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Z CIMELIÓW
Vollkommene Geschütz-Feuerwerck-Und Büchsenmeisterey-Kunst: Hiebe-

vor in Lateinischer Sprach beschreiben und mit Fleiss zusammen getragen Von 

Casimiro Simienowicz [...], Franckfurt am Mayn, In Verlegung Johann Da-

vid Zunners, (post. 13 III) 1676, 2°.

Kazimierz Siemienowicz (około 1600 – po 1651) był szlachcicem li-

tewskim i  inżynierem artylerii. W 1650 r. w drukarni Ioannesa Ianssona 

w Amsterdamie wydał dzieło swojego życia Artis Magnae Artilleriae pars 

prima. Rok później w  tej samej oficynie drukarskiej wyszło tłumacze-

nie francuskie, w  1676 r. – niemieckie, którego egzemplarz znajduje się 

w zbiorach BU KUL, oraz w 1729 – angielskie. 

Przez ponad 200 lat dzieło to było jednym z najważniejszych podręcz-

ników dla żołnierzy artylerii. Korzystali z niego oficerowie liniowi i teo-

retycy artylerii. Ogromne doświadczenie praktyczne, wyniesione z pól bi-

tewnych, podparł on gruntowną wiedzą naukową. Omawiając poszczegól-

ne zagadnienia: produkcję i rodzaje armat, amunicji, prochu strzelniczego, 

sposobów prowadzenia ognia, ale też i sporządzania fajerwerków, odwołuje 

się on do wiedzy z zakresu metalurgii, chemii, fizyki i matematyki. Przed-

stawia pomysły rewolucyjne, antycypujące wiek XX, np. sposoby budowa-

nia rakiet wielostopniowych, opatrzonych skrzydłami typu delta. Wartość 

bibliofilską wszystkich wydań podnosi wspaniała szata graficzna. Dwa-

dzieścia dwie sztychowane tablice ilustrują omawiane kwestie, odsłaniając 

arkana sztuki ogniowej. 

[Oddział Zbiorów Specjalnych, Sekcja Starych Druków, BU KUL, 

sygn. XVII.1427].

tekst i zdjęcia dr Arkadiusz Adamczuk
kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KUL
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Stworzony w  Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 

w  latach 60. minionego stulecia dla środowiska naukowego 

i  akademickiego, został następnie rozszerzony na inne firmy 

i  instytucje. Internet (dosłownie „międzysieć”, od ang. inter – 

między i ang. net – sieć). Od roku 1990 stał się dostępny w USA 

także dla użytkowników indywidualnych. Pierwsze połączenie 

Polski z  siecią komputerową nastąpiło 17 VIII 1991 r. i  do 

1994  r. była to niemal wyłącznie sieć akademicka. Z  czasem 

liczba użytkowników w naszym kraju zwiększała się, by od koń-

ca 1996 r. lawinowo rosnąć w związku z uruchomieniem pierw-

szego serwera darmowych kont pocztowych. Internet, mając 

zasięg globalny, stanowi ogólnoświatowy system komunikacji 

i wymiany informacji, a  także ogromny zbiór zróżnicowanych 

tematycznie i  formalnie zasobów. Powszechnie dostępny, jest 

nie do przecenienia w większości dziedzin życia. Niesie jednak 

także pewne zagrożenia, stąd między innymi inicjatywa Komisji 

Europejskiej ustanowienia Dnia Bezpiecznego Internetu, ob-

chodzonego od 2004 r. w pierwszej połowie lutego. 

Koniec minionego roku, bogaty w wydarzenia, ważny był dla 

naszej Uczelni przede wszystkim za sprawą uroczystości wrę-

czenia dyplomu doctora honoris causa wybitnemu filozofowi 

Richardowi Swinburne’owi, a  także poświęcenia i  oficjalnego 

przekazania do użytku kilku znaczących inwestycji. Zakończo-

no też wiele prac na mniejszą skalę, poprawiających funkcjonal-

ność, bezpieczeństwo i estetykę kampusu przy Alejach Racła-

wickich i  na Poczekajce. Dzięki temu polepszyły się warunki 

pracy naukowej, współpracy nauki z biznesem, otwarcia Uczelni 

na środowisko lokalne, zajaśniały nowym pięknem historyczne 

mury koszar świętokrzyskich i późniejszego frontonu, a kampus 

główny zyskał nowy dziedziniec. A wszystko tuż przed zbliża-

jącymi się obchodami 100-lecia KUL.

Szanowni Państwo, życzę, by nadchodzące święta Wielkiej 

Nocy wypełniało radosne „Alleluja!”. 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania tekstów, zmiany tytułów oraz 

odmowy publikacji tekstów niezamówionych. 

dr Marzena Krupa
redaktor naczelna
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ANNA KIM
powieściopisarka austriacka
23 listopada odbyło się spotkanie autorskie z pisarką urodzoną w Korei Południowej, 
laureatką Nagrody Literackiej Unii Europejskiej w 2012 r. za książkę Die gefrorene Zeit.

Goście Uczelni

DR IVAN GYURCSIK
ambasador Węgier w Polsce
2 grudnia był gościem spotkania w cyklu „Debaty dyplomatyczne KUL”, którego organizatorem jest 
Wydział Nauk Społecznych. 

ZBIGNIEW JAKUBAS
właściciel Grupy Kapitałowej Multico
26 listopada wygłosił wykład „Czy istnieje etyka w biznesie?” w ramach cyklu „Etyka 
biznesu”, organizowanego przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa. 

KRZYSZTOF KRYSTOWSKI
prezes PZL-Świdnik S.A.
1 grudnia w ramach wykładów otwartych „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” 
przedstawił temat „Patriotyzm – przebrzmiała idea czy new fashion i jak go praktykować 
w gospodarce?”. 

ANNA MARIA STAŚKIEWICZ
skrzypaczka
8 grudnia, w 97. rocznicę inauguracji roku akademickiego na KUL, wystąpiła z recitalem w ramach 
cyklu „OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką”.

ANDRZEJ KLESYK
były prezes Zarządu PZU S.A.
14 grudnia odbyło się trzecie konwersatorium z cyklu „Etyka biznesu”. Jego gość wygłosił wykład 
pt. „Etyka w biznesie z punktu widzenia praktyka”.

PROF. ANDRZEJ ZYBERTOWICZ
doradca społeczny Prezydenta RP 
16 grudnia w ramach cyklu „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” 
zaprezentował wykład „Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą 
ludzki świat”.
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6 W kręgu tematu: W cyberprzestrzeni

W orędziu na 43. Światowy Dzień Środków Spo-

łecznego Przekazu papież Benedykt  XVI na-

pisał: „[...] dzisiaj przepowiadanie Chrystusa w świe-

cie nowych technologii wymaga głębokiej znajomości 

tego świata, jeśli technologie te mają właściwie służyć 

naszej misji”.

Zasadniczą misją Kościoła jest przekaz orędzia 

zbawienia: „Idźcie i głoście Ewangelię całemu światu” 

(Mk  16,15). Wiara zaś, jak poucza św. Paweł Apo-

stoł, rodzi się ze  słuchania (por. Rz  10,14). Dlatego 

także i dzisiaj wspólnota Kościoła, ze względu na wa-

gę samego słowa Bożego i dobro duchowe wiernych, 

podejmuje refleksję nad jakością i  sposobami komu-

nikacji wiary (por. SC 46). Wystarczy odwołać się do 

adhortacji posynodalnej Verbum Domini (por. np. VD 

113) oraz zakończonych jesienią 2012 r. obrad synodu 

powszechnego na temat nowej ewangelizacji. Zarów-

no dokumenty synodu, jak i  posynodalna adhortacja 

apostolska papieża Franciszka Evangelii gaudium uka-

zują media jako jeden z sześciu istotnych kontekstów 

nowej ewangelizacji. Środki przekazu – jak czytamy 

we wspomnianych dokumentach – na tle różnorodno-

ści kultur stanowią dziś dla Kościoła jedno z podsta-

wowych wyzwań (por. EG nr 62, 64, 73, 79). 

Kościół od samego początku tworzenia się nowych 

technologii (lata 90. XX w.), które dały początek inter-

netowi, dokonywał refleksji nad jego wykorzystaniem 

w wypełnianiu swojej misji. Świadczą o tym liczne do-

kumenty dotyczące internetu i nowych mediów. Nale-

żą do nich coroczne papieskie orędzia z okazji Świato-

wego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Pierwsze 

z  nich, odnoszące się do wykorzystania komputerów 

w misji Kościoła, zostało opublikowane w 1990 r. ( Jan 

Paweł  II, Misja Kościoła w  erze komputerów). Należy 

także wskazać na niektóre dokumenty Papieskiej Rady 

ds. Środków Społecznego Przekazu, np. Kościół a In-

ternet (2002), Etyka w Internecie (2002).

Kościół – nowe media – 
kultura medialna

Refleksja Kościoła dotycząca nowych technologii, 

internetu i narzędzi, jakie one generują, w postaci me-

diów społecznościowych, nie ogranicza się tylko do 

poziomu narzędziowego. Nie są to li tylko poszuki-

wania sposobów wykorzystania nowych mediów ja-

ko przekaźników w upowszechnianiu chrześcijaństwa 

i  szerzeniu doktryny katolickiej. Kościół postrzega 

świat nowych mediów w wielorakich kontekstach kul-

turowych, przede wszystkim w odniesieniu do kultu-

ry medialnej. W powyższym aspekcie znamienna jest 

wypowiedź Jana Pawła  II, który w  swoim ostatnim 

liście apostolskim dotyczącym mediów (Szybki roz-

wój, 2005) przywołał własną myśl zawartą w  ency-

klice Redemptoris missio, poświęconej „stałej aktualno-

ści posłania misyjnego”. Zdaniem świętego papieża: 

„Środki społecznego przekazu osiągnęły takie zna-

czenie, że dla wielu są głównym narzędziem infor-

macyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnie-

niem w  zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, 

społecznych” (RM 36c). Dlatego mocno podkreśla nie 

tylko konieczność intensyfikacji obecności we współ-

czesnych mediach, ale „[...]  chodzi o  fakt głębszy, 

gdyż sama ewangelizacja współczesnej kultury zależy 

w wielkiej mierze od ich wpływu. Nie wystarcza, za-

tem używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskiego 

i Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orę-

dzie w tę ‘nową kulturę’, stworzoną przez nowoczesne 

środki przekazu. Jest to problem złożony, gdyż ku l -

tu r a  t a  rodz i  s i ę  b a rdz i e j  j e s z cz e  an i ż e l i 

z   p r z ekaz ywanyc h  t re ś c i , z   s amego  f ak tu , 

ż e  i s tn i e j ą  nowe  spo soby  p r z ekazu  [ podkre-

ślenie M.Ch.]  z nowymi językami, nowymi technika-

mi, nowymi postawami psychologicznymi” (RM 36c). 

W  cytowanej wypowiedzi papież przywołuje głów-

ne postulaty współczesnych autorów (m.in. H. Innisa 

i M. McLuhana), którzy twierdzą, że nie przekazywa-

na treść, ale samo istnienie i funkcjonowanie mediów 

jest motorem przemian kulturowych.

Ten kierunek refleksji nad „kulturą medialną” kon-

tynuował Benedykt XVI. Niech egzemplarycznie wy-

starczy odwołanie się do kilku jego myśli. We Wstę-

pie do katechizmu młodych Youcat z  2011  r. papież 

wzywa jego adresatów do aktywnej obecności na no-

wym areopagu kulturowym generowanym przez nowe 

media. W  orędziu na 45.  Światowy Dzień Środków 

Społecznego Przekazu, pisząc o upowszechnianiu się 

Media społecznościowe 
w ewangelizacyjnej 
misji Kościoła

dr Mirosław 
Chmielewski CSsR

Instytut Teologii 
Pastoralnej i Katechetyki
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komunikacji międzyludzkiej przez internet, zauważa, 

że istnieje także chrześcijański styl obecności w świe-

cie cyfrowym, odznaczający się „uczciwym i otwartym 

sposobem przekazu”, a komunikowanie na „własnym 

profilu cyfrowym” nie jest tylko przekazem treści re-

ligijnych, ale jest przede wszystkim świadectwem wy-

rażającym się przez sposób komunikowania, osobiste 

wybory i  preferencje, opinie, które mają być spójne 

z  Ewangelią, nawet jeśli nie mówi się o  niej wprost. 

Ponadto w tymże orędziu Benedykt XVI uwrażliwia, 

że nawet świadczenie o  Chrystusie w  sieci domaga 

się wcielania „[...] w  świat realny i w odniesieniu do 

oblicza konkretnych braci i sióstr, z którymi dzielimy 

życie codzienne. Dlatego w  przekazie wiary funda-

mentalne znaczenie wciąż mają bezpośrednie relacje 

ludzkie!”. W innym miejscu papież zwraca uwagę na 

konieczność dostosowywania języka zarówno w upra-

wianiu teologii, jak i w przepowiadaniu słowa Bożego. 

Wymóg ten rodzi się z  nowego języka komunikacji 

w  świecie cyfrowym. „Kultura cyfrowa jest źródłem 

nowych wyzwań dla naszej zdolności używania i słu-

chania symbolicznego języka, który mówi o  trans-

cendencji” (Benedykt  XVI, Mówmy ludziom o  Bogu, 

posługując się nowymi językami cyfrowymi. Przemówie-

nie z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Ra-

dy ds.  Środków Społecznego Przekazu, 28.02.2011). 

Zatem wyzwanie, które staje dziś przed głosicielami 

Ewangelii, to konieczność bycia wielojęzycznym, to 

wymóg uczenia się nowego języka kultury medialnej, 

aby w  pluralistycznym świecie móc przemawiać ję-

zykiem tego świata z  zachowaniem całego depozytu 

wiary Kościoła.

Czym są media społecznościowe? 

W  literaturze przedmiotu nie znajdujemy jedno-

rodnej definicji mediów społecznościowych. Sam ter-

min „media społecznościowe” jest równie młody jak 

jego desygnat. Trudności w  zdefiniowaniu social me-

diów wynikają przede wszystkim z  faktu, iż jest to 

zjawisko dynamiczne i  podlega nieustannym prze-

mianom. Niemal każdego dnia pojawiają się w świecie 

mediów społecznościowych nowe rozwiązania techno-

logiczne, które pociągają za sobą zmiany używanych 

narzędzi oraz zachowań użytkowników tych mediów. 

Dlatego też w  obszarze terminologicznym spotyka-

my różnorodność pojęć, np. „media społecznościowe”, 

„serwisy społecznościowe”, „portale społecznościowe”, 

„sieci społecznościowe”, które niejednokrotnie są ro-

zumiane i używane synonimicznie, co nie sprzyja jed-

noznacznemu opisowi tego zjawiska. Niektórzy bada-

cze przedmiotu definiują social media w bezpośrednim 

kontekście nowych technologii i opisują je jako grupę 

aplikacji opartych na internecie, stworzonych na ide-

ologicznym i technologicznym fundamencie Web 2.0, 

oraz umożliwiających kreację i wymianę treści genero-

wanych przez użytkowników (A.  Kaplan, M.  Haen-

lein, D. Kaznowski).

Terminy „serwis społecznościowy” i  „portal spo-

łecznościowy” stosuje się zamiennie i  rozumie jako 

serwis internetowy, który istnieje, opierając się na 

zgromadzonej wokół niego społeczności. Ich sposób 

funkcjonowania i  treści w  nich zawarte są tworzone 

lub współtworzone przede wszystkim przez użytkow-

ników mających swoje spersonalizowane profile. Spo-

łeczności te skupiają się wokół podobnych zaintereso-

wań, nacji, religii, zawodów etc. i  tworzą grupy osób 

znających się także ze  świata realnego bądź znają-

cych się tylko via internet. Papież Benedykt XVI uży-

wa terminu „sieci społecznościowe” (social networks). 

Sformułowanie to odnosi się do tego rodzaju mediów 

społecznościowych, których celem jest przede wszyst-

kim dzielenie się pomysłami, informacjami i opiniami 

(Benedykt XVI, Portale społecznościowe: bramy prawdy 

i  wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji. Orędzie 

na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Prze-

kazu, 24.01.2013).

Misja ewangelizacyjna Kościoła 
i media społecznościowe – 
płaszczyzny spotkania

W  końcowym orędziu XIII  Zwyczajnego Zgro-

madzenia Ogólnego Synodu Biskupów czytamy, że 

„[…]  ewangelizacja wymaga konkretnego zaintere-

sowania się światem środków komunikacji społecz-

nej – są one drogą, na której, zwłaszcza w  nowych 

mediach, spotykają się liczni ludzie, ich liczne pytania 

i  liczne oczekiwania. Miejscem, gdzie często formują 

się sumienia i które wyznacza rytm i  treść życia, no-

wą sposobnością dotarcia do serca człowieka” (Orę-

dzie XIII Zwyczajnego Synodu Biskupów do ludu Bożego, 

nr 10). Synod raz jeszcze potwierdził, iż we współcze-

snej kulturze należy poszukiwać dróg docierania do 

człowieka, który permanentnie przebywa w  „medial-

nym oceanie”. Tym samym każe szukać wspólnych 

płaszczyzn spotkania nowej ewangelizacji i  nowych 

mediów.

Pierwszą płaszczyzną spotkania ewangelizacji 

i świata mediów społecznościowych jest człowiek. Da-

ne dotyczące korzystających z  internetu potwierdzają 

fakt, iż wirtualna przestrzeń społeczna generowana 

przez social media – to miejsce, gdzie spotykamy real-

nych ludzi. Statystyki liczby użytkowników poszcze-

gólnych rodzajów mediów społecznościowych są tak-

że potwierdzeniem potrzeby interkomunikacji, dzie-

lenia się wiedzą i  informacjami oraz nawiązywania 

i  podtrzymywania relacji międzyosobowych w  życiu 

społecznym. Na podstawie danych zawartych w  ra-

porcie We are sociale (styczeń 2015) wynika, że na 

świecie z  internetu korzysta ponad 3 miliardy osób 

(w Polsce prawie 26 milionów). Posiadających konto 

w  mediach społecznościowych na świecie jest ponad 

2 miliardy (w  Polsce 13  milionów, co stanowi dwie 

trzecie dorosłych Polaków). Dziennie w  przestrzeni 

internetu użytkownicy przebywają prawie 6  godzin, 

z  czego prawie 2  godziny korzystają z  mediów spo-

łecznościowych. Innym dynamicznie rozwijającym się 

zjawiskiem jest rapidalny przyrost korzystania z mo-

bilnego dostępu do internetu. Dotyczy to obecnie 47% 

populacji Polaków. Ponad 9  milionów posiada konta 

osobiste w  mediach społecznościowych. Zatem cy-

frowy kontynent nie jest – jak pisał papież Franciszek 
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– „[...] po prostu technologią, ale tworzą go realni lu-

dzie oraz to, co mają w swoim wnętrzu: własne nadzie-

je, własne cierpienie, własne lęki, poszukiwanie praw-

dy, piękna i dobra” (Przemówienie Ojca Świętego na 

audiencji dla uczestników Zgromadzenia Plenarnego 

Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, 

21.09.2013). 

