładowych naszego uniwer-
sytetu. Rocznie KUL ze środków prze-
znaczonych na naukę partycypuje w kosz-
tach dostępu do Internetu (57% wartości 
umowy). Z dotacji na działalność statu-
tową KUL finansuje zdecydowaną więk-
szość kosztów importu czasopism zagra-
nicznych. Wyda na ten cel w roku 2011 
kwotę około 600 000 zł. Dzięki dotacjom 
na prowadzenie badań naukowych możli-
we jest szerokie prezentowanie wyników 
badań naukowych na konferencjach kra-
jowych i zagranicznych oraz wyjazdy i po-
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byty w ośrodkach naukowych w celach 
badawczych.

Nagrody i odznaczenia
Wystąpiono o następujące nagrody 

i odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

1. prof. dr hab. Adam Biela

2. prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska

Złoty Krzyż Zasługi

1. prof. dr hab. Krystyna Chałas

2. dr hab. Kazimierz Kłosiński, prof. KUL

3. ks. prof. dr hab. Edward Walewander

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

1. mgr Helena Błazińska

2. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL 

3. dr hab. Zdzisław Dywan, prof. KUL 

4. ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann

5. Teresa Janicka

6. prof. Andrzej Jurga

7. dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL 

8. mgr Stanisław Lis

9. dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

10. prof. dr hab. Piotr Oleś

11. dr hab. Stanisława Steuden, prof. KUL

12. dr hab. Krzysztof Wroczyński

13. ks. prof. dr hab. Henryk Zimoń

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

1. dr Maria Chuchra

2. dr hab. Urszula Dudziak

3. mgr Małgorzata Kamińska

4. dr Maria Oleś

5. dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

1. mgr Anna Buras

2. dr Piotr Kasprzyk

3. dr Edyta Krzysztofik

4. Piotr Ludziak

5. dr Anna Szarek

6.dr Justyna Szulich-Kałuża

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

1. dr Dorota Bis

2. dr Joanna Chwaszcz

3. dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL

4. dr Julia Gorbaniuk

5. ks. dr Jarosław Jęczeń

6. mgr Anna Kałabun

7. dr Dorota Kornas-Biela

8. dr hab. Mariola Łaguna

9. mgr Edyta Michałek

10. mgr Alicja Narecka

11. mgr  inż. Tomasz Petkowicz

12. ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL

13. dr hab. Bohdan Rożnowski

14. dr Elżbieta Rydz

15. dr. hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL

16. dr Małgorzata Tatala

17. ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL

18. ks. dr Włodzimierz Wieczorek

19. prof. dr hab. Władysław Witczak

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za Całokształt Dorobku

1. ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski

2. ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za Wyróżnioną Rozprawę Doktorską

1. dr Piotr Szałka

2. dr Kinga Stasiak

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za Wyróżnioną Rozprawę 
Habilitacyjną

1. ks. dr hab. Marcin Tkaczyk

2. dr hab. Mariola Łaguna

3. dr hab. Krzysztof Wiak

Współpraca z zagranicą

Umowy 
W roku akademickim 2010/2011 

podpisano umowy z 8 Uczelniami m .in. 
z Briańskim Uniwersytetem Państwowym 
im. A. G. Petrowskiego (Rosja), Uniwer-
sytetem Bankowości (Ukraina), Holy Fa-
mily University, Philadelphia (USA), Sul-
chan-Saba Orbeliani Teaching University 
(Gruzja), Uniwersytetem w Insbruku (Au-
stria), Instytutem Zoologii im. I. I. Szmal-
hauzena NAN Ukrainy (Ukraina). 

Obecnie KUL współpracuje ze 141 
szkołami wyższymi za granicą, w tym z 54 
poprzez realizowanie umów bilateralnych. 

Biuro Współpracy z Zagranicą koordy-
nowało wymianę pracowników i studen-
tów w ramach istniejących umów bilate-
ralnych. W roku akademickim 2010/2011 
przyjechało na KUL 11 pracowników 
z Ukrainy, 1 z Gruzji oraz 2 studentów 
z Ukrainy i 1 doktorant z Francji. Wyjaz-
dy pracowników (20 osób) trwały od 2 
tygodni do 6 miesięcy. Studenci i dokto-
ranci (18 osób) wyjeżdżali na okres od 4 
tygodni do 6 miesięcy.

Na KUL zatrudniano w poprzednim 
roku akademickim 51 obcokrajowców, 
m.in. Z Armenii (1), Belgii (3), Białorusi 
(6), Chin (1), Francji (3 ), Holandii (2), 
Irlandii (2 ), Litwy (2), Niemiec (2), Ro-
sji (1), Słowacji (4), Szwajcarii (1), Ukra-
iny (20), USA (1), Wielkiej Brytanii (1), 
Włoch (1). Na Uczelni przebywało 3 sta-
żystów z Węgier i Włoch, od 1 miesiąca 
do roku akademickiego na historii, filolo-
gii słowiańskiej i filologii angielskiej.

Erasmus
KUL realizuje 153 umowy z 87 uni-

wersytetami europejskimi. W ramach 
realizacji podpisanych umów w roku 
2010/2011 na studia i praktyki wyjecha-
ło 152 studentów. Na krótkoterminowe 
pobyty naukowe wyjechało 46 nauczy-
cieli akademickich. Na KUL przyjechało 
31 studentów i 21 naukowców. W mi-
nionym roku akademickim podpisano 
umowy z: University of Presov (Słowa-
cja), Universidad de Sevilla (Hiszpania), 
European University Cyprus (Cypr), Uni-
versidad de Navarra (Hiszpania), Institut 
Catholique de Toulouse (Francja), Uni-

versidad Catolica San Antonio de Murcia 
(Hiszpania), Mykolas Romeris University 
(Litwa), Groupe IRCOM – Association 
Ste Anne (Francja), University of Latvia 
(Łotwa), University ‘1 Decembrie 1918’ 
of Alba Iulia (Rumunia), Universidad de 
Almeria (Hiszpania), Universita Cattolica 
del Sacro Cuore (Włochy), West Univer-
sity of Timisoara (Rumunia), Diakonh-
jemmet Høgskole (Norwegia), Universite-
tet I Tromso (Norwegia), Universidad de 
Cadiz (Hiszpania), University of Thessaly 
(Grecja), Universitaet Bremen (Niemcy), 
University of the Aegean (Grecja), Uni-
verzita Palackeho v Olomouci (Czechy), 
Universidad de Deusto (Hiszpania), Uni-
versity of South Bohemia in Ceske Bude-
jovice (Czechy), Universidad de Granada 
(Hiszpania), Universidad de Castilla-La 
Mancha (Hiszpania), Beykent University 
(Turcja), Carl Von Ossietzky Universität 
Oldenburg (Niemcy).

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla 

studentów zagranicznych 

W rocznym kursie języka polskiego 
wzięło udział 78 osób z 12 krajów. Za-
jęcia odbywały się w systemie semestral-
nym, w dwóch grupach, na różnych po-
ziomach zaawansowania językowego. Pro-
gram obejmował przede wszystkim lekto-
rat języka polskiego w wymiarze ok. 23 
godzin tygodniowo. Ponadto znalazły się 
w nim wykłady z literatury, historii, hi-
storii sztuki i kultury polskiej. Uzupełnie-
niem był zróżnicowany program kultu-
ralno-turystyczny. W semestralnych pro-
gramach wzięło również udział 26 uczest-
ników programu Erasmus i 3 studentów 
filozofii KUL, a dodatkowo zorganizowa-
no semestralne programy dla 35 studen-
tów – uczestników programu Erasmus na 
Politechnice Lubelskiej. Przez cały rok od-
bywał się też kurs języka polskiego dla lek-
torów – obcokrajowców pracujących na 
naszym uniwersytecie (4 osoby).

Szkoła Języka i Kultury Polskiej nadal 
bierze czynny udział w opracowywaniu 
rozwijającego się systemu certyfikacji zna-
jomości języka polskiego do opracowywa-
nia którego zaproszona została przez Biuro 
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany 
Międzynarodowej. 

W roku sprawozdawczym pracowni-
cy Szkoły uczestniczyli w licznych spo-
tkaniach poświęconych wypracowywaniu 
najlepszych metod nauczania, omawia-
niu materiałów dydaktycznych pojawiają-
cych się na rynku, jak również prezentacji 
własnych opracowań i podręczników do 
nauki języka polskiego. Ponadto podej-
mowano szereg aktywności związanych 
z objęciem patronatu nad Szkołą Polską 
w Wallington i w Chicago.
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W wakacyjnych kursach organizowa-
nych w ramach Szkoły Letniej uczestni-
czyło 139 osób z 26 krajów (w tym 10 
z Francji, 11 z Hiszpanii, 5 z Gruzji, 11 
z Niemiec, 9 z Włoch i 44 z USA). Na 
zlecenie Biura Uznawalności Wykształce-
nia i Wymiany Międzynarodowej w kur-
sach uczestniczyło 31 stypendystów rzą-
dowych. Kursy trwały od 2 do 8 tygo-
dni i podzielone były na różne stopnie 
intensywności. Szkoła oferowała unikal-
ny program pozwalający uczestnikom na 
dobór zajęć zgodnie z ich oczekiwaniami 
i możliwościami, a z jej oferty korzystały 
głównie osoby ze środowisk uniwersytec-
kich m.in. pracownicy z najbardziej pre-
stiżowych uczelni jak: Harvard University, 
Yale University, Stanford University, Co-
lumbia University, Princeton University, 
North Carolina State University, a także 
biznesmeni, dyplomaci i tłumacze. Zaję-
cia uzupełniane były o bogaty program 
turystyczny i kulturowy, wycieczki, poka-
zy najbardziej znanych polskich filmów, 
spektakle teatralne, spotkania i koncerty. 
W okresie wakacyjnym w Szkole odby-
ło sie ponad 1 900 godzin lekcji języka 
polskiego i wykładów w zakresie szero-
ko pojętej kultury polskiej. W tym czasie 
pracowało w Szkole 23 lektorów, 20 wy-
kładowców, 5 opiekunów grup i 3 osoby 
administrujące jednostką. W dniach 2-9 
stycznia 2011 roku, na zamówienie Uni-
versity of St. Thomas, zorganizowany zo-
stał program poświęcony demokracji na-
szego regionu Europy dla grupy studen-
tów amerykańskich. W programie tym 
wzięło udział 18 studentów oraz dwóch 
profesorów – opiekunów grupy. Uczestni-
cy mogli zapoznać się z głównymi proble-
mami polskiej demokracji oraz zestawić to 
z wykładami o polskiej historii i atmosfe-
rze lat komunizmu.

Biblioteka Uniwersytecka
W roku akademickim 2010/2011 

zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej powięk-
szane były drogą przyjmowania egzem-
plarza obowiązkowego, darowizn książko-
wych, wymiany krajowej i zagranicznej, 
prenumeraty czasopism zagranicznych 
i baz danych, zakupu książki zagranicznej 
oraz uzupełniającego zakupu książki pol-
skiej. Łącznie – w Bibliotece Głównej i 24 
bibliotekach specjalistycznych – jest zgro-
madzonych 2 126 239 jednostek biblio-
tecznych. Biblioteka Uniwersytecka aktu-
alnie zapewnia dostęp do 4 114 tytułów 
bieżących czasopism polskich i 1 405 ty-
tułów bieżących czasopism zagranicznych 
w postaci drukowanej. 

Biblioteka Uniwersytecka zapewnia 
dostęp sieciowy do ponad 17 500 tytułów 
czasopism w pełnotekstowej wersji elek-
tronicznej w wyniku prenumeraty cza-

sopism oraz w wyniku wykupienia przez 
Bibliotekę Uniwersytecką dostępu siecio-
wego do baz danych. Biblioteka Uniwer-
sytecka oferuje w sieci uczelnianej KUL 
dostęp do 32 elektronicznych baz danych, 
w tym do 21 pełnotekstowych.

Liczba aktywnych kont czytelniczych 
w Wypożyczalni Biblioteki Głównej wy-
nosi aktualnie 24 516. W minionym roku 
pomimo minimalnego spadku frekwencji 
czytelników (1,5%), odnotowano znaczny 
wzrost korzystania ze zbiorów (15,8%), 
udostępniono 453 781 jednostek biblio-
tecznych, z czego 59,5% to zbiory wypo-
życzane do domu. Zwiększone korzysta-
nie z tradycyjnych zbiorów bibliotecznych 
w formie udostępniania prezencyjnego 
w czytelniach, wynika m.in. z poprawy 
warunków lokalowych oraz z zastosowa-
nia  nowoczesnych technologii wspoma-
gających pracę użytkowników biblioteki 
naukowej, takich jak system bezpiecznego 
kopiowania zbiorów.

W bibliotekach specjalistycznych KUL 
dało się zauważyć 5% spadek frekwencji 
czytelników oraz 3% spadek wykorzysta-
nia zbiorów, których udostępniono 224 
879 jednostek. W całej Bibliotece Uni-
wersyteckiej w minionym roku udostęp-
niono 678 660 jednostek bibliotecznych.
Jednocześnie zauważa się ciągle rosnące 
korzystanie z prenumerowanych przez Bi-
bliotekę Uniwersytecką elektronicznych 
źródeł informacji naukowej, które nie wy-
maga już przychodzenia czytelników, tak 
do Biblioteki Głównej, jak i bibliotek spe-
cjalistycznych (16 379 użytkowników).

Do dyspozycji czytelników we wszyst-
kich czytelniach Biblioteki Uniwersytec-
kiej było 1 100 miejsc.

Intensywnie eksploatowane zbiory bi-
blioteczne wymagają zabezpieczeń w po-
staci wykonywania trwałych opraw czaso-
pism, naprawiania zniszczonych egzempla-

rzy książek, wymiany egzemplarzy nie na-
dających się już do naprawy, przenoszenia 
zbiorów drukowanych, rękopiśmiennych 
czy obrazów graficznych do formy elek-
tronicznej. W Pracowni Introligatorskiej 
wykonano 3 578 opraw czasopism oraz 
1 461 nowych okładek dla zniszczonych 
książek. W magazynach wymieniono 327 
egzemplarzy książek zniszczonych na no-
we lub w lepszym stanie technicznym oraz 
uzupełniono 61 egzemplarzy książek bra-
kujących (zagubionych lub skradzionych). 
W komorze próżniowo-gazowej poddano 
dezynfekcji ok. 3 200 książek ze zbiorów 
Biblioteki oraz przeprowadzono 22 de-
zynfekcje dokumentów (książki, archiwa-
lia), należących do innych instytucji nauki 
i kultury, za odpłatnością. W Pracowni 
Konserwacji Zbiorów Zabytkowych pod-
dano pełnej konserwacji 8 starodruków, 
3 rękopisy na pergaminie (XIV i XVI w.), 
dokument i kodeks rękopiśmienny oraz 2 
książki z XIX w. Ponadto wykonano 45 
opraw dla książek XIX-wiecznych. 