Drugą płaszczyzną spotkania nowej ewangeliza-

cji i  świata mediów społecznościowych jest wspólno-

ta. Portale społecznościowe z  natury swojej są spo-

łecznotwórcze. Na taką cechę sieci społecznościowych 

wskazuje papież Benedykt XVI, gdy mówi, iż sprzy-

jają one tworzeniu się „otwartej przestrzeni publicz-

nej, […] gdzie mogą również powstawać nowe więzi 

i  formy wspólnoty” (Benedykt  XVI, Portale społecz-

nościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla 

ewangelizacji). Także granica między światem real-

nym i  wirtualnym ulega zatarciu. Kontakty duszpa-

sterza, katechety via internet z osobami poszukujący-

mi odpowiedzi na istotne, newralgiczne pytania życia 

są spotkaniami realnymi, choć niepełnymi, ponieważ 

mają swoją granicę, której nie są w stanie przekroczyć. 

Jest nią brak fizycznej obecności innych uczestników 

spotkania, realnej przestrzeni kościoła, domu rekolek-

cyjnego, sali. Warunkiem koniecznym doprowadzenia 

osoby czy grupy osób do spotkania z Chrystusem jest 

kontynuowanie spotkania pod „naziemnym” adresem, 

a nie tylko wirtualnym: e-mailowym, blogowym, face-

bookowym. Jedynie fizyczna obecność we wspólnocie 

żywego Kościoła pozwala w pełni doświadczyć obec-

ność zmartwychwstałego Chrystusa, który przemawia 

przez czytane słowo Boże i celebrowane sakramenty. 

Trzecią płaszczyzną spotkania nowej ewangelizacji 

i świata social mediów jest komunikacja i współtworze-

nie nowych treści. Media społecznościowe zmniejszają 

dystans i  podtrzymują kontakty pomiędzy osobami 

(zob. fenomen Facebooka), pozwalają nie tylko od-

budować dawne relacje i znajomości, ale także umoż-

liwiają bieżące utrzymywanie kontaktu ze  sobą. Ich 

użytkownicy są nastawieni na rozmowę, a nie tylko na 

bierny odbiór informacji. Zarówno osoby, jak i  insty-

tucje zapraszają do wejścia z nimi w  interkomunika-

cję. Dzięki mediom społecznościowym komunikacja 

przestała być jednokierunkowa. Współczesne techno-

logie dają możliwość dzielenia się niemal w  jednym 

momencie tym, co ich użytkownicy czytają, oglądają 

lub słuchają. Dzięki tej interakcji pozostali uczest-

nicy mediów społecznościowych uzyskują informa-

cję o  tym, kim są inni użytkownicy, jakie wartości 

uznają za swoje, w co wierzą. Już samo hasło synodu 

biskupów w 2012 r. „Nowa ewangelizacja dla przeka-

zu wiary chrześcijańskiej” jednoznacznie wskazuje, iż 

ewangelizacja jest także komunikacją wiary, zaprosze-

niem do wzajemnego dzielenia się Ewangelią poprzez 

słowo i świadectwo życia. Ten aspekt funkcjonowania 

mediów w  kontekście nowej ewangelizacji pokazu-

je, że są to przestrzenie i  narzędzia przekazu wiary 

współczesnemu adresatowi Dobrej Nowiny chcącemu 

wchodzić w  dialog i  interkomunikację z  głosicielami 

słowa Bożego.

Nowe media w ewangelizacji

Planując wykorzystanie mediów w  misji Kościoła 

na poziomie narzędziowym (medium jako przekaź-

nik), należy dobrze przemyśleć i zaplanować strategię 

używania szerokiej gamy mediów społecznościowych. 

W jej przygotowaniu należy brać pod uwagę między 

innymi. takie czynniki, jak medialna przynależność 

pokoleniowa adresatów przekazywanych treści w  so-

cial mediach (od pokolenia „cichej generacji” do zróżni-

cowanej „generacji Z”) czy typografia użytkowników 

nowych mediów (tzw.  drabinka socjograficzna użyt-

kowników internetu). Konieczne jest także udzielenie 

odpowiedzi między innymi na następujące pytania: 

co chcemy osiągnąć jako rezultat posługiwania się ty-

mi narzędziami?, do kogo najbardziej chcemy trafić?, 

jakie są kryteria pozwalające ocenić poziom osiągnię-

cia postawionego celu? Ponadto należy podejmować 

szkolenia odpowiedzialnych za prowadzenie stron in-

ternetowych i poszczególnych kont mediów społecz-

nościowych w  zakresie zasad tworzenia i  komuniko-

wania treści katechez, kazań, wykładów etc. Jednakże 

zawsze trzeba mieć na uwadze fakt, iż to Chrystus jest 

źródłem skuteczności misji Kościoła, także w  prze-

strzeni digitalnej.

Obecność Kościoła w  świecie mediów społeczno-

ściowych domaga się dalszej refleksji naukowej. Spo-

śród wielu zagadnień, które jawią się na horyzoncie 

podjętego tematu, można wymienić między innymi 

następujące: opracowanie kodek sów etycznych i praw-

nych wskazań dla chrześcijańskich liderów prowadzą-

cych działalność ewangelizacyjną w mediach społecz-

nościowych, zbadanie recepcji treści ewangelizacyj-

nych przez użytkowników nowych mediów czy eks-

ploracji uwarunkowań pedagogiczno-dydaktycznych 

generowanych przez nowe media w  przekazie wiary 

dla homo medialis.

Język podąża za zmianami w  otaczającym świecie. 

Tak jak dziś na podstawie danych językowych po-

trafimy powiedzieć wiele o gospodarce, kulturze i po-

lityce epok dawno minionych, tak przyszłe pokolenia 

nie będą miały wątpliwości, że w ostatnich dziesięcio-

leciach XX w. rozpoczęła się nowa epoka, gdyż w pol-

szczyźnie przełomu XX i  XXI stulecia zaszły licz-

ne zmiany w związku z upowszechnieniem internetu 

– język polski wzbogacił się o nowe jednostki leksy-

kalne, narodziły się nowe wzorce gatunkowe wypo-

wiedzi, zmieniły się zasady etykiety językowej. Zmiany 

w  języku i zachowaniach językowych Polaków ostat-

nich dziesięcioleci badacze języka polskiego dostrze-

gają, opisują i analizują już dziś. Miłośnicy języka pol-

skiego są często kierunkiem tych zmian zaniepokoje-

ni. Jednak zmiany w  języku i  sposobach komunikacji 

dr hab. Henryk Duda, 
prof. KUL

Instytut Filologii Polskiej

Język – internet – komunikacja
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językowej dotyczą nie tylko języka polskiego. Można 

je zaobserwować w  różnych społecznościach w wielu 

częściach świata.

Zmiany leksykalne
Najłatwiej dostrzec zmiany w zasobie leksykalnym. 

Słownik języka polskiego wzbogacił się o  nowe jed-

nostki związane z komputerami i urządzeniami siecio-

wymi, protokołami i  programami, architekturą sieci, 

wreszcie z  naszą aktywnością związaną z  internetem 

i  wirtualną rzeczywistością. Najliczniejsze są wśród 

nich – jak podpowiada intuicja – rzeczowniki oraz de-

rywowane od nich przymiotniki. Sztandarowe przy-

kłady zmian leksykalnych związanych z  upowszech-

nieniem komunikacji za pomocą sieci komputerowych 

to rzeczowniki internet (jako medium, podobnie jak 

telewizja, radio etc.; stąd pisownia małą literą) i  In-

ternet (nazwa własna globalnej sieci komputerowej, 

dlatego zapis wielką literą) oraz przymiotnik inter-

netowy. Stosunkowo liczne są także czasowniki, które 

nazywają czynności związane z internetową aktywno-

ścią, np. serfować, (wy)googlać ‘szukać czegoś, znaleźć 

coś za pomocą wyszukiwarki internetowej’, hejtować 

‘krytykować, ubliżać komuś na forum internetowym’ 

etc. W potocznej polszczyźnie funkcjonują także nowe 

jednostki frazeologiczne związane z tym nowym spo-

sobem komunikacji, np. mieć internet w domu (w tele-

fonie, w telewizorze), mieć dostęp do internetu, korzystać 

z internetu, znaleźć/kupić coś w internecie etc.

Kanały komunikacyjne
Z  punktu widzenia komunikacji zamiast mówić 

o  internecie jako całości, lepiej mówić o  różnych ka-

nałach komunikacyjnych w sieci. Zwykły użytkownik 

podłączonego do sieci komputera, tableta czy telefonu 

komórkowego każdorazowo korzysta bowiem z jakiejś 

aplikacji, która wykonuje różne zadania (przekazuje 

informacje, dane etc. za pomocą odpowiedniego pro-

tokołu komunikacyjnego). Niektóre z takich aplikacji 

działają tak samo albo pełnią takie same funkcje jak 

urządzenia od dawna znane. Przykładem mogą być 

m.in. Skype, Viber, ICQ. W  swoim podstawowym 

zastosowaniu są to programy, które zastępują telefon. 

Komunikacja głosowa za pomocą tych i  podobnych 

aplikacji (młodsi mówią apek) przebiega podobnie al-

bo zgoła tak samo jak rozmowa telefoniczna. Jedną 

z najstarszych usług internetowych, która nie straciła 

znaczenia do dziś, jest poczta elektroniczna. E-ma-

il (list elektroniczny) jest cyfrowym odpowiednikiem 

tradycyjnego listu papierowego. Strony internetowe 

różnych instytucji są zaś swego rodzaju słupami albo 

tablicami ogłoszeniowymi – zamkniętymi, gdy tyl-

ko właściciel może za ich pomocą rozpowszechniać 

różne treści, lub quasi-otwartymi, gdy czytelnicy mo-

gą wpisywać swoje komentarze. Największą nowo-

ścią są grupy dyskusyjne (zdaje się, że już odchodzące 

do historii), komunikatory i  portale społecznościowe 

(nasza-klasa.pl, Facebook etc.). Wszystkie te kanały 

komunikacyjne mogą występować w  różnych konfi-

guracjach, w zależności od fantazji programistów czy 

decyzji biznesowych właścicieli największych firm in-

ternetowych, np. za pomocą takich komunikatorów, 

jak gg czy handout można wymieniać informacje tek-

stowe, prowadzić rozmowy głosowe i rozmowy wideo, 

organizować tele- i  wideokonferecje, przesyłać pliki. 

Z tych między innymi przyczyn moim zdaniem trud-

no mówić o języku internetu. Komunikacja za pośred-

nictwem różnych internetowych kanałów jest bowiem 

zbyt różnorodna. 

Technika
Osoby, które korzystają z  internetu od dłuższe-

go czasu, pamiętają, że poważnym utrudnieniem były 

polskie znaki i  tzw. krzaczki. Wiązało się to z  fak-

tem, że komputery siedmiobitowe mogły obsługiwać 

maksymalnie 128 znaków, a komputery ośmiobitowe 

aż 256. Znaki były grupowane w  tzw. strony kodo-

we. Aby tekst był poprawnie wyświetlony na ekranie, 

wydrukowany czy przesłany przez sieć, musiał być 

odpowiednio zakodowany i  odkodowany. Problemy 

brały się także stąd, że istniały różne sposoby kodowa-

nia znaków tworzone przez konkurencyjne firmy. Do 

dziś można spotkać polskie teksty zakodowane ośmio-

bitowo w  standardzie Win-1251 albo ISO-8859-2. 

O standardzie kodowania zwanym mazowia chyba już 

nikt nie pamięta, gdyż współczesne maszyny i  opro-

gramowanie na ogół kodują znaki narodowe w  tzw. 

unikodzie. W przeszłości często można było się więc 

spotkać z  dyskusjami o  potrzebie uproszczenia pi-

sowni polskiej, likwidacji znaków diakrytycznych oraz 

o  tekstach bez „ogonków”, tj. bez polskich znaków 

diakrytycznych. Dziś również pisownia bez ogonków 

się zdarza. Oceniając to zjawisko, musimy pamiętać, 

czy oceniamy niechlujstwo autora tekstu czy brak 

możliwości technicznych. Współcześni użytkownicy 

komputerów i  sieci w  Polsce nie mogą się zasłaniać 

techniką. I  na ogół z  literami takimi, jak: ą, ę, ć, czy 

ł nie ma problemu. Zupełnie natomiast ignoruje się 

polski cudzysłów (zamiast „tak”, pisze się "tak" albo 

nawet “tak”) czy myślnik. Inaczej jest z użytkownika-

mi z zagranicy. Często nie mają oni zainstalowanego 

oprogramowania (sterownik klawiatury, odpowiednie 

czcionki, słownik ortograficzny) obsługującego język 

polski.
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Rozmowa „tekstowa”
Komunikatory tekstowe są bardzo wygodne. Cho-

ciaż są interaktywne, to nie wymagają stałej uwagi 

nadawcy i  odbiorcy. Na wiadomość bowiem moż-

na odpowiedzieć natychmiast bądź po jakimś cza-

sie. To pierwsze zachowanie jest bliższe rozmowie, to 

drugie poczcie elektronicznej. Pismo – jak wiadomo 

– nie pozwala oddać wszystkich właściwości mowy. 

W  szczególności trudno w  tekście pisanym przeka-

zać intonację i emocje. Stąd w rozmowach tekstowych 

za pomocą komunikatorów, także na forach interne-

towych, spotyka się niekonwencjonalne użycie wiel-

kich liter, zwielokrotnianie znaków interpunkcyjnych 

oraz emotikony, tj. umowne kombinacje znaków, które 

służą do przekazania określonych treści, np. :) zna-

czy ‘uśmiech’, :( oznacza ‘zdziwienie’. Istnieją nawet 

odmienne „dialekty” albo style emotikonów, np. za-

chodniemu :) odpowiada w  „dialekcie” japońskim 

(manga) kombinacja znaków(^^). Współczesne apki 

najczęściej ukrywają już literki, a  zwykle wyświetlają 

kolorowy obrazek – w naszym przykładzie odpowied-

nio  i  . Wszystkie te środki graficzne poszerzają 

możliwości przekazywania emocji w tekście pisanym.

Pisanie jest z natury wolniejsze niż mówienie. Stąd 

w  przeszłości narodziła się stenografia albo tycho-

grafia, czyli uproszczony sposób szybkiego notowa-

nia treści przemówień, dyskusji, wystąpień sądowych. 

Taki sam rodowód ma tendencja do skrótu, bardzo 

silna w komunikacji tekstowej za pomocą komunika-

torów i na portalach społecznościowych. Szczególnie 

często skraca się te elementy komunikacji, które mają 

charakter konwencjonalny, np. powitania, pożegnania, 

przeprosiny etc. Zamiast angielskiego thank you w in-

ternecie najczęściej pisze się THX. Stąd i liczne polskie 

skróty typu APO = a przy okazji, ZW = zaraz wracam. 

Tendencja do skrótu na poziomie pisma zbiega się 

tu z tendencją do skrótu w ogóle. Jedno z podstawo-

wych praw lingwistyki statystycznej mówi, że im dany 

element językowy jest częstszy, tym jest krótszy. Stąd 

nie tylko w  internecie zamiast na razie mamy nara, 

a  zamiast aplikacja – apka. I  chociaż dotychczas wy-

razy takie jak nara (i  derywowana od niego narka) 

czy apka należą do nieoficjalnej odmiany polszczyzny 

młodszego pokolenia, to są utworzone zgodnie z regu-

łami języka polskiego i w przyszłości mogą wejść do 

szerszego obiegu.

Demokratyzacja
Patrząc na komunikację w  internecie z  inne-

go punktu widzenia, można zwrócić uwagę na kilka 

ważnych zjawisk, których konsekwencje odczuwane 

są również w języku. Najważniejsze z tych zjawisk to 

demokratyzacja. Dziś własny blog czy portal może za-

łożyć każdy. Na wielu istniejących internetowych por-

talach, blogach, forach można komentować treść in-

formacji, artykułów i samych komentarzy. Przypomina 

to znany z  prasy papierowej list do redakcji. Jednak 

o tym, czy list do redakcji został upubliczniony, decy-

dował wydawca pisma. Z powodów technicznych pu-

blikowano wybrane listy, najczęściej we  fragmentach 

i po redakcyjnej obróbce. Te ograniczenia nie istnieją 

w  sieci, a  właściciele portali czy autorzy komentarzy 

na internetowych forach, jeśli w  jakiś sposób sterują 

komentarzami, to usuwają komentarze niewygodne 

(cenzura?), zbyt wulgarne, brutalne czy naruszające 

prawo i  zasady współżycia społecznego. Dziś każdy 

może się wypowiedzieć publicznie i najczęściej czyni 

to anonimowo. Stąd do publicznego obiegu wchodzą 

elementy językowe z  dialektów, gwar (dialektyzmy, 

regionalizmy) i odmian socjalnych (socjolektów), któ-

rych w przeszłości by do druku nie dopuszczono. Dla-

tego w  tekstach internetowych spotkać można mnó-

stwo form powszechnie uznawanych za błędne, wul-

garyzmów, dlatego tak częste w sieci mieszanie stylów 

i gatunków, dlatego wreszcie tak często narzekamy na 

upadek etykiety (nie tylko) językowej. To – w moim 

przekonaniu – cena demokratyzacji i  wolności wy-

powiedzi. Nie znaczy to, że mamy nad tymi faktami 

przechodzić do porządku dziennego.

Sprzężenie zwrotne
Strukturalny model języka i  jego ewolucji zakła-

da interakcję langue (język) i parole (mowa). Język to 

abstrakcyjny system znaków, który każdorazowo reali-

zuje się w postaci wypowiedzi, w mowie. Poznajemy 

go jedynie poprzez konkretne wypowiedzi. Dochodzi 

tu do sprzężenia zwrotnego. Innowacje w  konkret-

nych wypowiedziach wchodzą do systemu, a w następ-

nym cyklu stają się budulcem nowych tekstów. Możli-

wość upowszechniania tekstów w internecie znacząco 

zwiększa prawdopodobieństwo, że formy błędne, re-

gionalne, slangowe wejdą do systemu. Ten mechanizm 

działa zawsze, jest istotą języka, ale wraz z rozwojem 

internetu sprzężenie zwrotne jest o  wiele silniejsze, 

mechanizm działa szybciej, bo nowe środki językowe 

i  sposoby zachowania językowego rozpowszechniają 

się szybciej. A ponieważ statystycznie z internetu czę-

ściej korzystają młodzi niż starsi, prawdopodobień-

stwo utrwalenia się form językowych dziś uznawanych 

za niestandardowe oraz zmian w  zakresie wzorców 

gatunkowych i etykiety językowej znacząco wzrasta.

Internetowe gatunki komunikacji
 Każdą wypowiedź można zaklasyfikować do 

określonego gatunku. Budowa form gatunkowych 
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wypowiedzi może być wyraźnie skodyfikowana. Tak 

dzieje się w przypadku tekstów literackich (np. sonet 

powinien mieć 14 wersów, cztery zwrotki etc.) czy 

tzw. użytkowych, stąd liczne podręczniki, typu kore-

spondencja handlowa w języku angielskim czy wzory 

listów angielskich. W  codziennych sytuacjach uży-

wamy gatunków skonwencjonalizowanych, choć wy-

raźnie nieskodyfikowanych (np. toasty, życzenia etc.). 

Zarówno gatunki skodyfikowane, jak i  te potoczne, 

ukształtowane zwyczajowo ulegają w internecie różne-

go typu modyfikacjom. Przykładowo list elektronicz-

ny ma zwykle inny układ graficzny – elementy, które 

w  tradycyjnym liście dosuwamy do prawego margi-

nesu, w  liście elektronicznym zaczynamy od lewego. 

List elektroniczny ma także pole na temat. Za tymi 

modyfikacjami stoi technika (specyfikacja techniczna 

listu elektronicznego) albo obcy wzorzec (list elektro-

niczny upowszechnił się najpierw w krajach angloję-

zycznych). Można także zauważyć pojawienie się no-

wych gatunków wypowiedzi, np. artykułu na (własnym 

bądź cudzym) blogu, komentarza (na forum dysku-

syjnym czy pod artykułem na blogu). Ważną cechą 

tych nowych gatunków jest ich hipertekstowość, tzn. 

„teksty” zbudowane są z  fragmentów (leksji) powią-

zanych odnośnikami – można je czytać tradycyjnie, 

liniowo, najczęściej jednak czytelnicy wybierają lekturę 

nielinearną, przeskakując od fragmentu do fragmentu 

i  od hipertekstu do hipertekstu, od strony do strony. 

Poszczególne fragmenty nie muszą być tekstowe (nie 

muszą być tekstem pisanym), gdyż odnośniki mogą 

prowadzić do grafiki, wideo, plików dźwiękowych etc. 

Język polski w internecie
 Z punktu widzenia polityki językowej istotną kwe-

stią jest sama obecność języka polskiego w  sieci. In-

ternet narodził się w Stanach Zjednoczonych. U jego 

podstaw leży więc język angielski. Początki interne-

tu w  Polsce to między innymi walka o  polskie zna-

ki, spol szczone interfejsy etc. Ponieważ angielski jest 

obecnie pierwszym językiem światowym, ogromna 

większość treści publikowana jest w tym języku. Gro-

zi to marginalizacją języków, którymi posługują się 

populacje mniej liczne. W  niektórych krajach wpro-

wadzono więc regulacje wymuszające na dostawcach 

treści, właścicielach portali internetowych obowiązek 

posługiwania się językiem państwowym (urzędowym). 

Z  tego, że obecność języka w  internecie ma znacze-

nie dla jego przyszłości, najlepiej zdają sobie sprawę 

przedstawiciele mniejszości narodowych. Podejmują 

oni działania, aby w sieci były dostępne teksty w  ich 

dialektach lub mikrojęzykach, np. istnieje Wikipedia 

kaszubska (od niedawna kaszubski uznawany jest za 

język regionalny) i śląska (dialekt śląski nie jest osob-

nym językiem). To stara metoda, np. w  przeszłości, 

przynajmniej w Europie, jeśli jakaś grupa chciała pod-

nieść prestiż swojego dialektu lokalnego (lingua vul-

garis), zaczynała od przekładu Biblii. I  chociaż pol-

szczyźnie, z mniej więcej 50 milionami użytkowników 

w  Polsce i  na całym świecie, w  najbliższym czasie 

nie grozi wyginięcie, to nie możemy dopuszczać, aby 

w  zasobach internetowych nie było polskich treści, 

a strony internetowe polskich instytucji nie miały pol-

skich wersji językowych. To ważne, jeśli nie najważ-

niejsze, zadanie polskiej polityki językowej.

Internet – cyberprzestrzeń – rzeczywistość wirtualna 

fascynuje miliony użytkowników na całym świe-

cie. Fenomen ten jest analizowany przez wielu spe-

cjalistów. Dla socjologów jego pojawienie się ozna-

cza narodziny nowego typu społeczności – interne-

towej, dla politologów jest doskonałym narzędziem 

promocji i  marketingu politycznego, ekonomiści zaś 

dostrzegają w  nim możliwości, które można wyko-

rzystać w handlu pod postacią e-biznesu i e-komercji. 

Oddziaływanie internetu widoczne jest niemal wszę-

dzie. W  znacznym stopniu ułatwił on człowiekowi 

codzienne funkcjonowanie: umożliwił szybki dostęp 

do informacji, rozrywki, komunikacji, zakupów, ban-

kowości, prasy i  książek, badań naukowych, edukacji 

(e-learning) oraz zawierania znajomości online. Bez 

wątpienia nieustannie rewolucjonizuje on ludzkie ży-

cie, uwalnia społeczeństwa od stacjonarności, włącza 

je w świat sieci. Obserwując jego dynamiczny rozwój, 

można prognozować, że nigdy nie będzie miał postaci 

skończonej. Znajdujemy się bowiem na początku roz-

woju tego nowego medium. Z  drugiej strony należy 

pamiętać także o zagrożeniach i niebezpieczeństwach 

płynących z  jego niezbyt racjonalnego i  umiejętnego 

wykorzystywania. Może ono powodować negatyw-

ne skutki dla zdrowia fizycznego (np. wady wzroku, 

postawy, otyłość, które wynikają z preferowania kon-

taktów wirtualnych i redukowania aktywności fizycz-

nej), psychicznego (uzależnienie od internetu, budo-

wanie sobie fałszywej wizji świata, problemy z  wła-

sną tożsamością) i  społecznego (rozluźnianie więzi 

międzyludzkich).

Rosnąca powszechność internetu związana jest 

również z  tym, że na jego użytkowanie mogą sobie 

dzisiaj pozwolić nie tylko ludzie o ponadprzeciętnym 

wynagrodzeniu, ale także osoby o  relatywnie niskich 

dochodach. Badania potwierdzają, że z  każdym ro-

kiem internet w  Polsce staje się dostępny na coraz 

większą skalę. W  ostatniej dekadzie wzrósł znaczą-

co odsetek dorosłych Polaków posiadających w domu 

komputer osobisty, dostęp do internetu oraz korzysta-

jących z niego1. 

Użytkownikami internetu są przede wszystkim lu-

dzie młodzi i dobrze wykształceni. Wiek i wykształ-

cenie w  największym stopniu warunkują dostęp do 

dr Mirosław Rewera
Instytut Pedagogiki

Aktywność internetowa 
Polaków

1  Odsetek respondentów posiadających 

komputer osobisty w domu na przestrzeni 

kilkunastu lat: 2002 – 27%; 2004 – 35%; 

2005 – 41%; 2006 – 46%; 2007 – 51%; 

2008 – 57%; 2009 – 65%.; 2010 –66%; 

2015 – 77,9%. Z kolei odsetek użytkowników 

internetu kształtował się w ostatnich dwóch 

dekadach następująco: 2002 r. – 17%; 2004 – 

26%; 2005 – 28%; 2006 – 31%; 2007 – 37%; 

2008 – 45%; 2009 – 56%; 2010 – 59%; 

2015 – 75,8% (Komunikaty z badań CBOS, 

nr: BS/83/2002, BS/50/2004, BS/157/2004, 

BS/68/2005, BS/58/2006, BS/59/2007, 

BS/58/2008, BS/135/2008, BS/96/2009, 

BS/79/2010; Główny Urząd Statystyczny, 

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. 

(opracowanie sygnalne), Warszawa 20 paź-

dziernika 2015, s. 1, 4-5).
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niego. Im młodsi są badani, tym częściej używają in-

ternetu. Prawidłowość tę potwierdzają nie tylko wyni-

ki badań, ale również obserwacja życia. Do wszelkich 

zmian technologicznych szybciej adaptują się ludzie 

młodzi, starszym zabiera to zazwyczaj więcej czasu 

i  nie zawsze odnajdują się w  natłoku różnych infor-

macji. Wybierają raczej tradycyjne ich przekazy, jak 

chociażby prasę czy telewizję. Ponadto częstszemu 

korzystaniu z  internetu sprzyja posiadanie wyższe-

go wykształcenia powiązanego z  przynależnością do 

takich grup społeczno-zawodowych, jak kadra kie-

rownicza i  dobrze wykształceni specjaliści. Zawody 

w obrębie tych grup wymagają wysokich kwalifikacji 

i  dobrej komunikacji, która obecnie w  dużej mierze 

odbywa się przez internet. Nie budzi zdziwienia także 

fakt, że częściej używa się internetu w mieście niż na 

wsi. To właśnie w miastach mieszka ludność pracująca 

umysłowo (kadra urzędnicza) lub intelektualnie (wol-

ne zawody, nauczyciele na każdym szczeblu szkolnic-

twa). A wiele współczesnych profesji, zwłaszcza w za-

kresie usług, wymaga nieustannego posługiwania się 

internetem. 

Większe wykorzystywanie sieci w  domu wynika 

często z  faktu, że obecnie dzięki internetowi praca 

zawodowa coraz częściej wykonywana jest właśnie 

w  miejscu zamieszkania. Wydaje się, że w  tym kie-

runku zmierza ewolucja zatrudnienia, bo pojawiają 

się zawody nastawione na realizację zadań i  nie ma 

znaczenia, czy będą wykonane na zewnątrz czy też 

w domu pracownika, który posługuje się komputerem 

i internetem. 

Człowiek współcześnie staje się coraz bardziej mo-

bilny, potrzebuje w ciągu dnia informacji i komunika-

cji w  różnych miejscach. Tym między innymi należy 

tłumaczyć coraz większą popularność bezprzewodo-

wego łączenia się z siecią, często przez telefon komór-

kowy2. Żyjąc obecnie w niestabilnych czasach, ludzie 

stają się dynamiczni i dostosowują własne funkcjono-

wanie do szybkich zmian, zarówno technologicznych, 

jak i innych, np. społeczno-kulturowych. 

 Pomimo że większość Polaków korzysta z interne-

tu i niemal wszyscy robią to w domu, to jednak stwier-

dza się obecnie występowanie obszaru tzw. wyklucze-

nia cyfrowego, w  którym znajdują się osoby starsze 

i słabiej wykształcone. Nie chodzi wyłącznie o posia-

danie elementarnych umiejętności, ale także bardziej 

złożonych – wyszukiwanie pożądanych treści w  sieci 

czy korzystanie z  różnych usług i  funkcji internetu. 

Należy się spodziewać, że przy zachowaniu aktual-

nych tendencji pierwszy typ wykluczenia cyfrowego 

będzie stopniowo malał, a bardziej znaczący stanie się 

drugi, który opiera się na różnicach w kompetencjach 

cyfrowych, czyli umiejętnościach wykorzystania róż-

nych usług, aplikacji, zdolnościach selekcji i  wyboru 

informacji. 

W  ostatnich latach wzrosła aktywność interneto-

wa Polaków w obszarach: zakupów i sprzedaży online, 

bankowości elektronicznej, czytelnictwa prasy elektro-

nicznej, rozmów głosowych za pośrednictwem komu-

nikatorów (np. Skype’a), kontaktowania się ze znajo-

mymi i  zawierania znajomości na portalach społecz-

nościowych. W minionej dekadzie odnotowano nieco 

mniejszą aktywność pod względem pobierania z  sie-

ci darmowych programów, muzyki i  filmów, słucha-

nia radia online, czytania blogów, prowadzenia własnej 

strony internetowej, porozumiewania się przez inter-

netowe komunikatory tekstowe (np. Gadu-Gadu), do-

konywania wpisów na forach, uczestnictwa w grupach 

dyskusyjnych oraz grach internetowych. 

Na szczególną uwagę zasługuje rosnąca popular-

ność portali społecznościowych, które coraz częściej 

obecne są w życiu młodzieży i dorosłych. Jeszcze kilka 

lat temu dominowała nasza-klasa.pl, dziś prym wiodą 

Facebook i Twitter. Służą one głównie do autoprezen-

tacji, przekazywania informacji i  komunikacji z  in-

nymi. Wyniki Centrum Badania Opinii Społecznej 

(CBOS) z  2015  r. wskazują, że w  opinii ponad 1/4 

badanych rodziców lub dziadków młodzi ludzie z ich 

gospodarstw domowych zawierają przez internet nowe 

znajomości. Według nich relatywnie rzadziej czynią 

to najmłodsi internauci, mający od 13 do 15 lat. Po-

zytywnie należy postrzegać sytuację, że ponad poło-

wa opiekunów tych dzieci twierdziła, że wie, kim jest 

większość nowo poznanych przez nie osób lub nawet 

wszystkie3. 

Media społecznościowe stają się również narzę-

dziami coraz powszechniej stosowanymi w  biznesie. 

Przedsiębiorstwa wykorzystują je przede wszystkim 

w celach marketingowych, jak również do współpracy 

z partnerami biznesowymi. Z danych GUS z lat 2014-

2015 wynika, że ponad 1/5 przedsiębiorstw w Polsce 

wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają tego rodzaju 

media4. 

Większość kontaktów nawiązywanych za pośred-

nictwem internetu pozostaje wyłącznie online i  nie 

prowadzi do spotkania face to face5, co świadczy o tym, 

że internauci zainteresowani są głównie komunikacją 

pośrednią, wymianą informacji i aktywnością społecz-

ną w  sieci. Wskazuje to na rosnące znaczenie spo-

łeczności internetowych, które w  naszym życiu zaj-

mują coraz więcej miejsca, organizują nam czas, ab-

sorbują nas i warunkują naszą aktywność także poza 

siecią. Rosnąca aktywność online ma również zwią-

zek z  pozytywnym stosunkiem Polaków do rozwo-

ju nowoczesnych technologii. W  badaniach CBOS 

większość z  nich stwierdziła, że dzięki rozwojowi 

2  37% użytkowników telefonów komórko-

wych przegląda za ich pomocą strony interne-

towe, 28% odbiera pocztę elektroniczną, 28% 

sprawdza prognozę pogody, 22% obsługuje 

konto w serwisie społecznościowym, a 12% 

załatwia różne sprawy, np. robi zakupy, rezer-

wuje bilety lub hotele (Komunikat z badań 

CBOS, Korzystanie z telefonów komórkowych, 

nr 125/2015).

3  Zob. Komunikat z badań CBOS, Dzieci 

i młodzież w internecie – korzystanie i zagroże-

nia z perspektywy opiekunów, nr 110/2015.

4  Główny Urząd Statystyczny, Społeczeń-

stwo informacyjne w Polsce w 2015 r., s. 4.

5  Zob. Komunikat z badań CBOS, Dzieci 

i młodzież w internecie, nr 110/2015.
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cyberprzestrzeni świat staje się lepszy, zmierza w do-

brym kierunku. Przekonanie to wyrażali przeważnie 

młodsi badani, będący najczęściej użytkownikami in-

ternetu. Należy dodać, że tym samym stanowią oni 

grupę najbardziej narażoną na różnego rodzaju nie-

bezpieczeństwa, które nie pozostają bez znaczenia dla 

jakości życia następnych pokoleń.

Trudno byłoby dziś powrócić do świata bez in-

ternetu, świadomie spowolnić przepływ informacji 

i komunikację pośrednią między ludźmi. Dlatego tak 

ważne jest, by poprzez edukację uświadamiać ludzi, 

szczególnie młodych, w zakresie racjonalnego korzy-

stania z dostępu do sieci. Może ona być cennym źró-

dłem wiedzy, zwiększać poziom naszych umiejętności 

w różnych dziedzinach, ale może również przysparzać 

wielu problemów6, np. być przyczyną uzależnień, de-

strukcyjnie wpływać na nasze zdrowie i kierunek za-

interesowań, umożliwiać nawiązywanie niebezpiecz-

nych znajomości. Internet – to swego rodzaju broń 

obosieczna i tylko od nas zależy, jak ją wykorzystamy.

Karolina 
Komsta-Tokarzewska
Instytut Nauk o Rodzinie 
i Pracy Socjalnej

6  Cyberprzestrzeń niewątpliwie stanowi 

kopalnię wiedzy i miejsce zabawy dla ludzi 

w każdym wieku. Równocześnie jednak jest, 

jak to określił Stanisław Lem, „wielkim śmiet-

nikiem” (J. Daszykowska, Problem tolerancji 

w internecie, „Społeczeństwo i Rodzina” 

2012, nr 32 (3), s. 89).

Na mapie współczesnych zagrożeń pojawiła się 

w ostatnim czasie nowa generacja problemowych 

zachowań – internetowy nałóg. I choć nie gości jesz-

cze na kartach klasyfikacji chorób i  zaburzeń psy-

chicznych, wciąż przybiera na sile. Szacuje się, że 6,5% 

internautów w Polsce jest zagrożonych uzależnieniem 

od sieci (badanie zostało przeprowadzone w  2015  r. 

przez CBOS we współpracy z Krajowym Biurem do 

spraw Przeciwdziałania Narkomanii, z  wykorzysta-

niem Canadian Problem Gambing Index, Work Ad-

diction Risk Test – B.E. Robinson, Internet Addiction 

Test – K. Young, Compulsive Buying Scale – G. Va-

lence, A. d’Astous, L. Fortier). Sondaże przygotowane 

w  latach 2014-2015 przez Fundację Dzieci Niczy-

je wskazują, że wyrównujemy w  tym względzie pro-

centowy dystans dzielący nas jeszcze nie tak dawno 

od wysoko usieciowionych krajów Europy Zachodniej 

(Niemcy, Włochy, Francja). Badania epidemiologiczne 

prowadzone przez M. Shaw i D.W. Black, opubliko-

wane w 2008 r., przyniosły wnioski, iż uzależnienie od 

internetu dotyka 0,3% populacji całego świata, a sto-

pień rozpowszechnienia uzależnienia na kontynencie 

europejskim plasuje się na poziomie 4,4% (stan na 

2012 r.).