W Pracowni Reprograficznej wyko-
nano odpłatnie 1 400 stron kopii doku-
mentów w ramach usług dla czytelników, 
900 skanów na potrzeby artykułów do 
stron internetowych Biblioteki. W syste-
matycznej digitalizacji zbiorów wykonano 
2 057 skanów i fotografii obiektów bi-
bliotecznych przeznaczonych do umiesz-
czenia w Czytelni Wirtualnej Biblioteki 
Uniwersyteckiej.

Z zasobów dubletowych 327 przekaza-
no do zbiorów Biblioteki Głównej KUL, 
631 do bibliotek specjalistycznych 138 
woluminów przekazano w formie wymia-
ny krajowej i zagranicznej, a 2 968 prze-
kazano jako darowiznę innym instytucjom 
naukowym, edukacyjnym i kulturalnym. 
Ponadto 7 722 woluminy przekazane zo-
stały do sprzedaży za pośrednictwem An-
tykwariatu oraz podczas kiermaszu.
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Zintegrowany elektroniczny katalog 
zbiorów własnych Biblioteki Uniwersy-
teckiej KUL, tworzony w systemie VTL-
S-Virtua, liczy obecnie 367 078 pełnych 
opisów bibliograficznych (przybyło 21 
218) oraz 602 439 zarejestrowanych elek-
tronicznie egzemplarzy (przybyło 48 915). 
W tworzeniu katalogu, oprócz Biblioteki 
Głównej, uczestniczą już 23 spośród 24 
bibliotek specjalistycznych KUL.

W czerwcu uruchomiona została Czy-
telnia Wirtualna KUL, poprzez którą  
udostępniane są już własne zasoby cyfro-
we KUL.

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej 
aktywnie uczestniczyli w VII Lubelskim 
Festiwalu Nauki realizując 14 projektów 
w 44 edycjach i goszcząc w Bibliotece ok. 
2000 uczestników wykładów, prezentacji, 
warsztatów, wystaw  i wycieczek.

28 kwietnia 2011 r. Rektor KUL ks. 
prof. Stanisław Wilk podpisał w budynku 
Trybunału Koronnego w Lublinie z Pre-
zydentem Lublina dr Krzysztofem Żu-
kiem, umowę o partnerskim udziale KUL 
w regionalnym projekcie Lubelska Biblio-
teka Wirtualna. Realizacja projektu obej-
mie w latach 2012-2013 digitalizację ka-
talogów kartkowych oraz części zbiorów 
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Promocja Uniwersytetu
W roku akademickim 2010/2011 

Dział Informacji i Promocji Uniwersyte-
tu realizował szereg przedsięwzięć promu-
jących Uniwersytet, do najważniejszych 
z nich zaliczyć należy:

prowadzenie kampanii reklamowych w Googol  
AdWorts;

prowadzenie profilu Uniwersytetu w social media  
np. Facebook, w serwisie KRASP;

zamieszczanie i stała aktualizacja danych w ok.  
220 portalach edukacyjnych i informacyjnych;

wysyłanie newslettera KUL; 
wydanie Albumu o Uniwersytecie. 

W ramach promocji edukacyjnej Dział 
Informacji i Promocji Uniwersytetu, 
w celu zaprezentowania Uczelni maturzy-
stom, wziął udział w lubelskich Targach 
Edukacyjnych oraz Salonie maturzystów. 
Jak co roku, we współpracy z pracowni-
kami naukowymi oraz studentami samo-
rządu, zorganizowano „Dzień Otwartych 
Drzwi KUL”. Program obejmował m.in. 
12 wykładów i spotkanie z gościem – 
Wojciechem Cejrowskim. W inicjatywie 
uczestniczyło ok. 1800 uczniów. Ponadto 
podczas rejestracji kandydatów na studia, 
we współpracy z Działem Toku Studiów, 
zorganizowany został, na parterze główne-
go gmachu KUL, punkt „Informacji Re-
krutacyjnej”. Z myślą o przyszłych kan-
dydatach przygotowano i opublikowano 
Informatory Rekrutacyjne na rok aka-
demicki 2012/2013 oraz szereg materia-
łów promocyjnych (m.in. foldery, ulotki, 
zakładki).

Dużym zainteresowaniem wśród osób 
odwiedzających Uniwersytet cieszy się 
inicjatywa wycieczek po KUL, a w szcze-
gólności zwiedzanie Muzeum Uniwersy-
teckiego Historii KUL, które w minio-
nym roku akademickim odwiedziło ok. 
3500 osób, w tym blisko 1800 uczniów. 
Ponadto w programie wycieczek znaj-
duje się również oprowadzenie po kom-
pleksie Uniwersyteckim, zapoznanie z hi-
storią, misją i aktualną ofertą edukacyj-
ną Uniwersytetu. W roku akademickim 
2010/2011 przygotowano 15 projektów 
zwiedzania KUL i Muzeum, w ramach 
Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz zor-
ganizowano, we współpracy z Instytu-
tem Historii Sztuki, 2 projekty dla dzieci 
i młodzieży niedowidzącej.

W związku z beatyfikacją Sługi Boże-
go Jana Pawła II opracowano i wydano 
liczne materiały okolicznościowe, m.in. 
banery, plakaty, kartki pocztowe. Nato-
miast w dniach 10 i 11 czerwca, w ramach 
Małopolskich dni bł. Jana Pawła II, zor-
ganizowana została wystawa tematyczna 

o związkach ks. Karola Wojtyły z KUL, 
podczas której Uniwersytet zwiedziło ok. 
250 osób.

W minionym roku akademickim opra-
cowana została nowa wersja strony inter-
netowej KUL, jak również zastosowane 
zostały nowe rozwiązania techniczne do 
kalendarza wydarzeń oraz systemu prze-
glądania informatorów rekrutacyjnych 
2011/2012 w wersji elektronicznej.

Za pośrednictwem sklepu promocyjne-
go dostępna stała się bogata oferta mate-
riałów promocyjnych, pamiątek reklamu-
jących KUL oraz materiałów konferencyj-
nych (koszulki, płyty, torby, karty itp.).

Inwestycje
W minionym roku akademickim kon-

tynuowane były prace związane z budo-
wą budynków Biotechnologii, realizowa-
ną w ramach projektu „Budowa Gmachu 
Naukowo-Dydaktycznego Biotechnolo-
gii” oraz Interdyscyplinarnego Centrum 
Badań Naukowych, powstającego w ra-
mach projektu „Budowa i wyposażenie 
Interdyscyplinarnego Centrum Badań 
Naukowych KUL”. W ramach ostatniej 
inwestycji, 5 stycznia 2011 r., podpisana 
została umowa na budowę, z firmą Mosto-
stal, której wartość wynosi 26 178 290,90 
zł., a przewidywany termin realizacji to 
15 października 2012 r. Co więcej dzięki 
podpisanej 17 sierpnia 2011 r. umowie, 
z firmą WARBUD, możliwe było jedno-
cześnie rozpoczęcie inwestycji „Centrum 
Transferu Wiedzy”, której budowa finanso-
wana jest ze środków UE. Wartość podpi-
sanej umowy to 21 662 951,88 zł., a prze-
widywany termin realizacji to 15 maja 
2013 r.

W roku sprawozdawczym złożono 
wniosek do NFOŚiGW dotyczący termo-
modernizacji budynków nr 2 i 3, przy ul. 
Droga Męczenników Majdanka 70, rezul-
tatem czego podpisane zostały 2 umowy 
na wykonanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej, których łączna wartość wy-
nosi 107 000 zł.

W minionym roku akademickim za-
kończyła się realizacja projektu „Sieć 
bezprzewodowa i elektroniczna obsługa 
spraw w KUL”, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego, dzięki któremu zrealizowano 
budowę sieci bezprzewodowej, wykonano 
okablowanie strukturalne oraz dostarczo-
no sprzęt i oprogramowanie w obiektach 
KUL.

W zakresie prac remontowo-budow-
lanych przeprowadzony został remont ła-
zienek w Żeńskim Domu Akademickim 
przy ul. Konstantynów 1D, jak również 
kontynuowane są prace remontowe w bu-
dynkach na terenie campusu na Majdan-
ku. Ponadto nadal trwają prace związa-
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ne z budową parkingów przy Centrum 
Transferu Wiedzy oraz Collegium Jana 
Pawła II.

Zamówienia
W roku akademickim 2010/2011 

Dział Zamówień i Zaopatrzenia zrealizo-
wał zamówienia na dostawy i usługi na 
kwotę ok. 3 861 783,93 zł. Przeprowa-
dzono 41 postępowań o udzielenie zamó-
wienia publicznego, które zakończyły się 
podpisaniem 57 umów, na łączną kwotę 
3 526 615,41 zł, w tym:

34 postępowania, zrealizowane w oparciu o usta- 
wę Prawo zamówień publicznych, na kwotę 3 

269 121,41 zł, zakończone zawarciem 50 umów,

7 postępowań przeprowadzonych w oparciu o ko- 
deks cywilny na kwotę 257 494,00 zł, zakończo-

nych zawarciem 7 umów.

Ponadto przeprowadzono postępowa-
nia zakończone złożeniem 223 pisemnych 
zamówień, na łączną kwotę 335 168,52 
zł, z czego:

20 zapytań ofertowych, na kwotę 94 298,52 zł., 
203 zapytania drobne na kwotę 240 870,00 zł. 
W ramach postępowań zakupowych 

zamówiono m.in: usługi ubezpieczenia 
NNW studentów na kwotę 733 000,00 
zł, usługi cateringu i hotelowe na kwotę 
ok. 100 000 zł, usługi druku, projekto-
wania i wykonania materiałów i kampanii 
promocyjnych na kwotę ok. 85 000,00 zł, 
usługi transportowe na kwotę 125 000,00 
zł, czasopisma polskie i zagraniczne na 
kwotę ok. 570 000 zł, sprzęt komputero-
wy i oprogramowanie na łączną kwotę ok. 
430 000 zł., sprzęt biurowy i materiały 
eksploatacyjne na kwotę ok. 380 000 zł., 
artykuły chemiczne i toaletowe na kwotę 
ok. 500 000 zł, artykuły i odzież BHP na 
kwotę ok. 158 000 zł, wyposażenie au-
diowizualne na kwotę ok. 34 000 zł, wy-
posażenie pracowni językowej na kwotę 
25 000,00 zł. 

Dział Zamówień i Zaopatrzenia reali-
zuje zadania związane z przygotowaniem 
postępowań zakupowych oraz pełni rolę 
centrum budżetowego – realizuje jedno-
cześnie zadania Sekcji Zamówień i Sekcji 
Zaopatrzenia. Pod względem ilości wpro-
wadzanych faktur oraz obsługiwanych 
interesantów jest największym centrum 
budżetowym na Uniwersytecie. W ro-
ku akademickim 2010/2011 pracownicy 
działu wprowadzili do bazy oraz obsłu-
żyli około 7 500 dokumentów finanso-
wo-księgowych. Dziennie dział obsługuje 
około 50 osób zgłaszających się w spra-
wach związanych z zakupami.

Obsługa informatyczna 
uczelni

W roku akademickim 2010/2011 
w ramach prac prowadzonych przez Dział 
Teleinformatyczny zrealizowano następu-
jące zadania:

przy pomocy łączy dzierżawionych od LUBMAN  
UMCS podłączono kampus na Majdanku. Obec-

nie trwają prace nad docelową formą połączenia, 

umożliwiającą uruchomienie sieci administracyj-

nej (KADMULA), w oparciu o dostarczony w mie-

siącu wrześniu sprzęt.

dostosowano bazę S4A do bieżących wymogów  
ustawy o ochronie danych osobowych oraz uru-

chomiono na platformie e-KUL otwarte szkolenia 

z zakresu ochrony danych osobowych, których za-

liczenie jest warunkiem uzyskania upoważnienia 

do przetwarzania danych osobowych;

rozbudowano platformę WEB S4A o funkcjonal- 
ności: obsługa zapotrzebowań i wniosków zaku-

powych, obsługa zatwierdzania tematów prac dy-

plomowych, zbieranie elektronicznych wersji prac 

dyplomowych;

uruchomiono moduły: obsługi Działu Zamówień  
Publicznych (niestety nie są one wykorzystane 

zgodnie z ustaleniami), obsługi przelewów, księ-

gowania wyciągów bankowych, w tym modułu 

wniosków o delegacje w WEB S4A.

Ponadto nadal trwają prace nad uru-
chomieniem obsługi rachunków do 
umów cywilnoprawnych, przygotowa-
niem modułu eksportu danych do mi-
nisterialnego systemu informacji o szkol-
nictwie wyższym (POLON) oraz modyfi-
kacjami modułu stypendialnego, zgodnie 
z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnic-
twie wyższym.

Aktualna liczba aktywnych kont w ser-
wisie e-KUL: pracownicy – 2 776, stu-
denci – 17 407. W okresie od 1 września 
2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. zarejestro-
wano 1 899 291 logowań do serwisu e-kul 
oraz 4 988 zgłoszeń do Sekcji Analiz i Ad-
ministracji Systemami Teleinformatyczny-
mi. Łącznie, w okresie sprawozdawczym 
zarejestrowano 16 752 zgłoszenia, z czego 
66,57% to zgłoszenia kierowane do DTI. 

Aktualna liczba abonentów central telefo-
nicznych KUL – 2 516. 

Projekty finansowane 
ze źródeł zewnętrznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W roku 2010/2011 Dział Koordyna-

cji Programów Europejskich, we współ-
pracy z innymi jednostkami KUL zakoń-
czył realizację 10 projektów współfinanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej na 
łączną kwotę 9 072 904,25 zł, w tym:

„Studia podyplomowe przygotowujące do wyko- 
nywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawo-

dowych” z budżetem 1 308 467,05 zł;

„ Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu 

osiągnięć nauki” z budżetem 1 539 617,39 zł;

„Adaptacja reemigrantek na regionalnym ryn- 
ku pracy – badania , analizy i upowszechnianie” 

z budżetem 354 026 zł;

„Akademia Przedsiębiorczości” z budżetem  
325 210 zł;

„Przez ludzi dla ludzi” z budżetem 1 476 517,99  
zł;

„ Nowoczesne technologie informacyjno – komu-

nikacyjne w administracji samorządowej” z bu-

dżetem 1 999 400,82 zł;

„Transfer wiedzy i technologii szansą na gospo- 
darczy rozwój Polski” z budżetem 377 150,00 zł;

„Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburze- 
niami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej go-

spodarki społecznej” z budżetem 577 595,00 zł;

„Zostań swoim szefem” z budżetem 367 340,00  
zł;

„Eko-Roztocze”  z budżetem 747 580 zł.

Ponadto w minionym roku sprawoz-
dawczym kontynuowano realizację 4 pro-
jektów, w tym 1 olimpiadę przedmiotową, 
na łączną kwotę 11 199 597 zł,:

„Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia pody- 
plomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół pod-

stawowych w zakresie diagnozy i terapii trudno-

ści szkolnych i wad wymowy” z budżetem 299 

701,51 zł.;

„Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro –  
studia podyplomowe i kursy dokształcające” z bu-

dżetem 1 661 756 zł;

„Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji  
KUL” z budżetem 9 135 467,49 zł;

„Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej”  
z budżetem 102 672,00 zł.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II realizuje projekty na łączną war-
tość 20 272 501,25 zł.

W związku z przygotowaniem i re-
alizacją projektów, Uniwersytet podjął 
współpracę m.in. z: Wydziałem Oświa-
ty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, 
Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli w Lublinie, Urzędem Woje-
wódzkim w Lublinie, Fundacją A-VENIR 
(zajmującą się tematyką migracji i wspie-
rania cudzoziemców), Polsko-Ukraińską 
Izbą Gospodarczą.
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Uniwersytet Katolicki w Avili był pomysłodawcą 
i głównym organizatorem wydarzenia, któremu 

nadano miano I Światowego Kongresu Uniwersytetów 
Katolickich. Wraz z kilkoma innymi uczelniami 
katolickimi z Hiszpanii oraz wsparciem ICUSTA 
(stosunkowo niedawno, bo w 1993 r. powstałej 
Międzynarodowej Rady Uniwersytetów Św. Tomasza 
z Akwinu) udało się przygotować wielkie forum spo-
tkania, modlitwy i refleksji nad tożsamością i misją ka-
tolickiego uniwersytetu. Tego typu wielkie zjazdy ma-
ją swoje oczywiste ograniczenia czy braki, ale trudno 
odmówić im znaczenia, zwłaszcza w kontekście glo-
balizacyjnych przemian kulturowo-społecznych, któ-
re dotykają także uniwersytety katolickie. Należy więc 
wyrazić uznanie organizatorom za trud przygotowa-
nia i przeprowadzenia tego kongresu w dniach 12-14 
sierpnia br., który zgromadził przedstawicieli ok. 190 
uczelni katolickich z wielu krajów świata.

Spotkaniu w średniowiecznej Avili patronował kard. 
Z. Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania 
Katolickiego, który wygłosił referat wstępny oraz prze-
wodniczył uroczystej Mszy św. pierwszego dnia obrad. 
Ks. Kardynał zwrócił uwagę na nierozerwalność doj-
rzałości akademickiej uniwersytetu i jego katolickiego, 
związanego z Kościołem charakteru. Potwierdzeniem 
tego była właśnie Eucharystia w imponującej, wcze-
snogotyckiej katedrze, która dla uniwersytetu katolic-
kiego jest zawsze szczególnym centrum życia i całej 
misji, zwróconej ku Bogu, będącego źródłem prawdy. 
Kard. Grocholewski dostrzegł w kongresie, poprze-

dzającym Światowe Dni Młodzieży, podobieństwo do 
św. Jana Chrzciciela – kongres ma niejako zapowie-
dzieć święto młodych i zarazem ogłosić Bożą prawdę 
– samego Jezusa Chrystusa.

Długie i inspirujące przemówienie drugiego dnia 
kongresu zaprezentował abp R. Fisichella, przewod-
niczący nowo powołanej Papieskiej Rady ds. Nowej 
Ewangelizacji. Akcent jego wykładu padł na rolę ka-
tolickiej uczelni w dziele nowej ewangelizacji, którą 
z woli Papieża Benedykta XVI szczególnie mocno po-
dejmuje dzisiejszy Kościół. Pamiętając o istocie misji 
każdego uniwersytetu, także uniwersytet katolicki ma 
służyć człowiekowi, by „szukał prawdy, bo inaczej zgi-
nie”. W tym kontekście uniwersytet np. pełni centralną 
rolę w określeniu i wyjaśnieniu przemian kulturowych. 
Obok właściwej metodologii niezwykle ważny jest ję-
zyk jako narzędzie przekazu. Język obecnie używany 
w życiu społecznym pokazuje bowiem, że w debacie 
współczesnej – dla przykładu odnośnie do rozumienia 
i znaczenia rodziny – dochodzi do „zmiany prawdy”, 
gdy rzeczywistości małżeństwa i rodziny przypisuje 
się dowolne treści. Kościół staje tu na straży nie „ro-
dziny tradycyjnej” (tak jakby były inne, nietradycyjne 
definicje rodziny), ale prawdy o rodzinie jako takiej, 
która opiera się na związku mężczyzny i kobiety. Ks. 
Arcybiskup przywołał też słowa bł. J. H. Newmana, 
który podkreślał, że Kościół nie zakłada uniwersyte-
tów dla siebie, ale dla człowieka i kultury. W dziele 
nowej ewangelizacji, obok przykładowo wspomnia-
nych zagadnień, dla uniwersytetu katolickiego wyjąt-
kowo ważna jest również właściwa etyka, jej rozumie-
nie i uzasadnianie.

Obok kilku interesujących paneli dyskusyjnych, 
w których brali udział przedstawiciele z (przeważnie) 
hiszpańskich i włoskich uniwersytetów, warto wspo-
mnieć referat pt. „Przemyśleć uniwersytet na nowo”, 
który przedstawił prof. A. Llano Cifuentes z Nawar-
ry. Podkreślił on chrześcijańskie pochodzenie samego 
uniwersytetu, a zarazem wskazał na kłopoty dzisiej-
szej kultury z pojęciem tradycji, co z kolei ma wpływ 
na wieloraką transformację uniwersytetu i zmianę je-
go charakteru. W innych wystąpieniach wskazywano 
m.in. na potrzebę dowartościowania duszpasterstwa 
akademickiego, by – cytując Benedykta XVI – w spo-
łeczności uniwersyteckiej Bóg był pojęciem nie ogól-
nym i teoretycznym, ale „żywym i prawdziwym”. Obok 
licznych odwołań do wypowiedzi Kościoła, a zwłasz-
cza Jana Pawła II i Benedykta XVI, w wypowiedzi 
pani prof. E. Gomez de Pedro z Monachium pojawił 
się także akcent kulowski. Wskazując na znaczenie 
kontaktów interpersonalnych dla refleksji naukowej, 
przywołała ona wyznanie Jana Pawła II, który w spo-
tkaniach i rozmowach z młodymi ludźmi znajdował 
inspiracje do poszukiwań filozoficzno-etycznych, co 
z czasem pozwoliło mu napisać „Miłość i odpowie-
dzialność”. Na konieczność formacji integralnej na 

Pierwszy Światowy Kongres 
Uniwersytetów Katolickich
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uniwersytecie zwrócił uwagę m.in. G.-R. Thivierge, 
sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Uni-
wersytetów Katolickich. Jeden z nielicznych głosów 
spoza świata hiszpańskojęzycznego pochodził od prof. 
J. Piderita SJ i dr M. Morey z nowojorskiego Catholic 
Education Institute, którzy pokazali, jak zmienia się na 
niekorzyść oblicze edukacji katolickiej w USA.

Jeśli można mówić o niedoskonałościach kongre-
su w Avili, trzeba wskazać na wspomnianą już jed-
nostronność reprezentacji katolickiego świata uniwer-
syteckiego, gdzie dominowali przedstawiciele uczelni 
hiszpańskich i latynoamerykańskich, w pewnym stop-
niu także włoskich. Z Polski, obok niżej podpisanego, 
był jedynie prorektor UKSW. Niezrozumiałe wydaje 
się, dlaczego w kongres nie zaangażowały się organi-
zacyjnie dwie główne federacje uniwersytetów katolic-
kich – międzynarodowa (FIUC) i europejska (FUCE). 
Wydaje się także, że tego typu międzynarodowe wyda-
rzenia i dyskusje powinny być prowadzone w języku 
angielskim, który jest współcześnie o wiele bardziej 
znany. Prorektora KUL-u cieszyła natomiast wyjątko-
wa rozpoznawalność naszego uniwersytetu wśród wie-
lu uczestników kongresu, głownie jako miejsca 25-let-
niej pracy dydaktycznej i naukowej ks. prof. Karola 
Wojtyły. Znajomość naszej uczelni dała się wyjątko-
wo dostrzec również poza środowiskiem kongresu, np. 
w aviliańskim klasztorze Encarnación, gdzie przez 30 
lat przebywała św. Teresa od Jezusa. Tamtejsze siostry 

karmelitanki licznie i z wyjątkowym zainteresowaniem 
słuchały informacji o KUL-u, mając w pamięci wizy-
tę u nich Jana Pawła II w 1982 r. z okazji 400-lecia 
śmierci św. Teresy.

Wyjątkowa wdzięczność organizatorom należy się 
za to, że do programu wizyty Benedykta XVI w Ma-
drycie udało się włączyć także spotkanie z „młodymi 
profesorami” w El Escorial 19 sierpnia, na którym 
znalazło się także miejsce dla uczestników kongresu, 
w tym niżej podpisanego. Z pewnością należy wyrazić 
nadzieję, że kongres z Avili będzie miał swój ciąg dal-
szy, możliwe że już za kilka lat w Brazylii.

Ks. Sławomir Nowosad

A może Chiny? KUL i Chongqing
W czasach gdy świat coraz bardziej i szybciej sta-

je się globalną wioską (przywołując niekiedy 
nadużywane określenie H. M. McLuhana), kontak-
ty z uniwersytetem gdzieś w głębi Chin nie są żadną 
ekstrawagancją, ale wyzwaniem, a może i konieczno-
ścią. Od pięciu lat nasz Uniwersytet oferuje studen-
tom naukę języka chińskiego w ramach lektoratów, 
która cieszy się wyjątkowym powodzeniem. Grupa na-
szych studentów zafascynowanych językiem i kultu-
rą Państwa Środka zdołała nawet odwiedzić Yangtze 
Normal University (YZNU) w Chongqing latem 2009 
r., a w czerwcu 2010 r. z krótką wizytą przebywał na 
KUL-u ówczesny rektor tej uczelni. Jest to dynamicz-
nie rozwijająca się szkoła wyższa, która swą historią 
sięga 1931 r., natomiast jako uniwersytet funkcjonuje 
od ok. 30 lat. Chongqing to wielka, 5-milionowa aglo-
meracja miejska w środkowo-południowych Chinach 
funkcjonująca jako tzw. terytorium wydzielone (jedno 
z czterech w Chinach) z prowincji Syczuan. Jak nie-
mal całe Chiny, także tutaj widać radykalne zmiany nie 
tylko w miejskim pejzażu pełnym nowych projektów 
budowlanych, ale w sposobie życia, organizacji społe-
czeństwa, gospodarki itp. Dotyczy to również szkolnic-
twa, w tym szkolnictwa wyższego, z którego korzysta 
coraz więcej młodzieży i to w duchu otwarcia na wy-
miar międzynarodowy.

Na zaproszenie rektora YZNU w dniach 6-15 
września 2011 r. przebywałem tam z oficjalną wizy-
tą jako prorektor KUL. Już na początku wizyty, po 

spotkaniach i rozmowach  z władzami uniwersyte-
tu, doszło do podpisania oficjalnego Memorandum of 
Agreement, które nadaje zasadniczy kształt przyszłej 
współpracy obu uniwersytetów. Dla strony chińskiej 
KUL jest pierwszym partnerem europejskim, gdyż jak 
dotąd ich kontakty akademickie koncentrowały się na 
uczelniach azjatyckich – japońskich, koreańskich i taj-
landzkich. Dlatego w ofercie lektoratów mają właśnie 
te języki, chociaż jak gdzie indziej, coraz bardziej do-
minuje tam angielski. Daje się jednak zauważyć, że 
wskutek wieloletniego powszechnego nauczania języ-
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ka rosyjskiego w tamtejszych szkołach znajomość an-
gielskiego także wśród kadry akademickiej pozostawia 
sporo do życzenia. Zmienia się to jednak w obecnym 
czasie szczególnie wśród studentów. Jak wszędzie, tam 
również młodzi ludzie są wyjątkowo otwarci i cieka-
wi świata, co nadaje nowego ducha całej społeczności 
akademickiej. W programie mojej wizyty były także 
dwa wykłady dla studentów, w których uczestniczyli 
także niektórzy profesorowie i dziekani. Studentów na 
wykładach było kilkuset i dało się zauważyć ich nie-
złe opanowanie języka angielskiego. Można było to 
potwierdzić także w bezpośrednich rozmowach, gdy 
z oczywistym zaciekawieniem pytali o szczegóły tego, 
co usłyszeli w referatach. Jeden z nich nawet dyskretnie 
szepnął: „I am a Christian, too”.

W wykładach chodziło o przynajmniej ogólną pre-
zentację naszego uniwersytetu w kontekście historii 
i kultury polskiej, ale głównie chciałem zwrócić uwagę 
na często niepokojącą transformację współczesnego 
uniwersytetu – dostrzegalną także w Chinach – w kie-
runku jego swoistego „uzawodowienia” i radykalnego 
uzależnienia od gospodarki i postrzegania go jako in-
stytucji jednostronnie usługowej. Warto troszczyć się, 
nie tylko indywidualnie, ale i instytucjonalnie o fun-
dament ideowy, gdzie uniwersytet będzie zawsze miej-
scem krytycznego i wytrwałego poszukiwania prawdy 
o człowieku i świecie, a ostatecznie o Stwórcy wszyst-
kiego. Uniwersytet z pewnością musi młodemu czło-
wiekowi dać dobre wykształcenie, ale bardziej jeszcze 

powinien stwarzać mu warunki do rozwoju i dojrze-
wania w całości jego życia i ostatecznego, transcen-
dentnego powołania. W tym kontekście nasz Uniwer-
sytet jako katolicki ma szczególną misję, zwłaszcza 
tam, gdzie wrażliwość na to, co nadprzyrodzone wyda-
je się gasnąć. Oficjalne czy nieoficjalne spotkania i roz-
mowy z profesorami czy studentami potwierdzały, że 
duchowy i religijny wymiar życia ludzkiego w kontek-
ście akademickim nie jest całkowicie nieobecny w tam-
tejszej rzeczywistości. Stąd można było usłyszeć nawet 
ze strony przedstawiciela uniwersyteckiej komórki par-
tii komunistycznej zainteresowanie KUL-owskim po-
szukiwaniem harmonii między nauką i wiarą.

Rektor YZNU kilkakrotnie z naciskiem podkreślał, 
że bardzo mu zależy na jak najszerszej współpracy 
z KUL-em, zwłaszcza na płaszczyźnie wymiany 
nauczycieli akademickich i studentów. Ze strony 
KUL-u już w najbliższym czasie oczekujemy przyjazdu 
profesorów i lektorów w ramach przygotowywanych 
u nas Chinese studies, natomiast uniwersytet chiński liczy 
na profesorów z zakresu studiów muzykologicznych, 
społecznych czy politycznych. Sprecyzowaniu tej 
wymiany będzie służyła spodziewana wizyta rektora 
YZNU prof. Li Lina na KUL-u wiosną przyszłego 
roku.