Internet w bardzo krótkim czasie stał się nieodłącz-

ną częścią naszego funkcjonowania, a wraz z nim po-

wstała wspomniana kategoria nałogowych zachowań, 

z  jej negatywnymi konsekwencjami. S. Peele, uznany 

autorytet w dziedzinie uzależnień, wyjaśnia, iż: ,,Uza-

leżnienia tak wciągają psychicznie i dostarczają takich 

odczuć i  sprawiających przyjemność doznań, jakich 

nie jesteśmy w stanie osiągnąć w żaden inny sposób”. 

Uzależnienia przynoszą człowiekowi stan zaspokoje-

nia bez względu na to, jak iluzoryczne lub chwilowe 

mogą w  rzeczywistości być korzyści z  nich płynące. 

Psychiczna przyjemność odnajdywana w uzależnieniu 

absorbuje w sposób absolutny. Uzależnienie nie spro-

wadza się tylko i  wyłącznie do zażywania narkotyku 

lub innego środka, który stosowany przez długi czas, 

przynosi skutek chemicznej zależności lub fizycznej 

potrzeby, ale prowadzi do nieracjonalnych zachowań, 

stanowiących kompulsywną (tzn. wykonywaną pod 

wpływem niedającego się opanować wewnętrznego 

przymusu) ucieczkę od życiowych problemów. Tech-

nologicznie zaawansowany, nieustannie doskonalą-

cy się świat internetu kusi i  zaprasza współczesnego 

człowieka do zamieszkania w  nim, dając wiele, ale 

i wiele zabierając w zamian. 

Destrukcyjna orientacja 
życiowa na… internet

Uzależnienie od internetu należy do grupy tzw. 

uzależnień estetycznych, dlatego tak trudno je 

zdemaskować. 

Kiedy I.K.  Goldberg, psychiatra z  Nowego Yor-

ku, zwrócił uwagę na niepokojące formy korzystania 

z  sieci, nie brał jeszcze pod uwagę realnej możliwo-

ści zaistnienia zjawiska uzależnienia. Jednak w formie 

psychologicznego gambitu stworzył i  rozpowszechnił 

drogą mailową kryteria uzależnienia, do których za-

liczył między innymi niepokój i lęk, obsesyjne myśle-

nie o  internecie, fantazje i  marzenia senne na temat 

sieci, celowe lub mimowolne ruszanie placami imitu-

jące ruchy dłoni na klawiaturze. Ku swemu zaskocze-

niu otrzymał liczne maile będące opisami przypad-

ków osób zmagających się z  internetowym nałogiem, 

mieszczących się w proponowanych przez niego kry-

teriach uzależnienia. 

Do pionierów badań nad uzależnieniem od inter-

netu należy M.  Griffiths. Ów badacz jako pierwszy 

wprowadził do dyskursu naukowego pojęcie techno-

logicznego uzależnienia jako niechemicznej postaci 

zależności człowieka i maszyny-komputera. Opierając 

się na tradycyjnej definicji uzależnień, wyróżnił nastę-

pujące czynniki wskazujące na istnienie internetowej 

zależności: rosnąca zależność – korzystanie z interne-

tu staje się prymarną, dominującą aktywnością w ży-

ciu osoby; zmiany nastroju; tolerancja – zakres zaan-

gażowania w internet musi się stale rozszerzać w celu 

utrzymania euforycznego stanu; objawy odstawienia; 

konflikt o charakterze interpersonalnym lub intrapsy-

chicznym; nawrót – tendencja do ponownego odtwa-

rzania destrukcyjnych wzorców korzystania z interne-

tu po okresie abstynencji.

K. Young, jedna z najbardziej znanych amerykań-

skich badaczek uzależnień infoholicznych, oparła swo-

ją definicję uzależnienia od internetu na kryteriach pa-

tologicznego hazardu, będącego niegdyś jednostką no-

zologiczną (czyli ściśle określonym zespołem objawów 

wywołanych przez ściśle określoną przyczynę) uzależ-

nienia od alkoholu. Zgodnie z proponowaną przez nią 

Uzależnienie od internetu
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kategoryzacją uzależnienie od internetu jest zaburze-

niem kontroli impulsów i przyczynia się do pogorsze-

nia funkcjonowania osoby we  wszystkich sferach jej 

życia. Young wskazuje na siedem form uzależnienia, 

wśród których wymienia następujące: zaabsorbowa-

nie aktywnością w internecie, potrzeba spędzania cza-

su w sieci, próby ograniczenia sesji online, symptomy 

odstawienia, problemy z kontrolą czasu w  internecie, 

zaburzenia funkcjonowania w środowisku rodzinnym, 

labilność emocjonalna. 

Fazy uzależnienia od internetu 

A.  Augustynek i  M.  Jędrzejko wskazali na trzy 

etapy w procesie uzależnienia. Pierwsza faza – to rac-

jonalne oraz efektywne wykorzystywanie internetu – 
okazjonalne logowanie do sieci w  celu poszukiwania 

informacji; korzystanie z  internetu nie powoduje za-

burzeń klasycznych relacji rodzinnych i  środowisko-

wych. Druga – uzależnienia-zaburzenia – osoba od-

czuwa potrzebę stałego korzystania z internetu w spo-

sób bezcelowy; pojawiają się u  niej natrętne myśli 

o internecie, marzenia senne; potrzeba kontaktu z in-

ternetem przybiera postać destrukcyjnej formy korzy-

stania. Faza trzecia – destrukcji – osoba ogranicza lub 

zaniedbuje całkowicie obowiązki zawodowe, rodzin-

ne i  społeczne; sesje online stopniowo wydłużają się 

do wielogodzinnych, z ograniczeniem czasu przezna-

czonego na sen, odżywianie, pracę zawodową, życie 

rodzinne. 

Według Augustynka do objawów gwałtownego 

rozwoju uzależnienia od internetu należą: zaburze-

nia relacji interpersonalnych; zawężenie zainteresowań 

i sfery rozrywki; zaburzenia w sferze tożsamości, moż-

liwa depersonalizacja; zubożenie języka, internetowy 

slogan; wyizolowanie społeczne, narastająca samot-

ność; obniżenie nastroju; zaniedbywanie obowiązków; 

pogorszenie stanu zdrowia (zaburzenia rytmu dobo-

wego, zmęczenie organizmu, zaburzenia układu kost-

no-mięśniowego, postępujący zanik mięśni, osłabienie 

systemu odpornościowego organizmu etc.).

Kto ulega wpływom sieci? 

Zdaniem V. Carli internetowa zależność współwy-

stępuje z zaburzeniami lękowymi, dystymią (depresją 

nerwicową), zaburzeniami kontroli impulsów oraz za-

burzeniami osobowości o  typie borderline, cechują-

cym się chaosem w umyśle. Wśród osobowościowych 

uwarunkowań ryzyka uzależnienia od internetu nale-

ży wskazać dwa wymiary – neurotyzm i  introwersję. 

H. Eysenck w swojej teorii osobowości podkreśla zna-

czenie związku samotności ze wspomnianymi wskaź-

nikami, które to wyznaczają dwa modele tłumaczą-

ce ten związek. Pierwszy z  nich – model społecznej 

sieci przyjmuje, że zespół indywidualnych cech może 

redukować motywacje do podejmowania kontaktów 

interpersonalnych. Drugi, tzw. model poznawczego 

uprzedzenia, wskazuje, iż pewna grupa użytkowni-

ków sieci ma utrwaloną skłonność do utrzymywania 

negatywnego obrazu siebie, w  rezultacie czego osoby 

te postrzegają siebie jako bezwartościowe, niezależnie 

od jakości osobistych kontaktów społecznych. Oba 

modele wyjaśniają samotność odczuwaną przez intro-

wertyków i neurotyków. Introwertywni i  neurotyczni 

internauci poszukują kontaktów za sprawą odczuwa-

nej samotności. Internet staje się dla tych grup użyt-

kowników przestrzenią gwarantującą anonimowość, 

pełną kontrolę nad interakcjami oraz brak fizycznej 

bliskości. 

W grupie ryzyka uzależnienia znajdują się najczę-

ściej osoby samotne, między 20 a  40 rokiem życia, 

o wyższym niż przeciętny statusie ekonomicznym. Im 

niższy poziom kompetencji społecznych reprezentuje 

osoba, tym większe zachodzi prawdopodobieństwo, że 

dobro, jakim jest możliwość korzystania z  internetu, 

przerodzi się w nałóg.

Pojawienie się zaburzeń infoholicznych jest rów-

nież następstwem widocznych braków socjalizacyj-

nych i wychowawczych, w których część ludzi pozo-

staje poza prawidłowymi relacjami z bliskimi. Osoby 

takie potrzebują uwagi i ciepła, zaś internet dostarcza 

im przestrzeni, w której ich zachowania i oczekiwania 

zostaną przyjęte i zaakceptowane. 

P.  Wallace, autorka książki Psychologia internetu, 

twierdzi, że najbardziej podatne na chorobliwą fa-

scynację internetem są osoby, które dopiero pozna-

ły możliwości wirtualnej przestrzeni. Jak prognozuje, 

,,[...] uzależnienie jest dla tej grupy osób zjawiskiem 

przejściowym, od którego będą mogły się uwolnić”.

A.  Augustynek, analizując badania w  zakresie in-

ternetu pisze, że według R. Tadeusiewicza: ,,[…] ce-

chy osobowości internauty ujawniają się w formie spo-

sobów korzystania przez niego z internetu. Pewne ce-

chy psychiki bardziej skłaniają ludzi do posługiwania 

się siecią, zaś inne sprzyjają temu, żeby od używania 

internetu raczej stronić”.

K.  Blum i  D.  Comings, amerykańscy genetycy, 

utrzymują, że szczególnie podatni na internetowe uza-

leżnienie są ludzie dotknięci tzw. zespołem niedoboru 

nagradzania. Wspomniana przypadłość mieści w sobie 

łagodną postać niepokoju, drażliwość i  podejmowa-

nie ryzykownych zachowań, jak też silny wewnętrzny 

przymus wykonywania preferowanych czynności. Lu-

dzie dotknięci wspomnianym syndromem nie znaj-

dują przyjemności w życiu. Rzeczywistość wydaje się 

im w pewien sposób niesprawiedliwa. Uciekają zatem 

w  inny świat – świat internetu, by w  nim poszuki-

wać bodźców dających uczucie osobistego zadowole-

nia – subiektywnego dobrostanu. Jeśli po dniu pracy 

jesteśmy zmęczeni i  apatyczni, zgromadzone w  sieci 

treści mogą zadziałać na odpowiednie części mózgu 

jako środek pobudzający. A  to pobudzenie odebrane 

zostanie jako nagroda. Jeśli natomiast ktoś jest zbyt 

mocno zdenerwowany, to wchodząc w wirtualną rze-

czywistość, może zapomnieć o swoim stanie – i w ta-

kim przypadku przebywanie w internecie również po-

traktowane zostanie przez jego mózg jako pożądane 

wzmocnienie pozytywne.

Dotychczas znaczącą zaporą przed nałogowym 

,,wsiąknięciem” w  internetowy świat była koniecz-

ność zaspokajania podstawowych potrzeb, tych z dołu 

piramidy hierarchii A.  Maslowa w  realnym świecie. 

Jednak możliwość przeniesienia wielu codziennych 
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aktywności do sieci sprawiła, że nic nie powstrzymuje 

już współczesnego człowieka przed zatopieniem się 

w „wirtualnym śnie” bez reszty. 

Praktyka terapii uzależnienia 
od internetu

Terapia uzależnienia od internetu stanowi nie lada 

wyzwanie dla specjalistów terapii uzależnień i  bada-

czy tego zjawiska. Strategie pracy z  osobami uzależ-

nionymi oparte są w znacznej mierze na doświadcze-

niach praktyków oraz wynikach analiz empirycznych 

nad uzależnieniami behawioralnymi jako zaburze-

niami kontroli impulsów. Terapią pierwszego wyboru 

jest zwyczajowo podejście poznawczo-behawioralne 

wspierane dialogiem motywującym. O  skuteczności 

tego połączenia świadczą budujące statystyki liczby 

osób rozstających się z nałogiem. Poza wsparciem te-

rapeutycznym dostępne są również rozliczne zinsty-

tucjonalizowane grupy samopomocowe, fora dla uza-

leżnionych, grupy wsparcia dla członków ich rodzin 

(www.BezpiecznyInternet.pl) oraz strony internetowe 

pełniące funkcję samodiagnostyczną (www.safeinter-

net.pl). 

Terapia behawioralna oparta jest na założeniu, że 

angażowanie się w  zachowania problemowe wyni-

ka z nieadekwatnych przekonań i związanych z nimi 

zachowań (nabytych w  procesie społecznego uczenia 

się). Celem terapii jest identyfikacja i  rekonstrukcja 

owych zniekształconych przekonań, jak również rede-

finicja związanych z  nimi emocji i  zachowań. Nega-

tywne stany emocjonalne prowadzą do chęci doświad-

czenia relaksu, zaś aktywność w  internecie pozwala 

zapomnieć o  problemach codzienności. W  podejściu 

behawioralnym celem pracy terapeutycznej jest wy-

pracowanie przez pacjenta nowych sposobów realizacji 

potrzeb, strategii radzenia sobie ze stresem i negatyw-

nymi afektami. 

Terapia uzależnienia od internetu powinna być zo-

gniskowana zarówno na kategorii czynników bezpo-

średnio związanych z  nałogiem, jak i  tej grupie wy-

zwalaczy, które mają charakter peryferyjny, a  mogą 

stanowić czynnik chroniący.

K.  Young zaproponowała modyfikację terapii po-

znawczo-behawioralnej, tzw. model CBT-IA (ang. 

cognitive behavioral therapy – internet addiction). We 

wspomnianym modelu pracę należy rozpocząć od re-

wizji historii uzależnienia osoby zgłaszającej się na 

terapię, w tym okresu trwania zależności oraz współ-

występowania innych zaburzeń zachowania. Pierw-

szym krokiem w procesie zdrowienia jest identyfikacja 

tzw. błędnego koła nawrotów. Żeby mówić o nawrocie, 

muszą być spełnione dwa warunki – podjęcie decyzji 

o  internetowej abstynencji i przynajmniej przez jakiś 

czas utrzymanie w tym postanowieniu, a także popra-

wa funkcjonowania psychologicznego, będąca wyni-

kiem osłabienia działania psychologicznych mechani-

zmów uzależnienia.

Cykl powrotu do zdrowienia składa się z czterech 

faz: racjonalizacji negatywnego wpływu internetu na 

mnie, skruchy, abstynencji i fazy nawrotu. Strategie te-

rapeutyczne dla tego etapu opierają się na identyfikacji 

tzw. błędów poznawczych, angażujących uzależnione-

go w błędne koło. 

Zdaniem Young terapia internetowej zależności 

winna opierać się na trzech strategiach: zmianie de-

strukcyjnego sposobu korzystania z internetu poprzez 

kontrolę i ograniczenie dostępu do medium; rozwija-

niu umiejętności zarządzania sobą w czasie online po-

przez przełamanie dotychczasowych złych nawyków; 

rozwijaniu umiejętności obierania racjonalnych celów 

użytkowania internetu i komputera. W realizacji po-

wyższych zadań pomocne są również techniki uzupeł-

niające, w tym ustalenie grafiku czynności poprzedza-

jących aktywność w  sieci, grafiku przerw (po każdej 

30-minutowej sesji należy wprowadzić 5-minutową 

przerwę), przygotowanie tzw. karty wzmocnień: listy 

negatywnych konsekwencji nadaktywności w interne-

cie oraz odpowiadającej szkodom listy pozytywnych 

konsekwencji redukcji internetowej zależności. Young 

włączyła do swojego modelu pracy ponadto elementy 

terapii redukcji szkód, która opiera się na identyfikacji 

i  analizie czynników ryzyka (psychologicznych, ro-

dzinnych, sytuacyjnych oraz kulturowej dostępności) 

wspierających uzależnienie. Identyfikacja i  praca nad 

czynnikami pozwala obniżyć, a  nawet wyeliminować 

ryzyko nawrotów nałogowego zachowania. 

Z uwagi na wysokie koszty realizacji stacjonarnych 

programów pracy z  osobami uzależnionymi od in-

ternetu spektrum ich reprezentacji jest stosunkowo 

niewielkie. Na uwagę i  rekomendację zasługuje pro-

gram reSTART: Internet Addiction Recovery Pro-

gram autorstwa H.  Cash. Zakłada on detoksykację 

internetową, trwającą 45-90 dni. Propozycja ta łączy 

terapię poznawczo-behawioralną z  elementami tera-

pii wzmacniającej motywację, tzw. terapią motywu-

jącą. Program reSTART, inspirowany terapią w  sty-

lu cold turkey (tzw. abstynencji wysokoprogowej, bez 

stopniowego ograniczania dawek), obejmuje ponadto 

psychoterapię grupową i indywidualną, pracę nad za-

burzeniami współwystępującymi, psychoedukację oraz 

trening umiejętności społecznych.

***

Elementy wirtualnego i  realnego ży-

cia przenikają się już u  milionów ludzi 

na całym świecie. Jak podają badacze 

internetu ( J.  Bednarek, A.  Augustynek, 

J.  Jędrzejko, D.  Sarzała, L.  Kirwil), to 

dopiero początek czekających nas zmian. 

W  fazie coraz to szerszego dostępu do 

informacji i zarazem w sytuacji obowiąz-

ku jej konsumowania codzienność stawia 

przed nami nowe wymagania, przekra-

czające niekiedy poziom naszej dojrzało-

ści informacyjnej.

Współistnienie w  internecie bę-

dzie w  przyszłości najprawdopodobniej 

czymś naturalnym, dlatego też umie-

jętność konstruktywnego, wyważonego 

udziału w obu rzeczywistościach – real-

nej i wirtualnej może okazać się koniecz-

nym przystosowaniem.
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Polskie prawo karne 
wobec cyberterroryzmu
Terminologia

Słowo „cyberterroryzm” jest jednym z  neologi-

zmów uznawanych powszechnie za użyteczny do opi-

su zjawisk społecznych, na które składają się przestęp-

ne zachowania. Pojęcia takie, jak: „stalking”, „molesto-

wanie”, „mobbing” czy „kidnaping” wydają się dobrze 

opisywać działania człowieka wywołujące silne skoja-

rzenia emotywne i budzące jednoznacznie negatywne 

oceny. 