Powszechna w skali niemal globalnej współczesna 
tendencja do większego umiędzynarodowienia 
uniwersytetów wydaje się zjawiskiem ważnym, ale 
zarazem wymagającym przygotowania i roztropnej 
realizacji. Otwarcie się na rzeczywistość tak odmienną 
kulturowo, jak Chiny i świat azjatycki, staje przed 
KUL-em jako nowe wyzwanie i szansa. Doświadczenie 
potwierdza, że to zwłaszcza w konfrontacji z inną 
kulturą człowiek wzmacnia swoją tożsamość ideową 
i religijną. Z całym swoim katolickim i chrześcijańskim 
dziedzictwem nasz Uniwersytet rozpoznaje w tego typu 
nowych sytuacjach zobowiązanie do potwierdzenia 
swojego charakteru i wizji, a zarazem do dzielenia 
się swoim bogactwem z ludźmi i środowiskami 
akademickimi nawet tak odległymi, jak uniwersytet 
z Chongqing.

Ks. Sławomir Nowosad
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Wakacje akademickie dla mnie – 
doktorantki i pracownika admi-

nistracji – od trzech lat były czasem 
przede wszystkim odpoczynku fizycz-
nego, w tym roku natomiast spełniły się 
w moim życiu słowa poety, że „odpo-
cząć, to począć się na nowo”. Od dzie-
więciu lat mieszkam, studiuję i pracuję 
w Lublinie. Określam samą siebie jako 
„przyszywaną Lubliniankę”, ponieważ 
pochodzę z grodu radomszczańskiego, 
a do Lublina przywiodła mnie teologia 
i KUL. Poczytuję sobie za wielki za-
szczyt i łaskę od Pana Boga, iż pozwo-
lił mi wybrać na moje miejsce studiów 
i pracy właśnie tę uczelnię.

To właśnie z okien KUL od ośmiu 
lat obserwowałam pielgrzymów wędru-
jących na Jasną Górę, co roku tęskniąc 
i pragnąc pójść z nimi. Rokrocznie jed-
nak coś się nie układało, nie pozwalało 
dołączyć do pielgrzymów. W tym roku 
pragnienie, potrzeba i owo przynaglenie 
serca było tak silne, że nie powstrzyma-
ły mnie nawet negatywne opinie byłych 
pielgrzymów. Stopniowo przygotowywa-
łam się do XXXIII Pieszej Pielgrzymki 
na Jasną Górę, kupując lub pożyczając 
od Przyjaciół wszystkie potrzebne rze-
czy. Były to moje pierwsze rekolekcje 
w drodze, trwające aż tak długo. Jak do-
tąd bowiem doświadczyłam jedynie jed-
nodniowych pielgrzymek odbywanych 
z mej rodzinnej miejscowości albo z Lu-
blina do Wąwolnicy. Po ludzku zatem 
obawy były duże: w pierwszej kolejności 
o namiot, o to czy dojdę, borykając się 
z moim bolącym stawem kolanowym. 
Ale nawet te obawy i lęki nie przezwy-
ciężyły przynaglenia mojego serca. Nie 
wyobrażałam sobie pójścia z inną grupą 
jak tylko franciszkańską, a zatem wstą-
piłam w szeregi grupy trzeciej, brązowej, 
czyli kapucyńskiej.

Muszę przyznać, że już dzień po-
przedzający wymarsz okazał się spraw-
dzianem mej sprawności fizycznej, a to 
z powodu ciężkiego bagażu. Na szczę-

ście moje pakowanie, wędrówka z baga-
żem, śpiworem, namiotem i miską za-
kończyły się pełnym sukcesem. 

Środa, 3 sierpnia, to dzień, w którym 
wszystko się zaczęło. Emocje związane 
z wyruszeniem na pielgrzymi szlak nie 
pozwoliły mi zbytnio się wyspać. Wcze-
snym rankiem wyruszyłam na spotkanie 
z Matką. Serce aż zadrżało na widok ty-
lu osób w katedrze i przed nią. Tu po raz 
pierwszy od tak dawna byłam zbudo-
wana wiarą ludzi. Odczułam siłę, wiarę 
Kościoła pielgrzymującego. Obserwacja 
braci i sióstr, którzy są obok, patrzenie 

na ich postawę, wyraz twarzy uczy tak 
wiele. I ja dołączyłam do osób klęczą-
cych u stóp naszej Pani Katedralnej, po-
wierzając Jej moje intencje, skryte głę-
boko w sercu. Byłam pewna, że Maryja 
będzie z Nami, że to Ona będzie naszą 
Przewodniczką!

Pierwsze chwile w formujących się 
grupach pielgrzymkowych dostarczyły 
niezapomnianych przeżyć. Czułam się 
jak dziecko, które stawia pierwsze kroki. 
Krzyż z San Damiano, chorągwie ze św. 
Franciszkiem, bł. Honoratem Koźmiń-
skim oraz dłońmi w geście braterstwa 

W życiu czasem tak się zdarza, że robimy coś, co dla nas samych jest niezrozumiałe, choć 
wiemy, że tak musimy postąpić. Ten stan można określić jako „przynaglenie serca”, które 
niejednokrotnie jest tak silne i niepojęte dla rozumu, iż nawet wbrew sobie podążamy 
za jego głosem. I takie właśnie doświadczenie przeżyłam podczas tegorocznych wakacji, 
a wiązało się ono z pieszą pielgrzymką na Jasną Górę…

Vita peregrinatio est 
– życie jest pielgrzymowaniem
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symbolizującymi zawołanie „pokój i do-
bro” chwytały za serce. Radości serca do-
starczyły mi również wszystkie te osoby, 
które odprowadzały pielgrzymów. Miło 
być odprowadzanym w drogę, widzieć, 
że są osoby, które dobrze ci życzą. Jed-
nym z rysów duchowości pielgrzyma jest 
towarzyszenie duchowe. Odkryły przede 
mną tę prawdę konkretne osoby: moi 
Rodzice, Przyjaciele, Koleżanki i Kole-
dzy z pracy, które radością, dobrym sło-
wem, modlitwą wspierały mnie na piel-
grzymim szlaku. Dzięki nim zrozumia-
łam, że pielgrzymować można bardzo 
konkretnie także w duchowej łączności 
z idącymi na Jasną Górę. Widać tu swo-
iste sprzężenie zwrotne: pielgrzym pa-
mięta i towarzyszy duchowo osobom, 
którym obiecał modlitwę i których po-
wierza Bogu, ale też i pozostający w do-
mu są obecni duchowo na pielgrzymim 
szlaku, wspierając pątników.

Niezwykłym dla mnie okazał się fakt 
ogromnej gościnności ludzi, w których 
progi wchodziliśmy i odpoczywaliśmy. 
Począwszy od starszych pań, rodzin, 
a skończywszy na dzieciach wszyscy 
raczyli pielgrzymów tym, co mieli naj-
lepszego. Z pielgrzymkowymi siostra-
mi często stwierdzałyśmy z uśmiechem, 
że przez cały rok tyle nie zjadłyśmy, co 
na pielgrzymce! Najpiękniejsze było to, 
że ci wszyscy ludzie byli bezinteresowni. 
Inną wzruszającą perełką pielgrzymko-
wą był widok całych rodzin i mnóstwa 
dzieci, które machały przechodzącym 
pielgrzymom. Często serce chciało aż 
krzyczeć za Adamem Mickiewiczem, iż 
„duszą narodu polskiego jest pielgrzym-
stwo polskie”.

Nasza grupa liczyła około 150 osób, 
w tym aż dziesięciu Ojców kapucynów. 
W każdej chwili była sposobność do 
rozmowy czy spowiedzi świętej. Przy-
znać trzeba, że klimat ducha i modli-
twy kształtowali wszyscy. Począwszy od 
wschodu słońca aż do jego zachodu czło-
wiek był „skazany” nieustannie na obec-
ność drugiego. Trzeba przyznać, że była 
to obecność błogosławiona! Ogromnym 
wzruszeniem i zarazem pięknym świa-
dectwem były rodziny, które z dwójką 
lub trójką dzieci szły do Maryi. Miej-
scem szczególnym dla rodzin na piel-
grzymim szlaku jest kaplica św. Otylii, 
w której sakrament małżeństwa przyjęły 
aż trzy małżeństwa z naszej grupy, kolej-
no 13, 14 i 16 lat temu.

Innym przykładem roli wspólnoty, 
dodającym pielgrzymowaniu swoiste-
go kolorytu, jest solidarność i udziela-
nie pomocy sobie nawzajem w trudnych 
warunkach m.in. pogodowych. I tak na 
przykład w jedno popołudnie musieli-
śmy znieść trud wędrówki w czasie burzy 
i ulewy. Jedni drugim pożyczali płaszcze, 

świadczyli pomoc w przeniesieniu cięż-
kiego bagażu, dzielili się posiłkiem. Du-
żym przeżyciem była również wzajem-
na wymiana chorągwi, tablic pielgrzym-
kowych na kolejnych postojach. Trzy-
mając taką chorągiew można naprawdę 
poczuć się żołnierzem Chrystusa Pa-
na! Codzienny Apel Jasnogórski w to-
warzystwie atakujących komarów też 
mógł stanowić dobrą okazję do zacie-
śnienia wspólnoty. Przy Apelu nie mogę 
nie wspomnieć spotkania z naszą KU-
L-owską grupą nr 9, prowadzoną przez 
duszpasterstwo Ojców Jezuitów.

Sercem pielgrzymki jest modlitwa, 
która łączy i daje ukojenie. Pięknym ak-
centem był fakt, iż każdy, kto chciał, mógł 
ją prowadzić. Sposobność taką dawała 
przede wszystkim modlitwa różańcowa. 
Każdego dnia o różnych godzinach była 
sprawowana Eucharystia. Przed Mszą św. 
jeden z naszych Braci kapucynów pro-
wadził rozważanie, które stanowiło cen-
ne wprowadzeni e i wyjaśnienie tego, co 
chciał danego dnia powiedzieć nam Pan 
Bóg. Urzekająca była cisza pielgrzymko-
wej wspólnoty w tym czasie. 

Trzeba powiedzieć o jeszcze jednej 
ważnej rzeczy – każdy dzień poświęcony 
był konkretnej płaszczyźnie działalno-
ści Kościoła (misjom, wolontariatowi), 
poprzez co dostrzec można było żywot-
ność, bogactwo i różnorodność chary-
zmatu jednej wspólnoty eklezjalnej. 

Szczególnym moim duchowym do-
znaniem była Droga Krzyżowa odpra-
wiona na szlaku wiodącym na Święty 
Krzyż. Każdy, kto chciał, mógł przeczy-
tać lub sam od siebie podzielić się sło-
wem do wybranej stacji. Moją stacją było 
spotkanie „Jezusa z kobietami”. W tam-
tej chwili przyszły na me usta następu-
jące słowa: „Bóg i Kobieta. Ile w tym 
spotkaniu bogactwa, wzruszenia, emo-
cji, pocieszenia, łez... <Łzy są oznaką, 
że serce bije> – pisał śp. Ks. Jan Twar-
dowski. W życiu często są takie chwile, 
kiedy jedyną modlitwą pozostają łzy. Ale 
te łzy oddane i  zawierzone Jezusowi, 
nabierają wartości. Drogi Bracie, Droga 
Siostro, nie bój się płakać, nie wstydź się 
łez, ale oddaj je Bogu. On je przemieni 
w łzy radości. 

Bóg spotyka kobietę... Kobieta, biało-
głowa, niewiasta... ile w tym słowie bo-
gactwa. Jan Paweł II w liście do kobiet 
wygłosił wielkie dziękczynienie za dar 
kobiet: dziękuję Ci kobieto-matko, ko-
bieto-małżonko, kobieto-córko, kobie-
to-siostro, kobieto-konsekrowana. Tak... 
Jezus, pocieszając niewiasty, chce im 
podziękować i błogosławić, nadać sens 
i wartość ich łzom i życiu”. 

Pielgrzymka to jedna wielka lekcja 
pokory, milczenia, dziękczynienia i mi-
łości. Idąc bowiem z innymi, widząc 

ich trud, ofiarę, która niekoniecznie jest 
tylko fizyczna, ale bardzo często i we-
wnętrzna i duchowa, zaczęłam patrzeć 
innymi oczyma także na swoje życie, 
problemy przestały być największymi, 
moje sprawy przestały być najważniej-
sze. Zaczęłam rozmyślać nad tożsamo-
ścią pielgrzyma. Największe światło na tę 
rzeczywistość dało mi rozważanie hasła 
tegorocznej pielgrzymki, które brzmia-
ło: „Mocni w wierze”. Nieprzypadkowo 
były to słowa wybrane dla XXXIII-ej 
pielgrzymki, którą można określić piel-
grzymką wieku Chrystusowego. Do-
pełnieniem bogactwa duchowości piel-
grzyma były konferencje pielgrzymkowe 
wygłoszone przez Ojca Paulistę Bogu-
sława Zemana. W świetle zaprezento-
wanych treści konferencji pielgrzym to 
człowiek, który widzi i spotyka Jezusa 
w Eucharystii, w sakramencie, podąża za 
głosem Pana i rozpoznaje Jezusa w po-
trzebujących pomocy. To człowiek, któ-
ry przyjmuje Krzyż jako źródło nowego 
życia, poznaje Jezusa przez Ewangelię 
i katechizm i prowadzi z Nim osobisty 
dialog. Dziękując Bogu za dar Kościoła 
jest świadkiem chrześcijańskiej nadziei 
i dzieli się Chrystusem z innymi.

Ostatnia noc pielgrzymkowa jest 
zawsze najkrótsza. Żyje się już dniem 
następnym i spotkaniem z Nią, Mat-
ką, Maryją, naszą Przyjaciółką i Powier-
niczką. Uczucie, które towarzyszy, kie-
dy wkracza się do Częstochowy, a po-
tem w Aleję Najświętszej Maryi Pan-
ny przy wiwatujących przechodniach, 
a wśród nich Rodzicach, patrzących 
ze łzami w oczach, jest nie do opisania. 
Jest doświadczeniem radości i wzrusze-
nia, które sercu daje niezapomnianą do-
brą chwilę. Według tradycji wejścia na 
Jasnogórskie Wały czeka pielgrzymów 
jeszcze polonez, taniec na cześć i powi-
tanie ukochanej Matki, dla której piel-
grzymi niosą róże i słoneczniki. I ten 
uścisk na dnie serca, którego doświadcza 
się ze łzami w oczach przed najświęt-
szym obliczem Matki Boga. Przed ta-
ką tajemnicą pragnie się tylko uklęknąć 
i milczeć... A przeżyte wtedy chwile pie-
lęgnować i zachować w pamięci do koń-
ca życia! Serce pragnie śpiewać wielkie 
dziękczynienie Bogu.

I zupełnie tak na koniec jeszcze jed-
na refleksja. Charakterystyczne jest 
w pielgrzymowaniu poczucie, że po tylu 
dniach męczącej wędrówki żałuje się, że 
to koniec. Ale prawda jest taka, że choć 
XXXIII Lubelska Pielgrzymka dobiegła 
końca, nasza życiowa pielgrzymka trwa 
nadal. Trwajmy zatem na tym szlaku, 
wzbudzając w drugim człowieku nadzie-
ję, podtrzymując gestem i przemawiając 
sercem...

Izabela
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KUL-owcy na podium
W ramach AZS KUL działa 
41 sekcji sportowych 
w Lublinie, Tomaszowie 
Lubelskim i Stalowej Woli. 
Osiągnięcia sportowe 
w II semestrze roku 
akademickiego 2010/2011:

Akademickie Mistrzostwa 
Polski 

W roku akademickim 2010/2011 
AZS KUL Lublin w typach Uniwersy-
tety zajął 10 miejsce, natomiast w punk-
tacji generalnej miejsce 23. W klasyfi-
kacji generalnej awansowaliśmy o 3 po-
zycje w porównaniu z rokiem ubiegłym, 
w typach uczelni utrzymaliśmy taką sa-
mą pozycję.

Pływanie
Sekcja pływania kobiet i mężczyzn 

prowadzona w bieżącym roku akade-
mickim przez mgr Krzysztofa Sagana 
osiągnęła bardzo dobre wyniki na ro-
zegranych 16 kwietnia w Katowicach 
Akademickich Mistrzostwach Polski 
w Pływaniu, gdzie studentka pedagogiki 
Karolina Szczuka zdobyła 2 medale: 

II miejsce w typie Uniwersytety – 
100 m stylem dowolnym,

III miejsce w typie Uniwersytety – 
50 m stylem dowolnym.

14 maja w Poznaniu odbyły się VII 
Ogólnopolskie Zawody Pływackie Stu-
dentów Niepełnosprawnych Szkół Wyż-
szych, gdzie po raz kolejny reprezentacja 
KUL zdobyła wiele medali. W tym roku 
udało się zdobyć 21 medali, w tym 11 
złotych. 

Złote medale zdobyli: Weronika 
Chrzanowska (dziennikarstwo i komu-
nikacja społeczna) – 50 m st. dowolnym 
oraz 50 m st. grzbietowym, Agata Janik 
(historia) – 25 m st. dowolnym, Ma-
rzena Surowska (ekonomia) – 25 m st. 
dowolnym oraz 50 m st. grzbietowym, 
Monika Szymanek (prawo) – 50 m st. 
grzbietowym,  Agata Wysokińska (ar-
chitektura krajobrazu) – 25 m st. dowol-
nym, Paweł Kasprzak (ekonomia) – 50 
m st. grzbietowym, Michał Myśliwiec-
ki (teologia) – 50 m st. grzbietowym, 
Eryk Walecz-Majewski (kulturoznaw-
stwo) – 25 m st. dowolnym oraz 50 m 
st. dowolnym.

Srebro: Monika Szymanek (prawo) 
– 50 m st. klasycznym, Agata Wysokiń-
ska (architektura krajobrazu) – 50 m st. 
dowolnym, Mariusz Bogusz (filologia 
angielska) – 50 m st. klasycznym, Mar-
cin Margol (europeistyka) – 50 m st. 
klasycznym, Rafał Skorupski (informa-
tyka) – 50 m st. grzbietowym.

Brąz: Agata Janik (historia) – 50 m 
st. dowolnym, Mariusz Bogusz (filolo-
gia angielska) – 25 m st. dowolnym, Pa-
weł Kasprzak (ekonomia) – 25 m st. do-
wolnym, Michał Myśliwiecki (teologia) 
– 50 m st. dowolnym, sztafeta 4 x 50 m 
st. dowolnym. 

Trójbój siłowy
Sekcja trójboju siłowego mężczyzn na 

rozegranych w dniach 7-8 maja w Ło-
dzi Akademickich Mistrzostwach Polski 
w trójboju siłowym zdobyła 3 medale:

Patryk Kozłowski (WZPiNoG Sta-
lowa Wola, prawo) – III miejsce w ty-
pach Uniwersytety w kat. - 105 kg,

Andrzej Miśkiewicz (WZPiNoG 
Stalowa Wola, prawo) – III miejsce 
w typach Uniwersytety w kat. +120 kg,

Piotr Nowicki (prawo kanoniczne) 
– III miejsce w typach Uniwersytety 
w kat. 66 kg.

Kolarstwo górskie 
Sekcja kolarstwa górskiego kobiet 

i mężczyzn, na rozegranych w dniach 
21-22 maja w Poznaniu Akademickich 
Mistrzostwach Polski w kolarstwie gór-
skim, zdobyła 1 medal:

II miejsce w typach Uniwersyte-
ty zdobył Grzegorz Jazurek (filozofia 
teoretyczna).

Piłka nożna
Drużyna piłki nożnej mężczyzn AZS 

KUL została sklasyfikowana na II miej-
scu wśród Uniwersytetów, zdobywając 
tym samym srebrny medal Akademic-
kich Mistrzostw Polski. Mecze pół-
finałowe rozegrane zostały w Krako-
wie w dniach 10-13 maja, zaś finał 3-5 
czerwca. Skład drużyny:

Mariusz Bździuch (informatyka), 
Łukasz Gębacki (zarządzanie), Prze-
mysław Gorczyca (zarządzanie), Ad-
rian Hofman (socjologia), Adam Je-
sionek (socjologia), Arkadiusz Kister 
(socjologia), Szymon Prześniak (ad-
ministracja), Adam Piskorz (zarządza-
nie), Łukasz Rachwał (WZNoS w Sta-
lowej Woli, socjologia), Łukasz Sawic-
ki (dziennikarstwo i komunikacja spo-
łeczna), Krzysztof Sidor (WZPiNoG 

w Stalowej Woli, ekonomia), Kamil 
Szysiak (informatyka), Paweł Tomczyk 
(historia), Grzegorz Turski (politolo-
gia), Przemysław Witek (historia), Łu-
kasz Wawrzusiszyn (ekonomia), Rado-
sław Woleń (administracja), Grzegorz 
Wróblewski (socjologia), Andrzej Zdu-
nek (matematyka).

Akademickie Mistrzostwa 
Województwa Lubelskiego

W roku akademickim 2010/2011 
studenci AZS KUL dzielnie rywalizo-
wali o miejsce na podium w końcowej 
klasyfikacji Akademickich Mistrzostwa 
Województwa Lubelskiego. To najwięk-
sza impreza sportowa studentów w na-
szym regionie. Tegoroczne rozgrywki 
nasi studenci zakończyli na II miejscu 
w klasyfikacji generalnej, ustępując miej-
sca jedynie Uniwersytetowi Marii-Cu-
rie Skłodowskiej. W porównaniu do ro-
ku ubiegłego poprawiliśmy swoją lokatę 
o jedno miejsce. Do rozgrywek zgłoszo-
nych zostało 18 uczelni wyższych z tere-
nu województwa lubelskiego.

Badminton kobiet i mężczyzn – 
w turnieju drużynowym II miejsce, 
w turnieju indywidualnym kobiet  miej-
sce II.

Biegi przełajowe kobiet i mężczyzn 
– zarówno w klasyfikacji drużynowej 
kobiet, jak i mężczyzn II miejsce.

Judo kobiet i mężczyzn – w klasyfi-
kacji drużynowej kobiet miejsce IV, zaś 
wśród mężczyzn – III.

Koszykówka kobiet – w klasyfikacji 
końcowej miejsce II.

Lekka atletyka kobiet i mężczyzn – 
zarówno w klasyfikacji drużynowej ko-
biet jak i mężczyzn miejsce III. 

Piłka nożna mężczyzn – w końco-
wej klasyfikacji miejsce II i awans do 
półfinałów Akademickich Mistrzostw 
Polski.

Siatkówka mężczyzn – w końcowej 
klasyfikacji miejsce III.

Streetbasket kobiet i mężczyzn – 
drużynowo w końcowej klasyfikacji 
kobiet miejsce II, zaś wśród mężczyzn 
miejsce I. Warto zaznaczyć, że w roz-
grywkach uczestniczyli, jako zawodnicy 
nasi trenerzy mgr Arkadiusz Czarnecki 
i mgr Wojciech Paszek.

Szachy kobiet i mężczyzn – w koń-
cowej klasyfikacji drużynowo miejsce 
II. Najlepszym zawodnikiem rozgry-
wek okazał się student KUL – Jakub 
Reichert.
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Tenis stołowy kobiet i mężczyzn – 
w klasyfikacji drużynowej kobiet zawod-
niczki AZS KUL nie miały sobie rów-
nych i zajęły I miejsce (dwa pierwsze 
miejsca indywidualne dla Wiktorii Ka-
mińskiej i Kamili Maruszczak – studen-
tek KUL). Mężczyźni zaś uplasowali się 
na miejscu III. 

Tenis ziemny kobiet i mężczyzn – 
w końcowej klasyfikacji drużynowej ko-
biet miejsce II, zaś mężczyźni miejsce 
III. Indywidualnie na III miejscu sklasy-
fikowana został studentka KUL – Ivan-
na Tymoshchuk.

Trójbój siłowy mężczyzn – drużyno-
wo w końcowej klasyfikacji miejsce II.

Wspinaczka sportowa kobiet i męż-
czyzn – w końcowej drużynowej klasy-
fikacji miejsce III wśród kobiet.

Udział studentów KUL 
w imprezach ogólnopolskich 
i wojewódzkich

Karate
21 maja w Lublinie rozegrane zosta-

ły Mistrzostwa Polski Akademickiego 
Związku Sportowego w karate. Studenci 
KUL zdobyli 6 medali, zajmując w kla-
syfikacji drużynowej II miejsce.
Maciej Moczydłowski (socjologia):

- II miejsce w konkurencji Kata 
w kategorii seniorzy młodsi,

- II miejsce w konkurencji drużyno-
wej Kata Kumiwaza w kategorii senio-
rzy młodsi,

- III miejsce w konkurencji Kumite 
Shuyo w kategorii seniorzy młodsi.
Ewa Sikora (socjologia):

- II miejsce w konkurencji Kata 
w kategorii seniorki młodsze,

- II miejsce w konkurencji drużyno-
wej Kata Kumiwaza w kategorii senio-
rzy młodsi.
Łukasz Matuszewski 
(kulturoznawstwo):

- I miejsce w konkurencji Kumite 
Shuyo w kategorii seniorzy młodsi,

- II miejsce w konkurencji drużyno-
wej Kata Kumiwaza w kategorii senio-
rzy młodsi
Paweł Wasilewski (historia sztuki)

- II miejsce w konkurencji Kumite 
Shuyo w kategorii seniorzy młodsi.

14 maja w Sandomierzu zorganizo-
wany został Ogólnopolski Turniej Ka-
rate o Puchar Ziemi Świętokrzyskiej. 
I miejsce zajęła w nim studentka filolo-
gii romańskiej KUL Róża Orłowska.

Piłka nożna halowa
Wyższe Seminarium Duchowne 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej za-
jęło I miejsce i zdobyło tytuł Mistrza 
Polski podczas rozegranych 5 marca III 
Mistrzostwach Polski Wyższych Semi-
nariów Duchownych w Halowej Piłce 
Nożnej w Radomiu. W składzie zwycię-
skiej drużyny znaleźli się: Marcin Szum-

ski, Marcin Piecyk, Artur Młodziński, 
Krzysztof Sosnowski, Maciej Banach, 
Łukasz Malec, Andrzej Wąsek.

Piłka nożna
Studenci Wyższego Seminarium 

Duchownego Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej zajęli III miejsce w Finałach 
XI Edycji Mistrzostw Polski Semina-
riów Duchownych i Zakonnych w piłce 
nożnej „Lublin 2011” (26-28 kwietnia).

Koszykówka
Metropolitalne Seminarium Du-

chowne w Lublinie zajęło III miejsce 
i zdobyło brązowy medal w rozegra-
nych 21 maja w Białymstoku II Mi-
strzostwach Polski Wyższych Semina-
riów Duchownych w Koszykówce. Dru-
żyna lubelskiego seminarium wystąpiła 
w składzie: dk Łukasz Stasiewicz, dk 
Paweł Zdybel, dk Paweł Szczygliński, 
Paweł Berezka, Mateusz Dubaj, Da-
niel Złotnicki, Paweł Gołofit, Franci-
szek Wróbel.

Taniec
W dniach 7-8 maja w Opolu Lu-

belskim odbył się Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego pod patronatem 
Burmistrza Opola Lubelskiego „Opol-
ska Gala Tańca”. Złoty medal zdobyła 
w nim studentka ekonomii KUL Aneta 
Zdybel.

Stanisław Lis
Studium WF i Sportu
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jakie odbyło się na KUL 13 stycznia 
2009 r. z inspiracji ks. prof. E. Walewan-
dra, Kierownika Katedry Pedagogiki Po-
równawczej KUL, którego przedmiotem 
zainteresowań od dłuższego już czasu 
są zagadnienia pedagogiki i pedagogii 
chrześcijańskiej XIX i XX w., zwłasz-
cza na terenie Lubelszczyzny. Pierwszą 
część książki wypełniają przemówienia 
inaugurujące sympozjum: śp. arcybisku-
pa lubelskiego Józefa Życińskiego, wo-
jewody Lubelskiej Genowefy Tokarskiej 
oraz ks. prof. E. Walewandra, redakto-
ra książki. W swoim wprowadzeniu ks. 
Walewander wyjaśnia: „Moje zaintere-
sowanie biskupem lubelskim Marianem 
Leonem Fulmanem a potem w ogóle 
okresem międzywojennym, zrodziło się 
bardzo wcześnie, kiedy byłem jeszcze 
uczniem. W zasadzie zawdzięczam je 
ks. Tadeuszowi Bogucie, wieloletniemu 
proboszczowi w mojej rodzinnej Tarna-
watce. Często z podziwem wspominał 
on biskupa Fulmana, który udzielił mu 
sakramentu kapłaństwa, a potem przez 
cały czas pracy kapłańskiej był dla nie-
go wzorem do naśladowania […]. Roz-
wojowi moich zainteresowań sprzyjał 
też fakt, że w okresie PRL dzieje Pol-
ski w latach 1918-1939 były z powodów 
polityczno-ideologicznych niedocenia-
ne i zakłamane, co dodawało swoistego 
smaku studiom nad dwudziestoleciem”.