Rekonstruując treść i  zakres terminu cyberterro-

ryzm, należy uwzględnić znaczenie obu elementów 

składowych, z  których on powstał. Cząstka „cyber” 

sugeruje związki z  komunikowaniem się przez sieć 

komputerową lub z wirtualną rzeczywistością, tak jak 

w  złożeniach „cyberprzestrzeń” czy „cyberprzestęp-

stwo”. Drugi składnik analizowanego pojęcia, czy-

li „terroryzm”, wskazuje na charakter popełnianych 

przestępstw. Termin ten obejmuje różne kategorie 

czynów połączonych z  użyciem przemocy lub groź-

bą jej użycia. W  literaturze określa się nim szerokie 

spektrum karalnych zachowań, typu: zamach z  uży-

ciem materiałów wybuchowych, wzięcie zakładnika 

czy uprowadzenie samolotu.

Próby zdefiniowania
Wymóg dokładnego zdefiniowania, czym jest cy-

berterroryzm, nie wynika jedynie z potrzeb czysto aka-

demickiej dyskusji, ale jest warunkiem koniecznym dla 

wyznaczenia granicy pomiędzy dozwolonymi czynami 

człowieka, stanowiącymi przejaw korzystania z  praw 

i  wolności, oraz czynami zabronionymi, które mogą 

skutkować odpowiedzialnością karną. Doświadczenia 

ustawodawcze dowodzą, że nie jest łatwo przenieść 

opis zjawiska terroryzmu, w tym również cyberterro-

ryzmu, na płaszczyznę normatywną. W dużej mierze 

dzieje się tak nie tylko z powodu ciągłej ewolucji ich 

form, wynikającej zarówno z  rozwoju technologicz-

nego, jak i pomysłowości sprawców, ale też dlatego że 

sam termin źródłowy, czyli „terroryzm”, ma wyraźne 

polityczne zabarwienie. Na jego treść wpływają po-

zanormatywne oceny uwarunkowane chęcią wsparcia 

lub potępienia politycznych przeciwników. W konse-

kwencji pojęcie „terroryzm” bywa zawężane przez po-

sługiwanie się terminami budzącymi przychylne na-

stawienie u odbiorcy, np. rewolucjonista, bojownik czy 

partyzant. Może być też rozszerzane i  instrumental-

nie wykorzystywane do potępiania nieakceptowanych 

przejawów działalności politycznej, nawet takiej, która 

mieści się w  powszechnych standardach praw czło-

wieka. Myśl tę dobrze oddaje popularne w zachodnim 

piśmiennictwie stwierdzenie, iż ten, kto dla jednego 

jest terrorystą, dla innego jest bojownikiem o  wol-

ność (one man’s terrorist is another’s freedom fighter1). 

Podobnie przedmiotem sporu jest cezura oddzielająca 

czyny terrorystyczne od legalnych w demokratycznych 

państwach protestów, demonstracji i działalności opo-

zycyjnej, a  także samego cyberterroryzmu od walki 

informacyjnej czy protestów tzw. hacktywistów prze-

ciwko zastanemu porządkowi politycznemu.

Przejawy cyberterroryzmu 
Systematyzując poglądy prezentowane w  nauce, 

można zestawić obszerny katalog typowych przeja-

wów cyberterroryzmu. Zalicza się do nich wykorzy-

stywanie technologii informatycznych do sabotażu, 

posługiwanie się nimi jako narzędziami komunika-

cji, propagandowe szkolenie, prowadzenie wojny psy-

chologicznej, nawoływanie do przestępstw, szerzenie 

nienawiści, rekrutację członków ugrupowań ekstre-

mistycznych, zbieranie funduszy. Do tego zestawienia 

dodaje się nieraz czyny wykazujące niewielkie związ-

ki z  terroryzmem, np. ataki hakerskie, tworzenie wi-

rusów komputerowych, działania wymierzone w  ba-

zy danych i systemy komputerowe powodujące straty 

materialne2.

Na podstawie analizy fenomenologicznej podej-

mowane są próby zgeneralizowanego opisania istoty 

i zakresu zjawiska oraz jego najczęstszych i najpoważ-

niejszych przejawów. W klasycznym już opracowaniu 

D.  Denning opisywała cyberterroryzm jako konwer-

gencję terroryzmu i  cyberprzestrzeni. Pod tym po-

jęciem rozumiała bezprawne ataki i  groźby ataków 

przeciwko komputerom, sieciom i informacjom prze-

chowywanym w  nich popełniane w  celu zastrasze-

nia lub zmuszenia rządu lub ludności dla osiągnięcia 

politycznych lub społecznych celów. Ponadto, dla za-

kwalifikowania jako cyberterroryzmu, atak powinien 

skutkować przemocą przeciwko osobom lub mieniu 

albo przynajmniej powodować odpowiednie szkody 

lub wywoływać strach3.

Cyberterroryzm na tle Kodeksu karnego
W  polskim prawie karnym brak jest ustawowe-

go określenia, czym jest cyberterroryzm. Można jed-

nak podjąć próbę określenia „cyberterrorystycznego” 

charakteru przestępstwa z wykorzystaniem przepisów 

wprowadzonych do Kodeksu karnego (dalej: KK) no-

welizacją z  dnia 16  IV 2004  r. (Dz.U. nr  93, poz. 

889) w celu zwalczania „klasycznych” przejawów ter-

roryzmu. Przyjmując założenie, że cyberterroryzm jest 

subkategorią terroryzmu, uprawniona staje się teza, że 

pojedyncze „przestępstwo o  charakterze cyberterro-

rystycznym” to odmiana „przestępstwa o  charakterze 

terrorystycznym”, zdefiniowanego w art. 115 § 20 KK, 

a  jego specyfiką jest modus operandi sprawcy, polega-

jący na wykorzystywaniu zdobyczy technologii infor-

matycznych. Na podstawie art. 115 § 20 KK można 

zatem przyjąć, że „przestępstwem o charakterze cyber-

terrorystycznym” jest czyn zabroniony zagrożony karą 

pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co 

dr hab. Krzysztof 
Wiak, prof. KUL

prodziekan Wydziału 
Prawa, Prawa 
Kanonicznego 
i Administracji



4  Zob. K. Wiak, Prawnokarne środki, 

s. 249.

5 Zob. K. Wiak, Terrorism and Criminal 

Law, Lublin 2012, s. 159-162.
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najmniej 5  lat, popełniony z  wykorzystaniem podłą-

czenia się do sieci telekomunikacyjnej lub przełama-

niem albo ominięciem elektronicznego, magnetyczne-

go, informatycznego lub innego szczególnego jej za-

bezpieczenia w celu a) poważnego zastraszenia wielu 

osób, b) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczy-

pospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu or-

ganizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniecha-

nia określonych czynności, c) wywołania poważnych 

zakłóceń w  ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej 

Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynaro-

dowej; a także groźba popełnienia takiego czynu.

O  ile zasadnicze przesłanki terrorystycznego cha-

rakteru przestępstwa, wyrażone w  art. 115 § 20 KK, 

uznać trzeba w  aktualnym stanie prawnym za prze-

sądzone decyzją ustawodawcy, to propozycja dodania 

kolejnej przesłanki, aby czyn „został popełniony z wy-

korzystaniem podłączenia się do sieci telekomuni-

kacyjnej lub przełamaniem albo ominięciem elektro-

nicznego, magnetycznego, informatycznego lub inne-

go szczególnego jej zabezpieczenia”, należy traktować 

jako propozycję do dyskusji4. 

 Popełnienie czynu o cechach cyberterroryzmu po-

ciąga za sobą istotne konsekwencje na płaszczyźnie 

wymiaru kary. Wobec sprawcy takiego przestępstwa 

należy bowiem stosować przepisy dotyczące wymia-

ru kary, środków karnych oraz środków związanych 

z poddaniem sprawcy próbie przewidziane wobec re-

cydywisty wielokrotnego (art. 65 §  1 KK). Oznacza 

to, że sąd ma obowiązek wymierzenia za przypisane 

sprawcy przestępstwo kary nadzwyczajnie obostrzonej, 

to jest kary pozbawienia wolności w wysokości powy-

żej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją 

wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia 

zwiększonego o połowę (art. 64 § 2 KK). Wśród dal-

szych następstw popełnienia przestępstwa o  charak-

terze cyberterrorystycznym należy wskazać na wyłą-

czenie możliwości warunkowego umorzenia postę-

powania (art. 66 § KK). Ograniczone są możliwości 

warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary. 

Przepis art. 69 § 3 KK dopuszcza wykorzystanie tej in-

stytucji tylko, gdy „zachodzi wyjątkowy wypadek, uza-

sadniony szczególnymi okolicznościami”. Warunko-

we przedterminowe zwolnienie sprawcy przestępstwa 

o charakterze terrorystycznym może nastąpić po speł-

nieniu podstawowej przesłanki w postaci pozytywnej 

prognozy kryminologicznej (art. 77 § 1 KK), ale do-

piero po odbyciu 3/4 kary i nie wcześniej niż po roku 

jej odbywania w zakładzie karnym (art. 78 § 2 KK). 

Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można 

warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, a skazane-

go na karę dożywotniego pozbawienia wolności – po 

odbyciu 25 lat kary (art. 78 § 3 KK). Skazanie sprawcy 

za przestępstwo o  charakterze cyberterrorystycznym 

pociąga za sobą istotne następstwa w  trakcie odby-

wania kary pozbawienia wolności. Z zasady spełnione 

będą przesłanki osadzenia takiego skazanego, jako tzw. 

więźnia niebezpiecznego, w  zakładzie karnym typu 

zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożo-

ną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu. 

Znanym w wielu krajach środkiem przeciwdziała-

nia terroryzmowi, który może znaleźć zastosowanie 

do sprawców przestępstw cyberterrorystycznych, jest 

premiowanie złagodzeniem kary osób odstępujących 

od działalności terrorystycznej oraz podejmujących 

współpracę z organami ścigania. Instytucje takie zosta-

ły przyjęte między innymi w Stanach Zjednoczonych, 

Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Francji. W Polsce 

funkcję środka skłaniającego sprawcę do rezygnacji 

z przestępstwa pełni instytucja tzw. czynnego żalu. Po-

zwala ona uniknąć odpowiedzialności karnej za cenę 

odstąpienia od popełnienia czynu zabronionego. Mo-

że mieć tu zastosowanie klauzula niepodlegania karze 

przewidziana wobec sprawcy odstępującego dobro-

wolnie od usiłowania (art. 15 § 1 KK) lub karalnego 

przygotowania (art. 17 § 1 KK), a także do współdzia-

łającego, który zapobiegł dokonaniu czynu zabronio-

nego (art. 23 § 1 KK). Ponadto do sprawcy przestęp-

stwa o charakterze terrorystycznym mogą znaleźć za-

stosowanie przepisy art. 60 § 3-5 KK, składające się na 

instytucję tzw. małego świadka koronnego5.

Przeciwdziałanie terroryzmowi
Realizacja kompleksowej strategii przeciwdziała-

nia cyberterroryzmowi wymaga nie tylko odpowied-

niej prawnokarnej reakcji na popełnione przestępstwo 

o charakterze terrorystycznym, ale także wprowadze-

nia środków mających na celu uniemożliwienie je-

go zrealizowania. Służy temu kryminalizacja zacho-

wań polegających na stwarzaniu warunków, ułatwia-

niu oraz nawoływaniu do działalności terrorystycz-

nej, czyli znajdujących się na „przedpolu” właściwego 

przestępstwa o  charakterze terrorystycznym. Szcze-

gólną uwagę trzeba zwrócić na grupę przestępstw po-

legających na nakłanianiu i publicznym nawoływaniu 

do popełnienia przestępstwa o  charakterze terrory-

stycznym oraz stanowiącym rekrutację i  szkolenie na 

rzecz terroryzmu. Ich sprawcy wykorzystują globalne 

technologie komunikacyjne, a  zwłaszcza dostęp do 

internetu. Dzięki temu rozpowszechniane treści słu-

żące instruktażowi i  rekrutacji zyskują szeroki zakres 

oddziaływania.

Na tle polskiego prawa karnego zachowania ta-

kie uzyskują kwalifikację jako podżeganie (art. 18 

§  2 KK) do czynu zabronionego o  cechach terrory-

stycznych. Za pomocnictwo zaś (art. 18 § 3 KK), naj-

częściej psychiczne, należy uznać dostarczanie innej 

osobie wskazówek dotyczących wytwarzania lub wy-

korzystywania materiałów wybuchowych, broni pal-

nej lub innej broni, trujących lub niebezpiecznych 

substancji, innych szczególnych metod lub technik 

w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terro-

rystycznym. Zachowania polegające na wzywaniu lub 

zachęcaniu do popełnienia przestępstwa o  charakte-

rze terrorystycznym, lecz podjęte „publiczne”, czyli 

skierowane do większej, nieoznaczonej liczby osób, 

mogą także naruszać zakazy publicznego nawoływa-

nia do popełnienia występku lub zbrodni (art. 255 

§  1-2 KK). Publiczne pochwalenie, czyli wyrażanie 

aprobaty, dla przestępstwa o charakterze terrorystycz-

nym realizuje znamiona czynu zabronionego z  art. 

255 § 3 KK. Rozpowszechnianie lub prezentowanie 

publicznie treści mogących ułatwić popełnienie prze-

stępstwa o  charakterze terrorystycznym w  zamiarze, 



18 W kręgu tematu: W cyberprzestrzeni

aby przestępstwo takie zostało popełnione, stanowi 

czyn zabroniony z art. 255a KK.

 ***
Zjawisko cyberterroryzmu, podobnie jak każdy 

inny przejaw działalności terrorystycznej, jest uwa-

runkowane złożonymi czynnikami: ideologicznymi, 

politycznymi, społecznymi, a  ponadto dostępem do 

nowych technologii. W  perspektywie prawa karnego 

ustalenie treści pojęcia „cyberterroryzm” jest kwestią 

fundamentalną, gdyż pozwala na określenie znamion 

czynów terrorystycznych oraz na prawidłowe zasto-

sowanie środków represji prawnokarnej. Równocze-

śnie restryktywna wykładnia tego, czym jest terroryzm 

i cyberterroryzm, powinna zapobiegać wykorzystywa-

niu prawa karnego do zwalczania przeciwników poli-

tycznych lub stosowania go jako usprawiedliwienia dla 

łamania praw człowieka. 

dr Beata Piskorska
Instytut Nauk 

Politycznych i Spraw 
Międzynarodowych 

E-dyplomacja jako 
nowoczesny instrument 
polityki zagranicznej
Rewolucja technologiczna i będący jej konsekwen-

cją rozwój elektronicznej dyplomacji nabierają co-

raz większego znaczenia dla funkcjonowania państw, 

społeczeństw i  jednostek we współczesnym środowi-

sku międzynarodowym. Niewątpliwie najistotniej-

szym czynnikiem powodującym wzrost tego instru-

mentu w prowadzeniu polityki zagranicznej oraz ewo-

lucji współczesnej dyplomacji i  jej praktyki są no-

we technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). 

Odnoszą się one do unowocześnionego przetwarzania, 

gromadzenia i  przesyłania informacji w  formie elek-

tronicznej przy zastosowaniu elektroniki i  telekomu-

nikacji, a przede wszystkim internetu. 

Pojawienie się i  upowszechnienie digitalizacji 

wpłynęło w zasadniczy sposób na charakter komuni-

kacji państw, które stanęły przed koniecznością dosto-

sowania się do wymogów globalizacji. Internet stał się 

ważną areną rozpowszechniania informacji (Web 2.0), 

a rozwój mediów elektronicznych i internetowych wa-

runkował poszerzenie roli klasycznej dyplomacji po-

między rządami państw czy rządami a  obywatelami 

o narzędzia dyplomacji cyfrowej, zwanej również cy-

berdyplomacją, e-dyplomacją, wirtualną dyplomacją 

czy dyplomacją XXI w. Nowe technologie mogą być 

również wykorzystywane do prowadzenia przez pań-

stwa dyplomacji publicznej, określanej jako forma ko-

munikowania międzynarodowego, która jest w więk-

szym stopniu skierowana poza własnymi obywatelami 

do odbiorców za granicą, w ten sposób kształtując wi-

zerunek państwa i narodu.

Symbolem zmian stały się zwłaszcza media spo-

łecznościowe, założony w 2004 r. Facebook i w 2006 r. 

Tweeter, które w  zauważalny sposób wpływają na 

współczesną politykę, gospodarkę oraz inne obsza-

ry życia politycznego i  społecznego państwa. Konse-

kwencją tego jest wypracowanie takich określeń, jak 

facebookowa lub twitterowa dyplomacja. Szerszym 

rozumieniem dyplomacji cyfrowej jest zaś traktowa-

nie jej jako instrumentu miękkiej siły w  stosunkach 

międzynarodowych, czyli wykorzystanie nowych tech-

nologii do zwiększania wydajności dyplomacji przy 

wykonywaniu tradycyjnych zadań1. Justyna Arendar-

ska traktuje równie szeroko pojęcie dyplomacji cy-

frowej, określając ją jako wszelkie formy praktyki dy-

plomatycznej, w  której wykorzystywane są narzędzia 

i  techniki cyfrowe (niekoniecznie ograniczające się 

do narzędzi internetowych), lub wąsko, posługując się 

terminem dyplomacji 2.0, rozumianej jako wykorzy-

stywanie przez dyplomatów nowych mediów (mediów 

społecznościowych), będących jednym z  elementów 

tworzących Web 2.02.

 Pojawienie się nowych mediów, posługiwanie się 

aplikacjami komórkowymi i  internetowymi rodzi też 

nowe zjawisko – umożliwia przeciętnym użytkowni-

kom wpływanie na bieg wydarzeń o zasięgu państwo-

wym i międzynarodowym. Przykładem wykorzystania 

możliwości internetu do komunikowania i  monito-

rowania sytuacji politycznej przez obywateli były re-

wolucje w  państwach arabskich (tzw. Arabska Wio-

sna, rozpoczęta w 2011  r. w Egipcie na placu Tahrir 

w Kairze) czy Euromajdan na Ukrainie w 2013 r. Po-

wszechne posługiwanie się aplikacjami internetowymi 

i komórkowymi przez obywateli tych państw pozwo-

liło im w  szybki i  nieskomplikowany sposób komu-

nikować się ze  sobą i  mobilizować do manifestów 

i protestów.

Nowe źródła informacji online przyczyniają się do 

większego poinformowania społeczeństwa o zmianach 

i do uczestnictwa w procesach decyzyjnych (wzmoc-

nienie głosu zwykłych obywateli, określane mianem 

deliberatywnej demokracji), a zatem przełamania mo-

nopolu aktywności tradycyjnych elit politycznych, np. 

w przemianach demokratycznych. Do tej pory czyn-

ności związane z realizowaniem polityki zagranicznej 

zarezerwowane były tylko dla tradycyjnych dyploma-

tów przy wykorzystaniu dostępnych metod masowego 

komunikowania i  w  małym stopniu uwzględniania 

opinii publicznej w ich decyzjach. Pojawienie się no-

wych technologii ma pomóc w realizacji ich zadań. 