Na zasadniczą część książki pt. Stu-
dia, składa się osiem artykułów mery-
torycznych, napisanych przez prelegen-

tów na wspomnianym sympozjum. Ar-
tykuły te stanowią rozbudowaną formę 
ich wystąpień. Autorem pierwszego jest 
Barbara Jedynak, prof. UMCS. Przybli-
ża ona stan i rozwój myśli pedagogicznej 
w okresie II Rzeczypospolitej. W pod-
sumowaniu artykułu autorka zestawia 
problemy, które jej zdaniem dobrze na-
świetlają ówczesną sytuację w zakresie 
myśli pedagogicznej. Pedagodzy roz-
wijali i upowszechniali idee szacunku, 
opiekuńczości i miłości do dzieci. Prak-
tykowane zasady pozwoliły wykształ-
cić model nauczyciela o wysokim eto-
sie zawodowym, opartym na miłości do 
dziecka i wysokiej kulturze bycia. Okres 
wojny pokazał, jak niezłomni byli na-
uczyciele polscy, wielu z nich nadal na-
uczało, chroniło i ratowało dzieci. Peda-
gogia kościelna tego okresu umacniała 
wartości moralne narodu, wspierała ro-
dzinę polską i utrwalała jej katolicki mo-
del, oparty na nauce Kościoła powszech-
nego, przyczyniając się w ten sposób do 
przetrwania i utrzymania siły oporu 
w czasie doświadczeń wojennych. Pe-
dagogom dwudziestolecia udało się wy-
chować młodych w radosnym podejściu 
do życia, wyposażonych w umiejętności 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
czego przykładem była postawa harce-
rzy z Szarych Szeregów w czasie wojny. 
W całej myśli pedagogicznej wielką wa-
gę przywiązywano do wykształcenia hu-
manistycznego, związania dzieci i mło-
dzieży z kulturą ogólnonarodową oraz 
wyrobienia poczucia ciągłości pokoleń. 

Pielęgnowano również 
patriotyzm kresowy, dużą rolę odegrały 
tu kresowe uniwersytety i szkoły, któ-
re dbały w latach 1918-1939 o zacho-
wanie bogactwa obyczaju, języka i form 
etykietalnych. W takiej sytuacji dzia-
łał na niwie kościelnej biskup lubelski 
Marian Leon Fulman. Pierwszy biskup 
konsekrowany w wolnej Ojczyźnie był 
– jak twierdzi autorka – wielkim peda-
gogiem i twórcą pedagogiki katolickiej 
na Lubelszczyźnie.

Autorem kolejnego enumeratywnie 
artykułu jest Manfred Wolf z Mün-
ster. W swoim studium ukazuje sylwet-
kę kard. Klemensa Augusta von Gale-
na, niemieckiego bohatera z tamtego 
trudnego okresu oraz jego zmagania 
w swojej Ojczyźnie o prawdę. Wszyst-
ko w kontekście działań i poczynań po-
dejmowanych przez episkopat niemiecki 
w tym czasie, a zwłaszcza po dojściu do 
władzy Hitlera.

Następny artykuł autorstwa śp. Mie-
czysława Wieliczko, prof. UMCS, jest 
poświęcony życiowym losom biskupa 
M. L. Fulmana ukazanym na tle wyda-
rzeń wojennych. Zdaniem autora losy 
te – mimo upokorzeń i udręki – nale-
ży uznać za szczęśliwe. Biskup wykazał 
wówczas dużą niezłomność charakteru, 
męstwo osobiste i szczególną odwagę: 
„Ten dobrze wykształcony kapłan, pro-
fesor Seminarium diecezji włocławskiej, 

Pasterz diecezji 
i pedagog trudnych lat
W ostatnim czasie historiografia diecezji lubelskiej wzbogaciła się 
o kilka nowych, wyjątkowo interesujących publikacji o charakterze 
naukowym, które wnosząc wiele nowych wiadomości, uzupełniają 
dotychczasową wiedzę na temat jej dziejów. Po ukazaniu się trzech 
książek przygotowanych z okazji obchodzonej w 2005 r. dwusetnej 
rocznicy powstania diecezji oraz dwóch publikacji poświęconych 
przejawom katolickiej pedagogii w tejże diecezji, pojawiła się 
kolejna, nader wartościowa publikacja pt. „Biskup lubelski Marian 
Leon Fulman, pedagog trudnych lat”, pod redakcją ks. Edwarda 
Walewandra (Lublin, TN KUL, KUL, 2010, ss. 269).
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Pielęgnowano również
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nie wahał się odmówić udziału w pro-
państwowym prawosławnym nabożeń-
stwie dziękczynnym za ocalenie cara 
w katastrofie kolejowej w 1891 r. Decy-
zję tę przypłacił natychmiast utratą sta-
nowiska i kilkuletnią inwigilacją Ochra-
ny, w następstwie której został w 1984 r. 
uwięziony w X Pawilonie Pawiaka i ska-
zany na pięć lat zsyłki do Niżnego No-
wogrodu. Po amnestii w związku z koro-
nacją Mikołaja II mógł w sierpniu 1896 
r. powrócić do Przywiślańskiego Kraju, 
ale nadal jako podejrzany był przenoszo-
ny na coraz to inne wikariaty, aż do 1907 
r., kiedy na usilne starania biskupa Sta-
nisława Zdzitowieckiego (1854-1927) 
objął parafię św. Zygmunta w Często-
chowie. Jako proboszcz dał się poznać 
od najlepszej strony ofiarnego kapłana, 
szczególnie w latach pierwszej wojny, 
gdy rozwinął działalność charytatywną. 
Na tym stanowisku otrzymał 27 wrze-
śnia 1918 r. nominację Benedykta XV, 
jako jeden z sześciu nowych biskupów 
Kościoła polskiego tego czasu. Sakrę bi-
skupią przyjął w katedrze warszawskiej 
z rąk abpa Aleksandra Kakowskiego. Ja-
ko szósty w dziejach biskup ordynariusz 
lubelski 24 listopada 1918 r. dokonał in-
gresu”. W tym okresie na uwagę zasłu-
guje przede wszystkim troska o odbudo-
wę w diecezji życia religijnego po I woj-
nie światowej. Celowi temu służył m.in. 
pierwszy w jej dziejach synod diecezjal-
ny, zakończony w 1928 r. Działalności 
tej nie przerwał biskup w czasie II wojny 
światowej. Kontynuował ją nawet w cza-
sie internowania w Nowym Sączu, gdzie 
został zesłany po powrocie z obozu kon-
centracyjnego w Orienburgu. Udzielał 
tam w latach 1941-1944 święceń sub-
diakonatu i diakonatu oraz prezbiteratu; 
czynił to mimo stałych represji ze stro-
ny władz okupacyjnych i słabego stanu 
zdrowia. Gdy 23 stycznia 1945 r. docze-
kał uwolnienia spod okupacji niemiec-
kiej i jak tylko zaistniała możliwość po-
dróży, 9 lutego samochodem rozpoczął 
powrót do diecezji, gdzie 25 lutego od-
był powtórny ingres do katedry św. św. 
Janów, Chrzciciela i Ewangelisty.

Ks. Walewander w swoim krótkim 
artykule Biskup Marian Leon Fulman 
(1866-1945) – życie i dzieło przedsta-
wia życiorys biskupa oraz jego dokona-
nia jako ordynariusza. Artykuł, pomimo 
swej dużej zwięzłości, zawiera wiele in-
teresujących wiadomości. Autor zauwa-
ża, że biskup Fulman w swej działalno-
ści duszpasterskiej i społecznej pozostał 
wierny duchowi epoki drugiej połowy 
XIX w., którą cechowała tzw. praca or-
ganiczna. Żywił też duże poważanie dla 
nauki i widział potrzebę wejścia Ko-
ścioła w sferę problemów społecznych. 
Jak utrzymuje, bp M. L. Fulman był 

od dziecka „dokładny, subtelny i pil-
ny”. Po ukończeniu gimnazjum filolo-
gicznego w Kaliszu, studiował w latach 
1882-1886 w Seminarium Duchownym 
we Włocławku. Całość studiów uwień-
czył tytułem magistra teologii uzyska-
nym w Akademii Duchownej w Peters-
burgu. 13 maja 1889 r. został wyświęco-
ny na kapłana przez biskupa włocław-
skiego Aleksandra K. Bereśniewicza. 
Jako kapłan pracował kolejno w wielu 
różnych parafiach, gdzie w sposób bar-
dzo umiejętny łączył przejawy działal-
ności religijno-moralnej z wątkami pa-
triotycznymi i społeczno-gospodarczy-
mi. W dowód uznania społeczeństwo 
wybrało go w 1905 r. na posła do II Du-
my Państwowej. Podczas pierwszej woj-
ny światowej prowadził aktywną akcję 
charytatywną, którą objął także Żydów, 
za co częstochowska gmina podzięko-
wała mu specjalnym adresem. W 1918 
r. został mianowany biskupem lubel-
skim, sakrę biskupią przyjął 17 listopa-
da w Warszawie, 1 grudnia odbył ingres 
do katedry lubelskiej. Jako biskup pro-
wadził intensywną i szeroką działalność 
duszpasterską i społeczno-patriotyczną. 
Wydawał listy pasterskie, szeroko kol-
portowane w diecezji. W trosce o po-
głębiony rozwój intelektualny i religijny 
laikatu i duchowieństwa, od początku 
swoich rządów w diecezji brał czynny 
udział w organizowaniu Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, do którego 
(do Wydziału Teologicznego) afiliował 
Seminarium Duchowne. Przeprowa-
dził pierwszy synod diecezjalny (1928). 
W 1934 r. zorganizował w Chełmie 
pierwszy diecezjalny Kongres Eucha-
rystyczny, a trzy lata później Kongres 
Młodzieży Katolickiej w Lublinie. Pod 
koniec lat trzydziestych, 10 grudnia 
1938 r. powołał Instytut Wyższej Kultu-
ry Religijnej. Organizował kursy dusz-
pasterskie i dbał o specjalistyczne kształ-
cenie kleru. Założył Związek Kapłański 
„Unitas” i skupił w nim wszystkich księ-
ży. Troszczył się o rozwój bractw i sto-
warzyszeń religijnych. Propagował kult 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W ca-
łej diecezji zakładał katolickie uniwersy-
tety ludowe i chrześcijańskie uniwersy-
tety robotnicze. Popierał chrześcijańskie 
związki zawodowe. Stałość Jego charak-
teru ukazuje wydana 7 sierpnia 1920 r. 
odezwa do kleru, w której pisał, że ma 
on obowiązek trwać na stanowisku bez 
względu na niebezpieczeństwo. 6 maja 
1939 r. „za zasługi na polu nauki oraz za 
zasługi społeczne” KUL przyznał swo-
jemu Wielkiemu Kanclerzowi doktorat 
honoris causa z teologii. 9 listopada 1931 
r., na wniosek władz rządowych, prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy 
Mościcki odznaczył lubelskiego bisku-

pa Krzyżem Komandorskim z Wielką 
Wstęgą z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski.

Pewnego rodzaju kontynuację roz-
ważań ks. E. Walewandra stanowi ar-
tykuł ks. Stanisława Wilka SDB, Rek-
tora KUL, w którym przybliża sylwetkę 
biskupa M. L. Fulmana jako Wielkie-
go Kanclerza KUL. Na wstępie autor 
stwierdza wyraźnie, że na temat stop-
nia zaangażowania biskupa Fulmana 
w organizowanie KUL niestety niewiele 
wiadomo z powodu braku dokumentów. 
Tym niemniej pokazuje, w miarę moż-
ności, jego udział w budowaniu podstaw 
materialnych nowo powstałej Uczelni 
oraz wkład w umacnianie i rozwijanie 
jej struktury organizacyjnej.

W następnym artykule ks. Stanisław 
Dubiel z KUL podjął zagadnienie udzia-
łu i zasług biskupa Fulmana w tworzeniu 
prawa diecezjalnego. Było to o tyle waż-
ne, że w Kościele Powszechnym wszedł 
wówczas w życie nowy Kodeks Prawa 
Kanonicznego, promulgowany 27 maja 
1917 r. Obok zawartej w nim krytycz-
nej oceny dyscypliny kościelnej, nakładał 
on obowiązek wprowadzenia jego norm 
w życie codzienne oraz przygotowanie 
i wydanie norm szczegółowych prawa 
diecezjalnego. Analizowaną problematy-
kę normatywną autor ujął w sześć grup 
tematycznych: prawo liturgiczne, prawo 
majątkowe Kościoła, normy kościelne-
go prawa administracyjnego, normy do-
tyczące kształcenia, inne normy prawa 
partykularnego oraz pierwszy urzędowy 
zbiór prawa partykularnego diecezji lu-
belskiej. Bogaty dorobek partykularnych 
norm prawnych oraz nakaz zwoływania 
synodu diecezjalnego co dziesięć lat za-
warty w kan. 356 KPK zdeterminowały 
biskupa Fulmana do zwołania w 1928 r., 
w dziesiątą rocznicę odzyskania niepod-
ległości, własnego Synodu (mówił o tym 
w swoim artykule ks. E. Walewander). 
Efektem prac Synodu stał się zbiór pra-
wa diecezjalnego: Synod Diecezjalny I, 
a który wydano drukiem w Lublinie 
w 1928 r.; liczył on 218 statutów. Synod 
wzorowany na KPK uwzględniał także 
specyfikę postanowień lokalnych, czyli 
normy wydane wcześniej przez biskupa. 
Od strony formalnej można wyróżnić 
w nim dwie części składowe, mianowi-
cie statuty zawierające normy prawne 
i aneks, w którym znalazły się szcze-
gółowe instrukcje i wzory pism szcze-
gólnie ważnych w praktyce duszpaster-
skiej i administracyjnej. Zawarte tam 
dokumenty dają wyobrażenie o tym, jak 
miało wyglądać, życie religijne w diece-
zji. Dziesięć lat później biskup zwołał 
i przeprowadził drugi synod, który nie 
został promulgowany i tym samym nie 
wszedł w życie, na przeszkodzie stanęła 
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II wojna światowa. Opublikowano go 
w formie powielaczowej pod tytułem: 
Statuta synodalna. Jak pisze autor, jest 
to dobry pomnik kultury prawnej jego 
twórcy i życia religijnego. Duchowni 
diecezji uzyskali w nim dobre narzędzie 
do prowadzenia pracy duszpasterskiej 
w parafiach. 

Wszystkie powyższe poczynania bi-
skupa w sferze ustalania prawa diece-
zjalnego są dowodem ogromnej pracy 
legislacyjnej wykonanej w powierzonej 
mu diecezji. I to w dodatku wykona-
nej w bardzo trudnych warunkach tak 
wewnętrznych, jak przede wszystkim 
zewnętrznych. W świetle owych doko-
nań biskup Fulman jawi się jako wizjo-
ner programów duszpasterskich, który 
przewidywał potrzeby i środki zarad-
cze na dalszą przyszłość. Ważne jest też 
i to, że owe normy prawne były głębo-
ko osadzone w realiach duszpasterskich, 
sprawdziły się w praktyce i są w wielu 
przypadkach nadal aktualne.

Kontynuację aktywności legislacyj-
nej biskupa stanowiła przeprowadzona 
przez niego reforma w zakresie liturgii. 
Zagadnieniu temu poświęcił swój ar-
tykuł ks. dr Piotr Petryk z KUL. Jego 
zdaniem wrażliwość biskupa na spra-
wy liturgii ukształtowała się prawdopo-
dobnie w czasie pobytu we Włocław-
ku, gdzie w latach 1900-1905 wykładał 
w tamtejszym seminarium – obok teo-
logii dogmatycznej – także liturgikę. Ks. 
P. Petryk potraktował problem liturgii 
bardzo szeroko. W pierwszym bloku te-
matycznym Posługa nauczania omówił 
treść przepowiadania, czas i miejsce na-
uczania, podmiot nauczania kościelnego 
oraz misje i rekolekcje. Odnośnie mi-
sji i rekolekcji zauważył, że biskup Ful-
man wkrótce po objęciu stolicy bisku-
piej wydał zarządzenie, aby w Wielkim 
Poście w każdej parafii przeprowadzić 
jedno z tych ćwiczeń duchownych. Do-
magał się też, aby proboszczowie i rek-
torzy kościołów przysyłali sprawozdania 
z przeprowadzonych rekolekcji lub misji 
wraz z opisem ich rezultatów. W Ko-
ściele powszechnym ożywienie w za-
kresie tych praktyk religijnych nastąpiło 
po ogłoszeniu encykliki Piusa XI Men-
sa nostra z 20 grudnia 1929 r. Następ-
nie, w latach trzydziestych zaczęto or-
ganizować rekolekcje dla świata pracy, 
a w 1935 r. po raz pierwszy powołano 
kapelana dla Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych. Liczyły one wów-
czas 900 członków, a pierwsze rekolek-
cje dla nich prowadził ks. Władysław 
Goral, późniejszy biskup i męczennik. 
Drugi krąg tematyczny nazwany Msza 
św. obejmował: częstotliwość mszy św. 
w niedziele, pierwszą Komunię Świętą, 
komunię świętą wielkanocną, przejawy 

kultu eucharystycznego, adorację Naj-
świętszego Sakramentu oraz Kongresy 
Eucharystyczne w Lublinie i Chełmie. 
Wiadomo, że ordynariusz lubelski za-
chęcał kapłanów do codziennego spra-
wowania mszy św., a duchownym pra-
cującym w parafiach nakazał taką prak-
tykę stosownym zarządzeniem. Zabiegał 
również, przez odpowiednie zarządzenia, 
o ujednolicenie służby Bożej i regularne 
jej sprawowanie w parafiach. Praktykę 
Pierwszej Komunii św. dzieci biskup 
usiłował kształtować w swojej diecezji 
na podstawie nauczania papieża Piusa X 
o wczesnej Pierwszej Komunii Świętej. 
Równolegle z powyższymi zarządzenia-
mi troszczył się również o upowszech-
nianie różnych form kultu eucharystycz-
nego. Już w roku 1919 ustalono normy 
regulujące zasady adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Dla rozbudzenia i uaktyw-
nienia kultu eucharystycznego zorgani-
zowano dwa Kongresy Eucharystyczne, 
jeden w Chełmie w dniach 8-9 września 
1934 r., drugi Kongres Eucharystycz-
ny Stowarzyszeń Młodzieży Katolickiej, 
w Lublinie w dniach 3-4 lipca 1936 r. 

Kolejny blok tematyczny poświęcony 
został Nabożeństwom niedzielnym. Wia-
domo, że w 1923 r. ustalono i przyjęto dla 
całej diecezji jednakowy porządek nabo-
żeństw na niedzielne popołudnie oraz 
że biskup przypomniał ten porządek raz 
jeszcze w następnym roku. Czwarty krąg 
tematyczny to zestaw praktyk objętych 
mianem Sakrament pokuty. Stwierdza 
m.in. że biskup dostrzegał wiele niepra-
widłowości w sprawowaniu sakramentu 
pokuty i przypominał je duszpasterzom. 
Uważał bowiem, że wyrządza się przez 
to szkodę zarówno praktykowaniu te-
go sakramentu, jak i penitentom. Ko-
lejne zagadnienie to Muzyka kościelna. 
Biskup Fulman podejmował konkretne 
działania w zakresie muzyki kościelnej. 
Wypowiadał się wielokrotnie na temat 
śpiewu i wyrażał troskę o jego poziom, 
wzywał duchowieństwo by uczyło śpie-
wu pieśni religijnych i nakazywał pro-
wadzenie chórów kościelnych. Ostatni 
blok tematyczny artykułu obejmuje Na-
bożeństwa: odmawianie różańca, śpiew 
gorzkich żali, nabożeństwa majowe oraz 
nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.

W podsumowaniu ks. Petryk stwier-
dza, iż biskup lubelski wniósł wielki 
wkład do rozwoju liturgii i pobożności 
ludowej. Dokonane przez niego roz-
strzygnięcia w wielu dziedzinach życia 
liturgiczno-pastoralnego zaważyły na 
praktyce liturgicznej Kościoła lubelskie-
go na długi czas. Odnosi się to zwłasz-
cza do rekolekcji parafialnych, Pierwszej 
Komunii Świętej, modlitwy różańco-
wej, nabożeństwa do Serca Pana Jezu-

sa, śpiewu pieśni w języku polskim oraz 
zaangażowania osób świeckich w życie 
parafii. 

W ostatnim artykule podstawowej 
części pracy ks. E. Walewander omawia 
Znaczenie działalności biskupa Mariana 
Leona Fulmana dla współczesnej pedago-
giki. Zdaniem autora biskup Fulman był 
jednym z tych pasterzy, którzy rozumieli 
kulturę, a wraz z nią także wychowa-
nie, jako czynniki kształtujące ład ser-
ca i pobudzające do ekspansji twórczej. 
W związku z tym w diecezji lubelskiej 
tworzono zorganizowane i rozwijają-
ce się dynamicznie struktury wycho-
wawcze. Stanowiły one rodzaj instytu-
cji pedagogicznej, religijnej i zarazem 
świeckiej, którą można określić mianem 
„szkoły chrześcijańskiej”. Rozważania 
te podsumowuje w następujący sposób: 
„Dzięki swemu charyzmatycznemu pa-
sterzowi diecezja lubelska była w latach 
1918-1939 niezwykłym, choć później 
zapomnianym i niedocenianym, tere-
nem pedagogicznym, locus paedagogicus, 
gdzie duszpasterstwo korzystało z peda-
gogii niejako dziedziczonej lub nauko-
wej, a zarazem tworzyło myśl i prakty-
kę edukacyjną o dużym znaczeniu także 
dla pedagogiki pastoralnej oraz dla myśli 
szkolnej w ogóle”. 

Ostatnią, trzecią część pracy stano-
wią tzw. Głosy w dyskusji. Przywołane są 
w nich wypowiedzi czterech osób, zwią-
zanych w pewien sposób z postacią bi-
skupa lubelskiego. Ich tytuły, jak sądzę, 
oddają ich treść w sposób wystarczająco 
jasny: Cz. Kępski, Biskup Marian Leon 
Fulman i jego czasy; abp B. Pylak, Marian 
Leon Fulman – biskup lubelski. Wspomnie-
nie; Aleksandra Witkowska osu, Opiekun 
i Przyjaciel lubelskich urszulanek, ks. Józef 
Bieńkowski, Wspomnienie kapłana wy-
święconego przez biskupa Fulmana w cza-
sie wojny w Nowym Sączu. Chociaż treść 
książki jest obszerna – podjęto w niej 
wiele wątków i zaprezentowano wiele 
problemów – to nie ulega wątpliwości, 
że przywołane głosy uzupełniają jej treść 
i to w sposób bardzo merytoryczny.

Do książki dołączono kilka fotografii 
z życia biskupa i ze wspomnianego sym-
pozjum oraz trzy podstawowe indeksy: 
nazwisk, nazw geograficznych i admi-
nistracyjnych, a także noty o autorach. 
Powtórzę jeszcze raz co powiedziałem 
na wstępie, że otrzymaliśmy obecnie 
pełniejszy pogląd na dzieje i przeszłość 
diecezji i jej struktury oraz bardziej 
wszechstronny obraz zadań i roli, jakie 
pełniła ona w Kościele polskim i nie 
tylko polskim oraz wśród miejscowego 
społeczeństwa.

Jerzy Flaga
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t. 1: Od początków do Sokratesa
Tom pierwszy zawiera rozważania dotyczące filozofów przyrody, sofistów, Sokratesa i sokratyków mniejszych.

t. 2: Platon i Arystoteles
Tom drugi w całości poświęcony jest Platonowi i Arystotelesowi; zbiera on wyniki bardzo złożonych i absorbujących 

badań naukowych, które dotąd przeprowadziliśmy.

t. 3: Systemy epoki hellenistycznej
Tom trzeci dotyczy epoki hellenistycznej. Najpierw ukazuje postępujący upadek Akademii i Likejonu, a także upadek 

szkół wywodzących się od Sokratesa. Następnie rozpatruje systemy filozoficzne stworzone w duchu nowej epoki 

(epikureizm, stoicyzm, sceptycyzm i eklektyzm) oraz śledzi ich rozwój aż do końca ery pogańskiej.

t. 4: Szkoły epoki Cesarstwa
Tom czwarty przedstawia filozofię pogańską w czasie pierwszych wieków epoki chrześcijańskiej. Rozpatruje ostatnią 

fazę rozwoju tradycyjnych szkół starożytnych oraz ich stopniowe wygasanie. Zatrzymuje się szczególnie na tych 

nurtach myślowych, które mimo że odwołują się do doktryn powstałych w epoce klasycznej lub hellenistycznej, to 

jednak doktryny te podają w sposób nowy i modyfikują je stosownie do wymagań i zgodnie z niepokojami epoki 

lub wręcz wprowadzają do nich treści tamtym epokom nieznane. Szczegółowo zostały w nich przeanalizowane: 

neoarystotelizm, neosceptycyzm, neostoicyzm, punkt styku hellenizmu z teologią biblijną w wypadku Filona 

z Aleksandrii, medioplatonizm, neopitagoreizm i neoplatonizm. Tom ten zawiera szereg innowacji o charakterze 

hermeneutycznym. 

t. 5: Słownik, indeksy i bibliografia
Tom piąty zawiera:

a) słownik pomyślany jako indeks podstawowych pojęć myśli antycznej (czyli jakby słownik filozoficzny),

b)  repetytorium wybitnych przedstawicieli rozmaitych szkół oraz dzieł filozoficznych starożytnych filozofów, które 

do nas dotarły, wraz z odnośnymi informacjami bibliograficznymi (podstawowe wydania krytyczne, przekłady, 

komentarze, słowniki, opracowania krytyczne),

c) ogólny indeks nazwisk autorów starożytnych, o których była mowa lub zostali wspomniani w całym dziele.

Publikacje Wydawnictwa KUL
podręczniki

Historia filozofii starożytnej
Giovanni Reale, przeł. Edward Iwo Zieliński
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Publikacja ma charakter przewodnika, który przedstawia metodologię i statystykę w sposób atrakcyjny, 

często dowcipny, a przede wszystkim zrozumiały dla „humanistycznego umysłu”.

W przystępny sposób opisuje cały proces prowadzenia badań empirycznych – poczynając od tego, skąd się 

biorą pomysły na eksperymenty, poprzez opis metod badawczych i metod statystycznej analizy danych, 

a kończąc na zasadach pisania raportu z badań. Autorzy przewodnika nie założyli żadnego poziomu 

przygotowania matematycznego Czytelnika, dlatego każdy wzór i symbol jest szczegółowo opisany, 

a wszystkie najważniejsze terminy statystyczne i związki między nimi szczegółowo wyjaśnione.

Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. 
Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla 
psychologów
Piotr Francuz, Robert Mackiewicz

Podręcznik Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem traktatu z Lizbony stanowi kompendium wiedzy 

z zakresu prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej wraz z sygnalizacją problematyki związanej z prawem 

materialnym UE. Przygotowany został przez pracowników Katedry Prawa Unii Europejskiej Katolickiego 

Uniwersytetu Jana Pawła II.

Książka ma charakter podręcznika akademickiego. Przeznaczona jest do 30-godzinnego kursu podstawowego 

z prawa Unii Europejskiej, przewidzianego w ramach studiów uniwersyteckich, przede wszystkim na kierun-

kach prawa, administracji i europeistyki, najczęściej pod nazwami Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej 

lub Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Może także stanowić pomoc na innych kierunkach studiów (np. 

ekonomii, politologii, stosunkach międzynarodowych) oraz służyć innym osobom zainteresowanym funk-

cjonowaniem Unii Europejskiej, w tym praktykom oraz studentom studiów podyplomowych związanych 

tematycznie z integracją europejską. 

Prawo Unii Europejskiej 
z uwzględnieniem Traktatu 
z Lizbony
red. Artur Kuś
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Gramatyka prof. Thomasa O. Lambdina uważana jest za jeden z najlepszych podręczników języka hebraj-

skiego biblijnego. Częste stosowanie przez Lambdina transliteracji tekstu oraz form gramatycznych nie tylko 

ułatwia naukę, lecz również ukazuje problematykę gramatyczną w sposób, który nie zawsze jest możliwy 

przy wyłącznym używaniu w dydaktyce alfabetu języka starożytnego. Problematyka językoznawcza podzie-

lona jest na krótkie jednostki, które skupiają się na jednym zagadnieniu. Każda lekcja zawiera słowniczek, 

w którym kolejność wprowadzania słówek zależy od częstotliwości ich występowania w tekście biblijnym. 

Osobną kategorię w słowniczkach stanowią wyrażenia idiomatyczne. Szczególną zaletą tego podręcznika 

jest duża liczba ćwiczeń opartych na tekstach biblijnych oraz szybkie wprowadzanie w ćwiczeniach uprosz-

czonych tekstów biblijnych.

Wprowadzenie do hebrajskiego 
biblijnego 
Thomas O. Lambdin, przeł. Henryk Drawnel SDB, 
Bartłomiej Sokal
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Stanisław Karczmarczyk urodził się w Jodło-
wej na Podkarpaciu w 1933 roku w rodzinie 

Józefa i Marii z domu Łuszczek. Tu ukończył 
Szkołę Powszechną – podstawową i tu w Jodło-
wej rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym. W roku 1950 uzyskał świa-
dectwo dojrzałości, a następnie podjął studia na 
Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie pedagogi-
ki. Studia te kontynuował w latach 1950-1955.

W czasie studiów był zdyscyplinowany 
we wszystkich obowiązkach studenta, a równo-
cześnie „ułożony” w zachowaniach koleżeńskich 
– w grupie studenckiej. Można sądzić, że te cechy 
osobowe sprawiły, że już na drugim roku studiów 
został wyróżniony przez prof. Jana Dobrzańskie-
go – wówczas prorektora – i zatrudniony w Za-
kładzie Pedagogiki KUL jako asystent technicz-
ny w bibliotece. Te obowiązki wykonywał solid-
nie i z dużą życzliwością dla studentów.

Studia kontynuował zgodnie z planem, 
a w roku 1955 na podstawie egzaminu końco-
wego i pracy dyplomowej, pt. „Pomoc dziecku, 
a praca szkolna” (problemy pedagogiczne) napi-
sanej pod kierunkiem prof. Stefana Kunowskie-
go w Katedrze Pedagogiki KUL, otrzymał tytuł 
magistra pedagogiki.