Media społecznościowe uczestniczą też w  budo-

waniu wizerunku państwa na arenie międzynarodowej 

i pozytywnych relacji z partnerami zagranicznymi, tzn. 

1  Szerzej w: Dyplomacja cyfrowa jako 

instrument polityki zagranicznej XXI wieku, 

red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Lublin 

2014.

2  Zob. J. Arendarska, Elektroniczne 

narzędzia komunikowania w dyplomacji, 

„e-Politikon” 2012, nr 4.
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zaczynają pełnić funkcje dyplomatyczne. Stają się co-

raz częściej miejscem dyskusji dyplomatów, obywateli 

i  społeczności międzynarodowej. Jest to szczególnie 

ważny element komunikacji w  przestrzeni między-

narodowej. Zdaniem Barrego Fultona wykorzystanie 

narzędzi internetowych może zastąpić dotychczasowy 

model dyplomacji (w postaci oświadczeń prasowych) 

nowym typem działań, którą nazwał dyplomacją sieci 

(network diplomacy)3. Szczególnie istotną konsekwen-

cją dopuszczenia obywateli do procesu decyzyjnego 

w  polityce zagranicznej jest odtajnienie stosowanych 

środków dyplomatycznych, dotychczas zaliczanych do 

informacji raczej poufnych i zarezerwowanych jedynie 

dla urzędników państwowych. 

 Nowoczesne technologie zaczęły być stosowane 

przez instytucje publiczne, tj. ministerstwa spraw za-

granicznych, ambasady w uprawianiu dyplomacji, ale 

też w codziennej pracy instytucjonalnej: gromadzeniu 

i przetwarzaniu danych, szybkiej komunikacji między 

pracownikami, koordynacji polityki zagranicznej po-

między strukturami państwowymi. Ponadto ICT wy-

korzystywana jest w  praktyce konsularnej w  ramach 

usług dla obywateli: elektroniczne składanie wnio-

sków wizowych (e-konsulat), aplikacja mobilna iPo-

lak (dostarcza użytkownikom smartfonów informa-

cji konsularnych, ułatwia kontakt z  placówkami dy-

plomatycznymi), reagowanie kryzysowe, informowa-

nie podróżnych o zagrożeniach, np. terrorystycznych, 

czy ułatwiony kontakt z szefem placówki konsularnej. 

Służba dyplomatyczna w Polsce wykorzystuje narzę-

dzia internetowe na dużą skalę (50 kont na Facebooku 

i 150 na Twitterze w 2014 r.), korzysta też z lokalnych 

serwisów społecznościowych innych państw, informu-

jąc w ten sposób swoich obywateli w różnych rejonach 

świata i przekazując informacje o Polsce w państwach 

swojej akredytacji.

Państwa i  inne podmioty stosunków międzynaro-

dowych, szczególnie te bardziej rozwinięte technolo-

gicznie, coraz częściej sięgają po narzędzia elektro-

niczne w  uprawianiu dyplomacji. Liderami w  elek-

tronicznej dyplomacji są: Stany Zjednoczone, Wielka 

Brytania, Szwecja i Kanada, która jako jedno z pierw-

szych państw umożliwiła swoim obywatelom udział 

w  dyskusjach online na temat polityki zagranicznej 

w  2003  r. Pozostałe to Rosja, Chiny, Niemcy oraz 

Polska. Dość sprawnie mediami społecznościowymi 

(Twitterem) posługiwał się były minister spraw zagra-

nicznych Radosław Sikorski, zaliczany po ministrze 

spraw zagranicznych Szwecji Carlu Bildcie do naj-

popularniejszych dyplomatów użytkujących internet. 

Jednakże profile urzędników państwowych na Twitte-

rze nie służą tylko do umieszczania komunikatów na 

temat oficjalnie prowadzonej polityki zagranicznej, są 

też przekazem prywatnych wypowiedzi czy opinii nie-

koniecznie związanych z zajmowanym stanowiskiem. 

Oficjalne konto na Twitterze ma 25 polskich ambasad 

znajdujących się w  państwach UE. Najaktywniejszy 

i  najszerzej obserwowany jest profil Ambasady  RP 

w Wielkiej Brytanii.

Najwięcej fanów mają dwa oficjalne profile Mi-

nisterstwa Spraw Zagranicznych  RP na Face-

booku (www.facebook.com/Polska, prywatne konto 

facebook.com/WitoldWaszczykowski). Drugim pro-

filem o dużej liczbie fanów jest fanpage Poland.gov.pl 

(www.facebook.com/polandgovpl). Profil #Polska zo-

stał założony 12 V 2010 r., polubiło go 42 829 osób 

(stan z  2  I  2016  r.). Trzeba jednak zwrócić uwagę, 

iż mimo dużej liczby fanów społeczność na profilu 

jest bardzo mała. Fanpage służy raczej do publikacji 

informacji i  przesyłania tweetów umieszczanych do 

dyskusji. 

Aktywność państwa w internecie jest przedmiotem 

globalnych rankingów przygotowanych przez presti-

żowe instytucje i  renomowane firmy badawcze (Na-

tion Brand Index, Future Brand, Country Brand Index, 

The Anholt – GfK Roper Nation Brand Index). Poma-

gają one w  kształtowaniu wizerunku kraju na are-

nie międzynarodowej, pozycjonując państwo według 

określonych kryteriów (np. turystyka, eksport, kultura).

Wśród podmiotów pozapaństwowych warto za-

uważyć, iż coraz bardziej aktywne na tym polu są orga-

nizacje międzynarodowe, np. Unia Europejska, a na-

wet organizacje terrorystyczne (Państwo Islamskie). 

Choć Unia Europejska stawia dopiero pierwsze kroki 

w kierunku sformułowania jednolitej strategii dyplo-

macji cyfrowej jako narzędzia swojej polityki zagra-

nicznej, jej instytucje dość prężnie operują już tym 

instrumentem. Tego rodzaju aktywność prowadzona 

jest zwłaszcza w ramach dyplomacji publicznej i dzia-

łań informacyjnych wszystkich instytucji odpowie-

dzialnych za działania zewnętrzne UE. Do najbardziej 

aktywnych zaliczyć należy przewodniczącego Rady 

Europejskiej Donalda Tuska (53  678 lajków), wyso-

ką przedstawiciel do spraw zagranicznych i  polityki 

bezpieczeństwa Federicę Mogherini (45  988 lajków) 

oraz podlegającą jej, utworzoną w  2010  r. Europej-

ską Służbę Działań Zewnętrznych (117  644 – stan 

z 3 I 2016 r.). Stanowi to ważny element wzmocnienia 

słabo funkcjonującej komunikacji strategicznej mię-

dzy Unią Europejską a  społeczeństwem. Dodatkowo 

poprzez instrumenty dyplomacji cyfrowej Unia stara 

się samodzielnie poszukiwać nowych dróg poprawy 

wizerunku i skuteczności służby zagranicznej. Dyplo-

macja UE wykorzystuje e-instrumenty w swoich dzia-

łaniach zewnętrznych: web, blog, Twitter, Facebook, 

virtual reality.

Unia Europejska przykłada dużą wagę do rozwoju 

wokół swoich granic społeczeństwa informacyjnego, 

które stało się przedmiotem przyjętego w 2010 r. pro-

gramu Europejska Agenda Cyfrowa (Digital Agenda 

for Europe). 6  V 2015  r. UE przyjęła Strategię Cy-

frową dla Jednolitego Rynku (Digital Single Market 

Strategy) w  celu otwarcia cyfrowych możliwości dla 

ludzi biznesu oraz wzmocnienia pozycji Europy na 

świecie jako lidera gospodarki cyfrowej. Ze  względu 

na rodzące się zagrożenia nowego typu 7  II 2013  r. 

przyjęto strategię bezpieczeństwa cybernetycznego 

Unii Europejskiej pt. Otwarta, bezpieczna i  chroniona 

cyberprzestrzeń jako pierwszy całościowy dokument 

w obszarze funkcjonowania rynku wewnętrznego, są-

downictwa i spraw wewnętrznych oraz polityki zagra-

nicznej w cyberprzestrzeni.
3  Zob. Net Diplomacy III: 2015 and 

Beyond (Part II), B. Fulton (red.), „Virtual 

Diplomacy Series” 2005, nr 16, s. 7.



Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
z okazji Świąt Wielkanocnych

Przez chrzest włączeni 
w krąg europejskiej 
kultury chrześcijańskiej

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

I.  „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali 
ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, 
czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni” (1 Kor 12,13)

Tegoroczne świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego łączymy z  obchodami jubile-

uszu 1050-lecia chrztu Polski. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa sakrament chrztu 

był udzielany, zwłaszcza osobom dorosłym, głównie w okresie wielkanocnym, a nierzadko 

wyłącznie w trakcie obrzędów Wielkiej Nocy. Także i obecnie podczas Wigilii Paschalnej 

wiele osób na całym świecie dostępuje obmycia chrzcielnego. W czasie każdej Mszy Świę-

tej w ciągu całej oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w sposób szczególny modlimy się 

za nowo ochrzczonych. Wszyscy uczestnicy Wigilii Paschalnej, wspominając swój chrzest, 

odnawiają przyrzeczenia chrzcielne i przyjmują pokropienie wodą święconą. Chrzest bo-

wiem czerpie swe znaczenie i skuteczność z Misterium Paschalnego, z przejścia Chrystusa 

ze śmierci do życia, z Jego zwycięstwa nad śmiercią, którą jest także każda ludzka słabość, 

każdy grzech. Przypominają nam o  tym budzące nadzieję słowa św. Pawła odczytywa-

ne podczas Wigilii Paschalnej: „My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający 

w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć” (Rz 6,3). 

II.  „[...] przemawia do nas [...] data tego początku, od 
której liczymy historię Ojczyzny i Kościoła zarazem 
w dziejach Ojczyzny” (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. 
odprawionej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1979) 

Chrzest przenika zbawczo każdą ludzką egzystencję, każdego indywidualnego człowieka 

powołanego do wspólnoty z Bogiem. Wpisał się też w życie Mieszka I, który chociaż żył 

w odległych dla nas czasach, to jego decyzja zaowocowała konsekwencjami brzemiennymi 

i dla nas, ludzi początku XXI wieku. Chrzest księcia Polan i  jego najbliższego otoczenia 

w roku 966 był bowiem nie tylko jego aktem osobistym, ale także chrztem Polski. Stano-

wił wydarzenie o  charakterze przełomowym, wyznaczył początek procesu chrystianizacji 

społeczeństwa, ukonstytuował nie tylko naszą państwowość, ale także narodową tożsamość, 

której integralnym, a nawet podstawowym spoiwem stało się chrześcijaństwo. 

Chrzest był niewątpliwie wyrazem geniuszu i odwagi naszych przodków, ich zdolności 

strategicznego myślenia i odpowiedzialności, ale był nade wszystko dziełem Bożej Opatrz-

ności. Wprowadzał nasz naród w społeczność Kościoła, naznaczonego łaską Boga żywego, 

oraz włączał w krąg kultury zachodniej. Odtąd także nasza Ojczyzna zaczęła czerpać obficie 

z greckiej i łacińskiej tradycji, która przejawiała się w literaturze, malarstwie, architekturze, 

rzeźbie, regułach moralnych, normach prawa i zasadach organizacji państw. Tak integralnie 

pojętą wizję chrztu narodu polskiego przedstawia alegoryczny obraz Jana Matejki pt. Za-

prowadzenie chrześcijaństwa. Otwiera on cykl dzieł tego malarza Dzieje cywilizacji w Polsce, 

upamiętniający kluczowe momenty naszej historii aż do upadku I Rzeczypospolitej. 

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa nastąpił rozwój nauki i szkolnictwa w Polsce. W Ma-

tejkowskiej wizji polskości we wspomnianym cyklu jedno z najważniejszych miejsc zajmuje 

szkolnictwo. Płótno Założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane upa-

miętnia fundację pierwszego uniwersytetu polskiego, który powstał pod patronatem Kościo-

ła w roku 1364 jako jeden z najstarszych w Europie Środkowej.

20 Z gabinetu Rektora



Cywilizacyjny i duchowy wzrost zawdzięczała na-

sza Ojczyzna stałej trosce Kościoła o nauczanie. Wy-

konując uchwały IV  Soboru Laterańskiego z  roku 

1215, synod arcybiskupstwa gnieźnieńskiego obradu-

jący w 1257 roku zalecił wszystkim proboszczom za-

kładanie szkół na poziomie podstawowym, w których 

mogli nauczać tylko biegle znający język polski. W za-

kresie szkolnictwa średniego, a także wyższego zasłu-

żyli się zwłaszcza jezuici. Natychmiast po przybyciu 

do Rzeczypospolitej w roku 1564 zapewniali kształce-

nie i wychowanie na najwyższym europejskim pozio-

mie, począwszy od kolegium w  Braniewie. Ich dzie-

łem była także Akademia Wileńska, drugi uniwersytet 

I  Rzeczypospolitej. Z  czasem w  działalność oświa-

tową zaangażowali się pijarzy, zwłaszcza za sprawą 

Collegium Nobilium, powołanego w roku 1740 przez 

ks. Stanisława Konarskiego. Ta warszawska instytucja 

edukacyjna formowała młodzież w  duchu patrioty-

zmu, opartego na prawości charakteru, obywatelskiej 

odpowiedzialności za losy kraju i mądrej religijności. 

III.  „[...] tu wieczny ma przybytek / Ojczyzna, nauka, cnota” 
(Adam Mickiewicz, [„Hej, radością oczy błysną...”])

Do tych wartości, chrześcijańskich i  patriotycznych, niezmiennie odwołuje się Katolicki 

Uniwersytet Lubelski, który już w nazwie określa swoją tożsamość. Nie przypadkowo zało-

życiel i  pierwszy rektor  KUL ks.  Idzi Radziszewski w  mowie przygotowanej na 8  stycznia 

1922 roku na uroczystość otwarcia gmachu KUL, kreśląc wzorzec katolickiego uniwersyte-

tu, odwołał się do ideałów Collegium Nobilium. Przypomniał w niej słowa ks. Konarskiego: 

„[…] w wychowaniu […] młodzieży na ludzi uczciwych i dzielnych obywateli kraju, ku chwale 

Boga, ku ozdobie i podporze  Ojczyzny widzimy cały i pierwszy cel wychowania” (Uniwersytet 

katolicki w Polsce).

Także dzisiaj nasz Uniwersytet, odpowiednio do słów Konstytucji apostolskiej „Ex corde Eccle-

siae” o uniwersytetach katolickich św. Jana Pawła II: „[...] podąża bez lęku, ale przeciwnie – z en-

tuzjazmem, wszystkimi drogami wiedzy, zachowując świadomość, że przed nim idzie Ten, któ-

ry jest »Drogą i Prawdą, i Życiem«, Logos, którego Duch zrozumienia i miłości pozwala czło-

wiekowi odkrywać własnym rozumem najwyższą rzeczywistość, swe źródło i przeznaczenie”.

W perspektywie ponad dziesięciu wieków chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie mamy wszy-

scy prawo chlubić się jej historią, aktami bohaterstwa i własną kulturą. Nie możemy jednak nie 

zauważyć, że we współczesnej Rzeczypospolitej, zabiegającej słusznie o godne miejsce wśród 

narodów zjednoczonej Europy, ujawniają się niekiedy, nawet w drastyczny sposób, przejawy in-

telektualnego zamętu. Dotyczą one kwestii wręcz podstawowych, jak małżeństwo czy rodzina. 

Konieczne więc jest nieustanne, choć dostosowane do realiów współczesności, powracanie do 

źródeł naszej narodowej i państwowej tożsamości, której fundamentem nie przestają być war-

tości ożywiane blaskiem i ciepłem Ewangelii. Dlatego w  jubileuszowym Roku Miłosierdzia, 

kiedy słyszymy głos Kościoła wzywający nas do pokuty i nawrócenia, a jednocześnie przygo-

towujemy się do krakowskich XXXI Światowych Dni Młodzieży, przypominamy sobie słowa 

Adama Mickiewicza: „Bóg pomazańcom swoim znak na czole kładnie. / Naród, który tych 

znaków nie widzi, upadnie” (Znak).

IV. „I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo” (Credo)

Składając wszystkim duchownym i świeckim Przyjaciołom Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego Jana Pawła II podziękowania za tak ważne duchowe i materialne wsparcie naszego 

Uniwersytetu, przekazuję w imieniu całej wspólnoty akademickiej najlepsze życzenia wielka-

nocne: światła wiary i wszelkiego dobra od Chrystusa Miłosiernego. Wdzięczni Bogu za łaskę 

chrztu i dar przynależności do narodu o wielowiekowej kulturze chrześcijańskiej, przeżywaj-

my te święta Wielkiej Nocy w duchu radości, miłości i pokoju. Niech Zmartwychwstały Pan 

wszystkim błogosławi.

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Rektor 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Lublin, Wielkanoc 2016
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W Tomaszowie Lubelskim 

6 listopada Rektor KUL uczestni-

czył w  obradach XIV  sesji Rady Mia-

sta Tomaszów Lubelski w  związku 

z  utworzeniem w  tym mieście Cen-

trum Edukacyjno-Kongresowego KUL 

na bazie Wydziału Zamiejscowego Na-

uk Prawnych i  Ekonomicznych KUL, 

który wraz z  końcem roku akademic-

kiego 2015/2016 zostanie zamknięty. 

Ksiądz Rektor zaznaczył, że celem tej 

nowej instytucji będzie działalność edu-

kacyjna, kulturalna, społeczna i sporto-

wa dzięki integracji nauki, biznesu i sa-

morządu, także za sprawą współpracy 

transgranicznej. Zaprosił również rad-

nych i  obecnych na sesji mieszkańców 

Tomaszowa Lubelskiego na uroczystą 

inaugurację Centrum w  dniu 28  XI 

2015  r. Odpowiadając na pytania rad-

nych, Ksiądz Rektor podkreślił, że tylko 

dzięki współpracy z władzami, instytu-

cjami i  mieszkańcami miasta możliwe 

będzie rozwijanie i poszerzanie działal-

ności Centrum. 

Pamięć o zmarłych

8 listopada Rektor  KUL przewod-

niczył Mszy  św. w  intencji zmarłych 

pracowników, studentów i  dobroczyń-

ców Uniwersytetu. Podczas kazania 

przypomniał, że najważniejszym wyra-

zem pamięci o zmarłych jest modlitwa 

i  z  wdzięcznością wspominamy w  niej 

wszystkich, którzy przez lata współ-

tworzyli naszą akademicką wspólnotę, 

a którzy odeszli już do domu Ojca [tekst 

kazania na www.kul.pl/wypowiedzi]. 

Tego dnia ks. prof. dr hab. Anto-

ni Dębiński wraz z  przedstawicielami 

władz rektorskich, pracowników i  stu-

dentów nawiedził także grób ks. Idzie-

go Radziszewskiego na cmentarzu na 

ul. Lipowej w Lublinie.

Targi Wydawców 
Katolickich

19 listopada Jego Magnificencja 

otworzył XVIII edycję Targów Wydaw-

ców Katolickich, organizowanych przez 

KUL i Stowarzyszenie Wydawców Ka-

tolickich. Mówił o  tegorocznej ofercie 

wydawniczej, roli książki i  osobistych 

wspomnieniach papieża Jana Pawła  II 

na temat doboru lektur. W  tym roku 

swoje publikacje zaprezentowało 36 

wystawców, a  wydarzeniu towarzyszył 

koncert zatytułowany „Prawda i  wol-

ność słów” w wykonaniu Lubelskiej Fe-

deracji Bardów.

Wizyta w Bratoszewicach

22 listopada ks. prof. dr hab. An-

toni Dębiński odwiedził Bratoszewi-

ce – miejscowość, w  której urodził się 

ks.  Idzi Radziszewski. Przewodniczył 

Mszy  św. w  kościele pod wezwaniem 

św.  Augustyna, gdzie założyciel KUL 

został ochrzczony. Podczas Mszy św. 

i  spotkania z  gronem pedagogicznym 

tamtejszej szkoły podstawowej no-

szącej imię ks.  Radziszewskiego miał 

okazję powiedzieć o  przygotowaniach 

Uczelni do obchodów 100-lecia. Zło-

żył też kwiaty pod tablicą upamiętniają-

cą pierwszego rektora KUL, odsłoniętą 

w kościele w 1996 r. z okazji 125. rocz-

nicy jego urodzin.

W TVP Lublin

24 listopada Rektor KUL go-

ścił w  programie „Pytania Panoramy” 

w  TVP Lublin. Tematem rozmowy 

było uroczyste oddanie do użytku te-

go dnia budynku Interdyscyplinarnego 

Centrum Badań Naukowych w  kam-

pusie Poczekajka. Wraz z  dyrektorem 

administracyjnym Pawłem Zołoteńkim 

przedstawił historię, zadania i  dzia-

łalność funkcjonującej już jednostki 

naukowo-badawczej.

22 grudnia ponownie był gościem 

tego programu, w  którym nawiązu-

jąc do tematyki listu przygotowane-

go z  okazji świąt Bożego Narodzenia, 

przypomniał o  wartości patriotyzmu, 

zwłaszcza w  kontekście współczesnych 

wydarzeń. Mówił również o  ukończe-

niu ważnych uniwersyteckich inwestycji, 

a  także o  inicjatywie budowy pomnika 

ks.  Idziego Radziszewskiego: złożeniu 

wniosku w tej sprawie do Rady Miasta, 

sugerowanej lokalizacji i  planowanych 

kolejnych etapach realizacji projektu. 

Podziękował rektorom lubelskich uczel-

ni i mieszkańcom miasta, którzy poparli 

tę inicjatywę. Wyraził też wdzięczność 

wszystkim wspierającym naszą Uczel-

nię modlitewnie i finansowo oraz złożył 

świąteczne życzenia. 

Stypendia Fundacji 
Pekao S.A.

25 listopada Jego Magnificencja spo-

tkał się z  prezesem Zarządu Fundacji 

Pekao  S.A. im.  dra  Mariana Kantona 

Jackiem Starościakiem, który przybył 

na KUL w  celu wręczenia studentom 

naszej Uczelni stypendiów tejże Funda-

cji. W ramach działalności charytatyw-

nej zwiększa ona swoje zaangażowanie 

w  pomoc stypendialną dla zdolnych 

i pochodzących z niezamożnych rodzin 

uczniów i studentów, przede wszystkim 

kierunków związanych z  ekonomią, 

prawem i  administracją. W  tym roku 

akademickim ufundowała ona stypen-

dia socjalne trzem studentkom KUL. 

Na rzecz 
niepełnosprawnych

26 listopada Rektor KUL rozpoczął 

akcję „Podziel się kilometrem”, zorga-

nizowaną w  celu wsparcia studentów 

z niepełnosprawnością. Dzięki zaanga-

żowaniu pracowników i studentów, któ-

rzy w ciągu dwóch dni na 2 bieżniach, 

ergometrze, rowerku i  orbitreku, usta-

wionych w  Collegium Nor vidianum, 

pokonali 1033  km, PZU przekaza-

ło 10 330 zł (10 zł za każdy kilometr) 

na wskazany cel: sprzęt sportowy, psa 

Z kalendarium
22 Z gabinetu Rektora
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przewodnika lub psa serwisowego. 

Symboliczny czek został wręczony Rek-

torowi KUL przez dyrektora oddziału 

regionalnego w Lublinie Jacka Werem-

czuka 30 listopada. Miało to miejsce 

w ramach uroczystości poświęcenia sa-

mochodu przeznaczonego do przewozu 

studentów poruszających się na wóz-

kach inwalidzkich. Został on zakupiony 

dzięki środkom z  Ministerstwa Nauki 

i  Szkolnictwa Wyższego na realizację 

programu adresowanego do studentów 

niepełnosprawnych „Równy start”. 

Umowa z Muzeum 
Nadwiślańskim

27 listopada ks. prof. dr hab. Antoni 

Dębiński podpisał umowę o współpra-

cy z  Muzeum Nadwiślańskim w  Ka-

zimierzu Dolnym, reprezentowanym 

przez dyrektor Agnieszkę Zadurę. Mu-

zeum to, mające siedem oddziałów 

w  miejscowościach: Kazimierz Dolny, 

Janowiec, Puławy i  Żmijowiska, or-

ganizuje warsztaty, konferencje i  spo-

tkania, których uczestnikami są także 

studenci KUL. Podpisanie porozumie-

nia umożliwi realizowanie wspólnych 

projektów naukowych, artystycznych 

i kulturalnych. 

Centrum 
Kongresowo-Edukacyjne 

28 listopada Rektor KUL przewod-

niczył Mszy św. w kościele pod wezwa-

niem Zwiastowania Najświętszej Ma-

rii Panny w  Tomaszowie Lubelskim, 

rozpoczynającej uroczystość otwarcia 

Centrum Kongresowo-Edukacyjnego 

w  tym mieście. W  ramach tego wyda-

rzenia podpisano umowę o  współpra-

cy między Uniwersytetem Otwartym 

KUL i  tomaszowską filią Lubelskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pod-

czas inauguracji odbyły się wykłady 

pracowników KUL dla różnych grup 

wiekowych, prezentacja dorobku na-

ukowego, ofert kursów online i studiów 

podyplomowych, kiermasz książek Wy-

dawnictwa KUL. Ponadto mieszkańcy 

miasta mogli obejrzeć wystawę pt. „Jan 

Paweł  II dar Polski dla świata” i  wy-

słuchać koncertu w  wykonaniu Chóru 

KUL.

Umowa z ZLPK

30 listopada Jego Magnificencja 

podpisał umowę o  współpracy między 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim 

Jana Pawła  II a  Województwem Lu-

belskim, reprezentowanym przez wice-

marszałka województwa Artura Wala-

ska i dyrektor Zespołu Lubelskich Par-

ków Krajobrazowych Justynę Jędruch. 

Współpraca ta jest realizowana od po-

czątku roku akademickiego 2015/2016 

poprzez wspólne działania edukacyjne 

dla dzieci i  młodzieży w  ramach Uni-

wersytetu Otwartego KUL.

Apel jasnogórski

1 grudnia Rektor KUL prowadził 

rozważanie podczas apelu jasnogór-

skiego w kaplicy Matki Bożej na Jasnej 

Górze. Przypomniał genezę, historię 

i  dziedzictwo naszej Uczelni. Wyraził 

wdzięczność Maryi za opiekę i  zawie-

rzył Jej wszystkich pracowników, ab-

solwentów i  studentów KUL [tekst na 

www.kul.pl/wypowiedzi]. 

Wizyty zagraniczne

10-12 listopada Ksiądz Rektor 

spotkał się z  członkami Towarzystwa 

Przyjaciół KUL w  Londynie, 

a  3-7  grudnia z  Polakami w  Dniepro-

dzierżyńsku i  Dniepropietrowsku na 

Ukrainie.

Rocznica inauguracji 
roku akademickiego

8 grudnia, w  97. rocznicę inaugu-

racji pierwszego roku akademickie-

go na KUL, Jego Magnificencja wziął 

udział w  akcji zbierania podpisów pod 

petycją w  sprawie budowy pomni-

ka ks.  Idziego Radziszewskiego, pro-

wadzonej przez studentów KUL na 

Placu Litewskim w  Lublinie. Następ-

nie uczestniczył w  Mszy  św. sprawo-

wanej w  kościele akademickim pod 

przewodnictwem Wielkiego Kanclerza 

KUL abpa Stanisława Budzika. Złożył 

kwiaty i  modlił się z  przedstawiciela-

mi społeczności uniwersyteckiej przy 

grobie pierwszego rektora KUL. Prze-

wodniczył uroczystości otwarcia Cen-

trum Transferu Wiedzy, podczas której 

wziął udział w dyskusji panelowej „Uni-

wersytet dzisiaj: w  Lublinie, w  Polsce, 

w  świecie”. Wieczorem w  ramach cy-

klu „OPUS MAGNUM – KULowskie 

wieczory z  muzyką” wysłuchał recitalu 

skrzypcowego w wykonaniu Anny Ma-

rii Staśkiewicz.

Umowa z Muzeum 
Zamoyskich 

11 grudnia Rektor KUL podpisał 

umowę o  współpracy z  Muzeum Za-

moyskich w  Kozłówce, reprezento-

wanym przez dyrektor Annę Fic-La-

zor. Porozumienie dotyczy wspólnych 

przedsięwzięć o  charakterze kultural-

nym, artystycznym, naukowym, edu-

kacyjnym. W  umowie zapewniono 
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również studentom historii sztuki KUL 

odbywanie wakacyjnych praktyk i staży 

w Muzeum Zamoyskich. 

Spotkanie z pracownikami 

14 grudnia ks. prof. dr hab. Anto-

ni Dębiński przewodniczył spotkaniu 

władz Uczelni ze społecznością uniwer-

sytecką. Przedstawił zrealizowane inwe-

stycje, ważne dla zwiększenia potencjału 

naukowo-badawczego KUL, i  projekty 

infrastrukturalne (m.in. Interdyscypli-

narne Centrum Badań Naukowych, 

Centrum Transferu Wiedzy, budynek 

inżynierii środowiska w Stalowej Woli, 

Lubelska Biblioteka Wirtualna, parking 

podziemny, drogi dojazdowe, oświetle-

nie nowego dziedzińca i  rewitalizacja 

Gmachu Głównego w  kampusie przy 

Alejach Racławickich). Omówił decy-

zje dotyczące sprzedaży pałacu Potoc-

kich, poprzedniej siedziby Wydawnic-

twa KUL i  Towarzystwa Naukowego 

KUL, a  także perspektywę istnienia 

kampusu na Majdanku. Wskazał na 

liczne formy świadczeń finansowych 

dla pracowników (np. podwyżki wyna-

grodzeń, aktywna polityka płacowa, na-

grody rektorskie, świadczenia socjalne). 

Zaprezentował nowe inicjatywy służą-

ce pełnieniu swej misji przez Uczelnię 

(m.in. Centrum Edukacyjno-Kongre-

sowe w  Tomaszowie Lubelskim, Cen-

trum Polsko-Chińskie, Centrum Ak-

tywizacji Studentów z Niepełnospraw-

nością). Przedstawił wyniki rekrutacji 

na rok akademicki 2015/2016 (wzrost 

o  1,7% w  stosunku do roku poprzed-

niego) i nowe kierunki studiów (I stop-

nia: historia  30+, pedagogika specjal-

na, biotechnologia w języku angielskim; 

II  stopnia: turystyka kulturowa, praca 

socjalna, pedagogika specjalna, sinolo-

gia). Przybliżył ciekawe i ważne inicja-

tywy (m.in. cykle: OPUS MAGNUM 

– KULowskie wieczory z muzyką, Pro 

publico bono, Etyka biznesu; wspólno-

towa niedzielna Msza  św. o  godzinie 

9.30 w  kościele akademickim; przygo-

towania do obchodów 100-lecia KUL; 

inicjatywy charytatywne). Omówił 

działania zmierzające do podniesienia 

poziomu kompetencji pracowników po-

przez kursy językowe i szkolenia. 

Pomnik ks. Idziego 
Radziszewskiego

16 grudnia w ramach projektu „Śnia-

danie z  Rektorem” Jego Magnificencja 

spotkał się z  grupą studentów, którzy 

na Placu Litewskim w Lublinie uczest-

niczyli w akcji zbierania podpisów pod 

wnioskiem dotyczącym budowy pomni-

ka ks. Idziego Radziszewskiego. Wnio-

sek ten złożył 21 grudnia na ręce prze-

wodniczącego Rady Miasta Lublin Pio-

tra Kowalczyka.

Centrum Polsko-Chińskie

19 grudnia Jego Magnificencja przy-

jął delegację z Yangtze Normal Univer-

sity z  Chongqing w  Chinach, zapro-

szoną na uroczystość otwarcia Centrum 

Polsko-Chińskiego, nowej jednostki na-

ukowo-badawczej KUL. Dzięki konty-

nuowaniu współpracy z YZNU, nawią-

zaniu kontaktów z  innymi uczelniami 

chińskimi, współpracy z polskimi i  za-

granicznymi uniwersytetami kształcą-

cymi w  zakresie sinologii, placówkami 

dyplomatycznymi oraz firmami polsko-

-chińskimi będzie ona zajmować się or-

ganizowaniem wymiany pracowników 

naukowych, studentów i  doktorantów 

KUL z uczelniami chińskimi, organiza-

cją praktyk i staży dla studentów KUL, 

realizacją wspólnych projektów studiów 

podyplomowych, prowadzeniem kur-

sów języka chińskiego dla różnych grup 

wiekowych i  zawodowych, organizacją 

wydarzeń popularyzujących język i kul-

turę chińską w Polsce. 

Spotkania przedświąteczne

15 grudnia Ksiądz Rektor przewod-

niczył spotkaniu wigilijnemu Środo-

wiskowego Kolegium Rektorów Szkół 

Wyższych Lublina oraz Mszy  św. 

z okazji spotkania świąteczno-opłatko-

wego w Żeńskim Domu Akademickim, 

prowadzonym przez siostry urszulanki 

w kampusie na Poczekajce, a 17 grud-

nia – uroczystemu tradycyjnemu Opłat-

kowi Uniwersyteckiemu.

Święta Bożego Narodzenia

24 grudnia Rektor KUL wziął udział 

w programie „Gość Radia eR”. Komen-

tując treść listu pasterskiego z  okazji 

świąt Narodzenia Pańskiego, podkre-

ślił znaczenie pokoju w życiu osobistym 

i  społecznym oraz rolę każdego czło-

wieka w  budowaniu pokoju na świe-

cie. Wspomniał, że list jest wysyłany 

przez Towarzystwo Przyjaciół KUL 

do wszystkich parafii w  Polsce, gdzie 

może być odczytywany; na pewno zaś 

można go będzie wysłuchać we wszyst-

kich parafiach archidiecezji lubelskiej 

i  za pośrednictwem radiowej Jedyn-

ki w drugi dzień świąt. Mówił również 

o  akcjach charytatywnych organizo-

wanych na Uczelni, zwłaszcza w okre-

sie przedświątecznym. Podsumowując 

rok 2015, przypomniał między innymi 

o  zakończeniu wielu długoletnich in-

westycji prowadzonych przez Uczelnię 

oraz o inicjatywie wzniesienia pomnika 

ks. Idziego Radziszewskiego jako osoby 

zasłużonej dla akademickiego charakte-

ru Lublina. W odniesieniu do zbliżają-

cych się obchodów 100-lecia KUL mó-

wił o podjętych i zaplanowanych inicja-

tywach, które będą realizowane już od 

roku 2016. Zaprosił na lutowy koncert 

w  ramach cyklu „OPUS MAGNUM 

– KULowskie wieczory z muzyką”, któ-

ry towarzyszy ważnym wydarzeniom 

w życiu Uniwersytetu – tym razem bę-

dzie to 5. rocznica śmierci Wielkiego 

Kanclerza KUL abpa Józefa Życińskie-

go. Z  okazji świąt złożył słuchaczom 

okolicznościowe życzenia. 

O północy z 24 na 25 grudnia prze-

wodniczył pasterce w  kościele akade-

mickim KUL. W  kazaniu przywołał 

tajemnicę narodzenia Syna Bożego, 

w  którym miłosierdzie Boga uzyskało 

swą pełnię [cały tekst na www.kul.pl/

wypowiedzi]. 

26 grudnia przewodniczył Mszy św. 

radiowej, sprawowanej w intencji przy-

jaciół i  dobroczyńców KUL w  bazyli-

ce Świętego Krzyża w Warszawie, i od-

czytał swój okolicznościowy list pt. Po-

kój zostawiam wam, pokój mój daję wam 

( J 14,27).

opracowała M.K.

fo
t. 
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„Oto człowiek, który za życia swego poprawił dom 

Pański,

a za dni swoich wzmocnił świątynię.

On zbudował mur podwójnie wysoki

i wysoką podporę muru świątyni.

Za dni jego został wykuty zbiornik na wodę,

sadzawka – której obwód jest jak morze.

On myślał o  swoim ludzie, aby go ustrzec przed 

upadkiem,

umocnił przeto miasto na czas oblężenia” 

(Syr 50,1-4).

Richard Swinburne, urodzony w 1934 r., jest eme-

rytowanym profesorem Uniwersytetu Oksfordzkiego 

(emeritus fellow of Oriel College). Przywiązując wielką 

wagę do wiary chrześcijańskiej oraz do racjonalności 

posiadanych przekonań, od początku planował studia 

w  taki sposób, żeby pomogły mu zrozumieć religię 

i służyć jej. Ukończył studia podstawowe na Uniwer-

sytecie Oksfordzkim, na kierunku filozofia i  na kie-

runku teologia, a  następnie studia specjalistyczne na 

Uniwersytecie Leeds na kierunku nauki przyrodnicze, 

filozofia nauki i historia nauki. Od młodości wzorcem 

uczonego był dla niego Tomasz z Akwinu, myśliciel, 

który zmierza do położenia pod teologię chrześcijań-

ską racjonalnych fundamentów w najlepszym dostęp-

nym sensie. Uznając akt wiary za wolną decyzję osoby 

ludzkiej, Richard Swinburne widzi możliwość dostar-

czenia naukowych podstaw wyborowi wiary chrześci-

jańskiej. Temu zadaniu poświęcił zdecydowaną więk-

szość swojego życia, w tym całe życie naukowe, uzy-

skując wyniki budzące najwyższy respekt nie tylko 

wśród tych, którzy podzielają jego poglądy, ale również 

wśród zdecydowanych oponentów.