Po ukończeniu studiów w roku 1955 i wielu 
następnych (okres budowy socjalizmu) – absol-
wenci KUL mieli ogromne trudności w znale-
zieniu zatrudnienia w oświacie i innych zakła-
dach pracy, w przeciwieństwie do absolwentów 
innych uczelni, którzy podlegali wówczas obli-
gatoryjnemu nakazowi pracy, według wskazań 
władz – pełnomocnika ds. zatrudnienia. Dlatego 
też, oceniając realnie sytuację na rynku pracy, 
Stanisław Karczmarczyk z dyplomem magistra 
i za życzliwą poradą prof. Jana Dobrzańskiego, 
rozpoczął kolejne studia na Wydziale Rolnym 
Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Studia 
te ukończył w 1960 roku uzyskując tytuł magi-
stra inżyniera rolnictwa.

W 1962 roku rozpoczął pracę w Katedrze 
Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademii Rol-
niczej w Szczecinie. W roku 1970 uzyskał dok-
torat na podstawie pracy: „Zagadnienia uprawy 
roślin strączkowych na Pomorzu Zachodnim”. 
W tym czasie aktywnie uczestniczył w propago-
waniu nowych osiągnięć związanych z praktyką 
rolniczą. W tym celu – mając przygotowanie pe-
dagogiczne (studia pedagogiczne KUL), nawią-
zał ścisłą współpracę z Działem Rolnym redakcji 
„Głosu Szczecińskiego”, Komitetem Redakcyj-
nym „Agronoma Zachodnio-Pomorskiego”, To-
warzystwem Wiedzy Powszechnej oraz Stowa-
rzyszeniem Inżynierów i Techników Rolnictwa.

Kolejne lata aktywności naukowej dr. Stani-
sława Karczmarczyka to przygotowanie i obro-

na pracy habilitacyjnej. Stopień naukowy dok-
tora habilitowanego oraz stanowisko docenta 
otrzymał w roku 1980. Od 1984 roku Stani-
sław Karczmarczyk został kierownikiem Zakładu 
Produkcji Roślinnej i Nawożenia. W 1988 roku, 
na podstawie dorobku naukowego, uzyskał tytuł 
profesora nauk rolniczych.

Należy podkreślić, że Stanisław Karczmarczyk, 
po uzyskaniu doktoratu oraz dalszych stopni na-
ukowych, wykazywał wielką aktywność naukową. 
W latach 1970-1994 przebywał czterokrotnie na 
stażach naukowych (po 2,5 roku każdy) na uni-
wersytecie w Massachusetts w USA, gdzie spę-
dził w sumie 10 lat w różnych katedrach Uniwer-
sytetu w Amherst. Tam uczestniczył w rozwią-
zywaniu problemów rolnictwa oraz w badaniach 
naukowych poświęconych tej problematyce. Brał 
też udział w 75. Kongresach Naukowych w USA, 
Europie, Afryce czy Azji.

Dotychczasowy dorobek naukowy wyraża się 
publikacją 450 prac naukowych, w tym ok. 200 
w języku angielskim oraz trzech podręczników 
akademickich.

Zespół badawczy, którym kierował prof. Sta-
nisław Karczmarczyk koncentrował się wokół 
następujących problemów:

1. Intensyfikacja produkcji roślinnej na gle-
bach lekkich.

2. Wpływ deszczowania i nawożenia mine-
ralnego na wielkość i jakość plonów, aktywność 
procesów fizjologicznych w roślinach oraz zmia-
ny fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości 
gleby.

3. Próba wyjaśnienia niektórych aspektów 
mechanizmu działania herbicydów i regulatorów 
wzrostu oraz możliwości praktycznego ich zasto-
sowania w produkcji roślinnej.

Stanisław Karczmarczyk jako profesor Aka-
demii Rolniczej w Szczecinie czynnie uczestni-
czył w pracach wielu komisji oraz stowarzyszeń 
naukowych: Szczecińskiego Towarzystwa Na-
ukowego Polskiego Towarzystwa Nauk Agro-
technicznych, Polskiego Towarzystwa Botanicz-
nego i Fitologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Gleboznawczego, federacji Europejskich Towa-
rzystw Fizjologii Roślin (FESPP) oraz North-
eastern Weed Socience Society w USA.

Za dorobek i działalność naukową został od-
znaczony Złotą Odznaką Gryfa Pomorskiego, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Medalem Pamiątkowym 
AR w Szczecinie, Medalem Pamiątkowym Uni-
wersytetu w Massachusetts, Nagrodą Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyplomem 
uznania za uzyskane wyniki badań na Uniwersy-
tecie w Massachusetts (USA).

Kazimierz Przybyłko

Prof. Stanisław Karczmarczyk
Absolwent KUL
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3 sierpnia

z lubelskiego Placu Katedralnego wyruszyła XXXIII Lubelska Piesza Piel-

grzymka na Jasną Górę. Akademicką „Dziewiątkę” skupiającą wszystkie 

środowiska akademickie Lublina, ale związaną z Duszpasterstwem Akade-

mickim KUL, poprowadził o. Rafał Huzarski SJ.

29-30 sierpnia

odbyły się Duszpasterskie Wykłady Akademickie pt. „Czas rodziny – czas na-

dziei”. Dyskutowano m.in. o wpływie długotrwałej migracji zarobkowej na 

rodzinę, wychowaniu młodych i związkach niesakramentalnych. Tegoroczne 

70. wykłady przygotował Instytut Nauk o Rodzinie. 

Duszpasterskie Wykłady Akademickie organizowane są od 1935 roku, mają 

charakter otwarty i co roku, obok duszpasterzy, osób zakonnych i kateche-

tów, gromadzą także wielu mieszkańców Lublina. Temat wykładów zawsze 

wiąże się z aktualnym życiem i programem duszpasterskim Kościoła.

Wśród gości znaleźli się m.in. Prymas-senior kard. Józef Glemp, bp Andrzej 

Dziuba, Administrator Archidiecezji Lubelskiej bp Mieczysław Cisło, Teresa 

Kapela, wiceprezes Związku Dużych Rodzin „Trzy plus”.

Obozy adaptacyjne 

W dniach 25 sierpnia – 5 września Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL 

zorganizowało obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku w Buł-

garii. W programie zapoznanie ze specyfiką wybranego kierunku studiów, 

prawami studenta i przedstawienie organizacji studenckich działających 

na KUL.

W dniach 29 sierpnia – 4 września w nadmorskiej miejscowości Łazy odbył 

się Campus Akademicki zorganizowany przez Uczelniany Samorząd Studen-

tów KUL przeznaczony zarówno dla doświadczonych żaków jak i dla tych, 

którzy dopiero rozpoczną swoją przygodę z Uniwersytetem. Organizatorzy 

przewidzieli liczne warsztaty, spotkania i prelekcje, m.in. o regulaminie 

studiów, pomocy materialnej oraz zwyczajach panujących na Uczelni.

W dniach 1-11 września Duszpasterstwo Akademickie KUL oraz Studenci 

Jezuickich Duszpasterstw Akademickich Lublina, Krakowa, Łodzi, Warszawy 

i Szczecina zorganizowali Obóz Studencki w Tatrach w Małem Cichem koło 

Zakopanego. Był to dobry sposób na wzięcie głębokiego oddechu przed 

rokiem akademickim: poznanie ciekawych ludzi, codzienne wyjścia w góry, 

rozmowy o studiach i studenckim życiu poza uczelnią, a także codzienne 

msze święte, modlitwa i wspólne śpiewanie.

11 września

Instytut Jana Pawła II KUL oraz Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wie-

niawskiego w Lublinie zorganizowali w Archikatedrze Lubelskiej koncert 

Kwartetu Szostakowicza (Moskwa). Organizatorzy dedykowali go pamięci 

Ofiar zamachów terrorystycznych sprzed 10 lat, a także – w rocznicę urodzin 

– pamięci Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

12 i 13 września 

w centrum kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się 

Lubelski Salon Maturzystów.

17 do 23 września

odbywał się VIII Lubelski Festiwal Nauki pod hasłem „Nauka w służbie 

przyrody”. Koordynatorem i głównym organizatorem tegorocznej edycji 

Festiwalu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Festiwal to przede 

wszystkim popularyzacja nauki poprzez prezentację najciekawszych pro-

jektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych. 

Poza okazją do zaprezentowania dorobku naukowego, pasji i zainteresowań 

pozanaukowych, jest to także znakomita okazja do promocji uczelni oraz 

integracji środowiska naukowego Lublina i Lubelszczyzny. Częścią Festiwalu 

był III Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2011, podczas 

którego okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć mieli studenci – koła 

naukowe, samorząd i inne organizacje studenckie.

Naukowcy lubelscy przygotowali ponad 800 projektów w formie prezen-

tacji, pokazów, wykładów, wystaw, konkursów, koncertów, wstępów do 

laboratoriów. Szczególną atrakcją był niedzielny Piknik Naukowy, zor-

Kalendarium
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20 sierpnia zmarła Mgr Elżbieta Maria Kułakowska-Nilsen wykładow-
ca języka francuskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II.
Urodzona 9 września 1949 r. w Wadowicach, zmarła 20 sierpnia 2011 r. w Oslo.

Absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni 

pracownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Instytutu Filologii 

Romańskiej KUL. Pogrzeb odbył się 29 sierpnia 2011 r. w Oslo.

24 sierpnia zmarł prof. Stefan Kurowski, emerytowany profesor ekono-
mii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Urodził się 11 marca 1923 r. w Wilnie, zmarł 24 sierpnia 2011 r. w Warszawie. 

Profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1992-1998), Kie-

rownik Sekcji Ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych KUL (1983-1994), 

Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Nauk Społecznych KUL 

(1984-1998), Pracownik Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN i Instytutu Geografii 

i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, profesor Wyższej Szkoły Handlu 

i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka w Warszawie.

Wybitny ekonomista, działacz opozycyjny, publicysta, prawdziwy patriota, 

odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą za 

wierną służbę Polsce.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu w Wilanowie 30 sierpnia.

21 września w Kościele Akademickim KUL została odprawiona msza 
św. w I rocznicę śmierci Księdza Profesora Edwarda Iwona Zielińskiego 
OFMConv, zmarłego 20 lipca 2010 r. Ksiądz Profesor Zieliński, kierownik 

Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (1998-2009) oraz Katedry 

Wiedzy o Kulturze Średniowiecznej (od 2009), kierownik Sekcji Filozofii Teore-

tycznej (1990-1993), kustosz kapitulny Prowincji św. Maksymiliana OFMConv 

(1989-1996), był wybitnym znawcą filozofii średniowiecznej, nauczycielem 

i wychowawcą akademickim.

ganizowany 18 września na Placu Marii Curie-Skłodowskiej. Udział KUL 

w tegorocznym festiwalu w liczbach: 282 projekty, 668 edycji, 147 próśb 

o dodatkowe edycje, ok. 14 tysięcy zarezerwowanych miejsc na projekty 

wymagające rezerwacji,  liczba osób bezpośrednio zaangażowanych w or-

ganizację Festiwalu (w przygotowanie projektów) – 360, czas trwania 

wszystkich edycji (poza wystawami) – 680 godzin,13 obiektów, 96 sal,  

kilka wystaw i koncertów.

18 września

odbyło się spotkanie absolwentów polonistyki KUL.

Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod dyrekcją 

prof. Grzegorza Pecki udał się na trzytygodniowe tournee koncertowe do 

Australii, m.in. dp Perth, Melbourne, Canbery i Sydney. Tegoroczne tournee 

odbywało się pod honorowym patronatem Ambasadora RP w Australii.

21 września

wykład prof. Ryszarda Kasperowicza „Romantyczna wyobraźnia jako źródło 

utopii artystycznych”, rozpoczął trzeci cykl otwartych wykładów z historii 

sztuki, w tym roku pod ogólnym hasłem „Szaleństwa wyobraźni – kaprysy 

fantazji”. Wykłady przygotowane we współpracy Instytutu Historii Sztuki 

KUL z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz 

Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych są zaproszeniem do wę-

drówki w krainę artystycznej fantazji. Sąsiadują w niej ze sobą najbardziej 

niezwykłe utopie artystyczno-społeczne, najbardziej niespotykane indy-

widualne dążenia, pragnienia i obsesje twórców, najbardziej oryginalne 

popisy wirtuozów imaginacji i najbardziej wyraziste przejawy stwórczej 

siły ludzkiej fantazji. Jest to kraina, która przypomina labirynt – wiele 

w niej ścieżek ślepych, prowadzących do zatracenia, do zguby; lecz – jak się 

okaże – nie ma z niej jednego wyjścia, wyobraźnia bowiem podsuwa coraz 

to nowe rozwiązania. 

21-22 września

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem KUL zorganizowała konferencję 

naukową pt. „Nowe tendencje w zarządzaniu. Spotkanie teorii z praktyką”. 

Było to forum spotkania praktyków – prezesów firm, osób zajmujących kie-

rownicze stanowiska podejmujących na co dzień decyzje w organizacjach 

gospodarczych z naukowcami zatrudnionymi na uniwersytetach, mających 

teoretyczną perspektywę patrzenia na problemy zarządzania. Organizato-

rzy mają nadzieję, że tego typu konferencje zaowocują podjęciem wspól-

nych przedsięwzięć badawczych łączących potencjały twórcze praktyków 

i teoretyków zarządzania.

23-25 września

Katedra Psychologii Klinicznej KUL oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy 

Psychologicznej w Lublinie zorganizowały II ogólnopolską interdyscypli-

narną konferencję naukową z cyklu Psychologia w medycynie – medycyna 

w psychologii, pt. „Jakość życia w zdrowiu i chorobie”. Konferencja skierowa-

na była do psychologów, lekarzy, pedagogów, socjologów, rehabilitantów, 

ratowników medycznych, pielęgniarek oraz wszystkich zajmujących się 

problematyką zdrowia i choroby. 

27-28 września

Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Instytut Badań 

Edukacyjnych zorganizowali „Metodologiczne seminarium naukowe” w Do-

mu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

27-29 września

odbyło się VI Sympozjum poświęconym starożytnemu Izraelowi / Palesty-

nie, w tym roku skoncentrowane wokół tematu „Życie religijne starożytnego 

Izraela / Palestyny”. Sympozjum współorganizowały cztery instytucje na-

ukowe: Katedra Historii Starożytnej KUL, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, 

Katedra Judaistyki UJ oraz Zakład Historii Starożytnej UW. Tym razem gospo-

darzem był Lublin. Referentami byli naukowcy z całej Polski reprezentujący 

różne dziedziny nauki zajmujące się starożytnym Izraelem / Palestyną. Wy-

słuchać więc można było zarówno archeologów, jak i biblistów, filologów, 

historyków i religioznawców. Po każdym referacie był czas na dyskusję.



6-15 września 2011 r.  

– wizyta ks. prof. Sławomira Nowosada, 

prorektora do spraw nauki i współpracy 

z zagranicą KUL na Yangtze Normal 

University (YZNU) w Chongqingw 

w Chinach

fot. ks. S. Nowosad
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