Od roku 1985 aż do przejścia na emeryturę 

w 2002  r. Richard Swinburne zajmował Katedrę Fi-

lozofii Religii Chrześcijańskiej fundacji Charlesa Fre-

derica Nollotha (Nolloth Professor of the Philosophy 

of Christisan Religion) w Oriel College (King’s Col-

lege). Zgodnie ze  statutem zadaniem tej katedry jest 

„udzielanie wykładów i kształcenie w zakresie filozofii 

religii chrześcijańskiej, w  tym apologetyki, to znaczy 

przedstawianie rozumności i  siły religii chrześcijań-

skiej, a także ogólna promocja studiowania takich za-

gadnień na uniwersytecie” (§  1). Wcześniej, od roku 

1963 do 1972, był profesorem Uniwersytetu Hull oraz 

od roku 1972 do 1985, profesorem Uniwersytetu Ke-

ele w Staffordshire. Od roku 1992 Richard Swinburne 

jest członkiem Akademii Brytyjskiej. Przeprowadził 

wiele prestiżowych wykładów proszonych w  różnych 

państwach, w  tym Wykłady Giffordowskie na Uni-

wersytecie Aberdeen (1982-1984) i Wykłady im. Sta-

nisława Kamińskiego na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim (2002/2003).

Richard Swinburne jest autorem około dwudziestu 

książek oraz szeregu mniejszych prac z  zakresu filo-

zofii religii i  filozofii nauki. Do jego najważniejszych 

dzieł należą: trylogia ujmująca racjonalne podstawy 

teizmu:

– The Coherence of Theism (1977),

– The Existence of God (1979),

– Faith and Reason (1981),

seria książek dotyczących szczegółowych teologicz-

nych tez chrystianizmu:

– Miracles (1989),

– Revelation: From Metaphor to Analogy (1991),

– The Christian God (1994),

– Providence and the Problem of Evil (1998),

– The Ressurection of God Incarnate (2003),

seria książek antropologicznych, podejmujących 

zwłaszcza problematykę duszy ludzkiej i wolnej woli 

człowieka:

– The Evolution of the Soul (1986),

– Free Will and Modern Science (2011),

– Mind, Brain and Free Will (2013),

Uchwałą z 25 VI 2015 r. KUL nadał tytuł doktora honoris causa prof. Richardowi 
Swinburne’owi. W uzasadnieniu czytamy m.in.: „Przyznając ten tytuł Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla 
działalności naukowej profesora Richarda Swinburne’a, jednego z najwybitniejszych 
współczesnych filozofów religii. Imponujący dorobek naukowy o zasięgu światowym, 
wyrażający się przede wszystkim w przekonujących próbach uzasadniania teizmu 
oraz podstawowych doktryn religii chrześcijańskiej, wieloaspektowa działalność 
organizacyjna i wykładowa na rzecz rozwoju filozofii religii w świecie, a przede 
wszystkim jego autentyczna chrześcijańska postawa życiowa, ucieleśnia wzorzec 
chrześcijanina, którego wiara przenika myśli i życie”. Uroczystość wręczenia 
dyplomu odbyła się 17 XI 2015 r. w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Laudacja z okazji nadania tytułu 
doktora honoris causa 
prof. Richardowi Swinburne’owi

dr hab. Marcin Tkaczyk 
OFMConv, prof. KUL
Prorektor ds. Nauki 
i Rozwoju
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a  także prace popularyzatorskie, przeznaczone dla 

szerokiego odbiorcy:

– Is There a God? (1996),

– Was Jesus God? (2008).

Popularyzatorskie książki Swinburne’a  odnoszą 

wielkie sukcesy wydawnicze, w  szczególności książka 

Is There a God?, przełożona na 22 języki. W wielu śro-

dowiskach prace te odgrywają trudną do przecenienia 

rolę apologetyczną, podobną do tej, którą dawniej gra-

ły prace C.S. Lewisa.

Sam Richard Swinburne za najważniejszą ze swo-

ich prac uważa książkę The Existence of God, w której 

przedstawia oryginalne, kompleksowe, probabilistycz-

ne uzasadnienie tezy o istnieniu Boga, znane obecnie 

jako dowód kumulatywny lub dowód kumulacyjny. 

Odchodząc od dychotomii dowiedzione – bezzasadne, 

Swinburne zaproponował indukcyjne podstawy tezy 

teizmu, wykorzystując twierdzenie Bayesa. Za kolejne 

przesłanki służą, między innymi, konkluzje ulepszo-

nych tradycyjnych dowodów na istnienie Boga. Kon-

kluzja dowodu kumulacyjnego brzmi: teza o istnieniu 

Boga jest obiektywnie bardziej prawdopodobna niż 

negacja tej tezy.

Zanim dostarczył omówionego dowodu, Swinbur-

ne przedstawił w pracy The Coherence of Theism cało-

ściowe ujęcie semiotycznych podstaw teizmu, propo-

nując unowocześnioną wersję teorii analogii jako pod-

stawę semantyki zdań mówiących o Bogu. Od czasu 

Davida Hume’a  zdania metafizyki i  teologii są kry-

tykowane nie tylko jako fałszywe, ale również jako 

nonsensowne. Ten rodzaj krytyki wzmógł się wraz 

z  rozwojem neopozytywizmu i XX-wiecznej filozofii 

nauki. W  rezultacie najwybitniejsi logicy XX  w. nie 

krytykowali metafizyki ani teologii z tego powodu, że 

– w ich mniemaniu – nie zasługują one na to, by za-

bierać na ich temat głos. Ten trend został przełamany 

w znacznej mierze przez prace Richarda Swinburne’a, 

który istotnie wpłynął na to, że obecnie teologia natu-

ralna i filozofia religii należą do najintensywniej roz-

wijanych dziedzin filozofii.

W licznych pracach Richard Swinburne w podzi-

wu godny sposób broni najważniejszych tez klasycznej 

teologii naturalnej oraz objawionej teologii chrześci-

jańskiej, bez odwoływania się do aktu wiary, na za-

sadzie revelabilia, twórczo je rozwijając i  ulepszając, 

zwłaszcza pod względem metodologicznym. W  nie-

których pracach, między innymi w najnowszej książce 

Mind, Brain and Free Will, Richard Swinburne podaje 

argumenty na rzecz klasycznej antropologii, w szcze-

gólności realności wolnej woli oraz substancjalności 

duszy ludzkiej, pojmowanej w sposób bliski św. Augu-

stynowi, jej nieśmiertelności i zmartwychwstania ciała.

Aby uzyskać dla swojej syntezy filozoficzno-teo-

logicznej prawo obywatelstwa we  współczesnej na-

uce, Richard Swinburne musiał przezwyciężyć jeden 

z  najsilniejszych trendów kulturowych. Mianowicie, 

od początku oświecenia, a  nawet od początku rene-

sansu, metodologia nauk była świadomie rozwijana 

w  taki sposób, aby z naukowego dyskursu wykluczyć 

metafizykę i  teologię. Epoka rozumu paradoksalnie 

ogranicza dziedzinę racjonalności do coraz węziej poj-

mowanych nauk przyrodniczych, pozostawiając naj-

ważniejsze dziedziny duchowej aktywności człowieka 

na pastwę ślepego instynktu. Bankructwo takiej wersji 

racjonalizmu prowadzi do typowego dla postmoder-

nizmu zakwestionowania wartości rozumu w  ogóle. 

Szukając podstaw dla syntezy filozoficzno-teologicz-

nej, Richard Swinburne zaproponował i  w  podziwu 

godny sposób obronił oryginalne, zakorzenione w kla-

sycznej tradycji, ale uzbrojone w  nowoczesną teorię 

indukcji, podejście do filozofii nauki. W  takich pra-

cach, jak Epistemic Justif ication oraz Choosing between 

Confirmation Theories pokazał, że metoda indukcyj-

na może obejmować dziedzinę metafizyki i  teologii 

w nie mniejszym stopniu niż dziedzinę nauk przyrod-

niczych. Jest to, być może, najważniejsze osiągnięcie 

Richarda Swinburne’a. W  znacznej bowiem mierze 

dzięki niemu takie dziedziny, jak filozofia religii i filo-

zofia Boga odzyskały prawo wstępu na salony nauki. 

Przez Richarda Swinburne’a  zostały przekształcone 

z pomijanych ze wstydem zabytków ciemnego wieku 

w  teren ożywionej dyskusji, pasjonującej czołowych 

badaczy i rzesze młodych studentów.

Richard Swinburne jest błyskotliwym dydakty-

kiem. Podobnie jak w  dawniejszych czasach również 

po przejściu na emeryturę jest oblegany przez młodych 

ludzi, którzy chcą studiować pod jego kierunkiem.

Richard Swinburne jest znany jako wielki przyjaciel 

młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki 

jego osobistym staraniom wielu młodych ludzi z  tej 

części świata miało możliwość studiowania na Uni-

wersytecie Oksfordzkim, a  studiujący doznawali jego 

wielorakiego wsparcia. Jest też przyjacielem Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym dwukrot-

nie gościł z serią wykładów. Jak również jest członkiem 

Rady Naukowej „Roczników Filozoficznych” KUL.

Można powiedzieć, że Richard Swinburne, idąc 

niewątpliwie śladem wielkich scholastyków, zbudo-

wał nową, współczesną teologię naturalną. Populary-

zując zaś swoje wyniki w  mniejszych dziełkach, na-

der pozytywnie oddziałał na ogół wykształconych lu-

dzi. Zarówno jako badacz, jako popularyzator, jako 

Richard Swinburne – doctor 
honoris causa KUL
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niestrudzony nauczyciel akademicki, jak też jako wzór 

do naśladowania Richard Swinburne przez całe życie 

realizuje sformułowany w  młodości program dostar-

czenia czysto rozumowych, jak najnowocześniejszych, 

ale zakorzenionych w  wielkiej tradycji, podstaw te-

izmu, a w szczególności chrystianizmu. Na podkreśle-

nie zasługuje przywiązanie Richarda Swinburne’a do 

tradycyjnej teologii, której broni, nie odwołując się do 

aktu wiary, w opozycji do różnych form teologii libe-

ralnej i tzw. demitologizacji chrystianizmu.

Richard Swinburne, bez wątpienia, należy do naj-

większych umysłów naszych czasów, a  zarazem do 

umysłów w najwyższym stopniu zasłużonych dla Ko-

ścioła. Ze wszech miar zasługuje na godność doktora 

honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II.

Inwestycje budzą zwykle wiele emocji – są kosztow-

ne, niekiedy rodzą pytania o  ich zasadność, bywają 

też uciążliwe dla otoczenia. Mogą być jednak źródłem 

sukcesów, kiedy uda się je doprowadzić do końca, oraz 

szansą, kiedy dobrze wykorzysta się zainwestowane 

pieniądze.

Pod koniec 2015 r. odbyło się uroczyste oddanie 

do użytku Interdyscyplinarnego Centrum Badań Na-

ukowych, Centrum Transferu Wiedzy i parkingu pod-

ziemnego pod Kolegium Jana Pawła II. 

Rozpoczęcie inwestycji o wartości około 200 mln zł 

było decyzją odważną. Prowadzenie kilku dużych pro-

jektów jednocześnie, przy tym znacznie przekraczają-

cych dotychczasową skalę działalności inwestycyjnej, 

pociągało za sobą liczne trudności w  ich realizacji. 

Udało się jednak pokonać je dzięki determinacji władz 

Uczelni, wspólnemu wysiłkowi, systematycznej pracy 

wielu ludzi i życzliwości wspierających nas instytucji. 

ICBN
Największa inwestycja: budowa i wyposażenie In-

terdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL 
kosztowała ostatecznie około 94 mln zł, a  w  zdecy-

dowanej większości sfinansowana została ze środków 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

oraz dotacji z budżetu państwa. 

W  ramach projektu powstał budynek naukowo-

-badawczy, składający się z  nowoczesnych, wyposa-

żonych w aparaturę laboratoriów do badań i aplikacji 

między innymi w obszarze takich dziedzin, jak: biolo-

gia, chemia, medycyna, farmacja, ochrona zdrowia, ko-

smetologia, optyka rentgenowska, żywienie człowieka, 

ochrona środowiska, biotechnologia, rolnictwo, leśnic-

two oraz budownictwo. Gmach został zaprojektowany 

przez lubelskiego architekta Pawła Mierzwę. Jest on 

bliźniaczo podobny do budynku Wydziału Biotech-

nologii. Pełni jednak inną funkcję – nie jest prze-

znaczony do prowadzenia dydaktyki. Projekt powstał 

dzięki zespołowi naukowców, którzy pod kierownic-

twem dra Henryka Skrzypka opracowali szczegóło-

we założenia i koncepcję technologii obiektu. Umowę 

z  Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pod-

pisano w  2009 r. W  latach 2010-2011 zrealizowano 

pierwsze dostawy aparatury (za zgodą PARP zosta-

ła ona włączona do eksploatacji w  tymczasowej lo-

kalizacji, w  tzw. Pawilonie Chemii) oraz rozpoczęto 

budowę. Niestety, budynek nie powstał na czas, co 

skutkowało rozwiązaniem umowy z  jego wykonawcą. 

Była to druga połowa 2012 r., a  z  jego końcem pro-

jekt – zgodnie z pierwotnymi planami – miał się za-

kończyć. W wyniku koniecznych uzgodnień z PARP 

jeszcze w  2012 r. przyjęto nowy harmonogram prac. 

Działania wewnętrzne zaczęto od uporządkowania sa-

mego projektu – określenia zasad jego prowadzenia, 

reorganizacji zespołu projektowego, m.in. włączenia 

do jego realizacji w  większym stopniu pracowników 

naukowych. Bardzo ważne było też zapewnienie płyn-

ności finansowej, czemu służyło przygotowanie przez 

kwestora przetargu na kredyt inwestycyjny. Konieczne 

było przeprowadzenie zamówień publicznych, w tym 

największego na dokończenie budynku oraz na dosta-

wy wyposażenia i aparatury badawczej. Zrealizowano 

ich w sumie 29, co stanowiło duży wysiłek dla człon-

ków zespołu naukowego i pracowników administracji. 

Uroczyste przekazanie do użytku nowych inwestycji

Od projektu do realizacji

Paweł Zołoteńki
dyrektor administracyjny 

Budynki ICBN (z lewej) 
i Wydziału Biotechnologii 

Budowa ICBN – 2011 r. (fot. ze zbiorów Działu Inwestycji)
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W trakcie realizacji zostały też wykonane dodatkowe, 

wcześniej nieplanowane zadania, m.in. budowa zwie-

rzętarni (pomieszczeń dla zwierząt doświadczalnych, 

o wysokim poziomie wymagań sanitarnych) czy syste-

mów monitoringu i kontroli dostępu. Budynek został 

oddany do użytkowania w marcu 2015 r. Przez kolejne 

miesiące trwały logistycznie skomplikowane dostawy 

aparatury i wyposażenia, przeprowadzki, a także pra-

ce budowlane przy zwierzętarni. Uroczyste otwarcie 

ICBN nastąpiło 24 XI 2015 r., a w grudniu minione-

go roku złożono dokumenty rozliczeniowe. W wyniku 

realizacji projektu powstał obiekt o powierzchni użyt-

kowej około 1800 m² i kubaturze 28 000 m³.

To fakty. W komentarzu do nich dodam, dlaczego 

powstanie ICBN jest sukcesem. Po pierwsze udało się 

dość skromnymi środkami zrealizować bardzo złożony 

i duży projekt – jeden z największych tego typu finan-

sowanych przez PARP. Po drugie – dzięki współpracy 

pracowników naukowych i  administracyjnych zreali-

zowana została nowoczesna placówka naukowo-ba-

dawcza. Mimo obaw, np. o koszty utrzymania obiek-

tu czy warunki prawne działalności, projekt ten jest 

ogromną szansą na prowadzenie badań naukowych na 

wysokim poziomie, a  energia, z  jaką dyrektor ICBN 

dr hab. Elżbieta Stefaniak, prof. KUL, włączyła się 

w jego realizację, pozwala patrzeć na to przedsięwzię-

cie z nadzieją.

CTW
Centrum Transferu Wiedzy KUL – to przede 

wszystkim budynek dydaktyczny. Realizacja tego pro-

jektu znacznie się opóźniła, zwłaszcza ze względu na 

konieczność rozwiązania bardzo skomplikowanych 

kwestii przeciwpożarowych. W  obiekcie znajdują się 

głównie duże sale – 7 audytoriów, z których najwięk-

sze może pomieścić 473 osoby, a  najmniejsze – 169. 

Dostępnych jest też 8 mniejszych pomieszczeń (37-78 

miejsc) oraz tzw. sala spotkań w podziemiach budyn-

ku, w której może być prowadzona działalność zarów-

no dydaktyczna, jak i kulturalna. 

CTW – to jednak nie tylko budynek. Zgodnie 

z założeniami projektowymi ma to być również miej-

sce spotkań, umożliwiające intensyfikację kontaktów 

i wymiany myśli środowisk uniwersyteckich z otocze-

niem KUL: mieszkańcami naszego regionu, władzami 

samorządowymi, przedsiębiorcami. Organizacją debat 

w przestrzeni tego obiektu oraz nadaniem im spójne-

go przekazu zajmie się dyrektor CTW dr hab. Robert 

Szwed, prof. KUL. Pierwsza debata odbyła się 8 XII 

2015 r. w ramach uroczystości otwarcia CTW, w 97. 

rocznicę powstania KUL. Wykład inauguracyjny wy-

głosił prof. dr hab. Michał Kleiber, były minister na-

uki i  szkolnictwa wyższego oraz były prezes Polskiej 

Akademii Nauk, a  o  roli uniwersytetu – w  Lublinie, 

w Polsce i w świecie – dyskutowali rektorzy lubelskich 

uczelni.

W pomieszczeniach biurowych Centrum Transferu 

Wiedzy znalazły też swoje siedziby jednostki organi-

zacyjne Uniwersytetu, m.in. Dział Kształcenia, który 

zorganizuje tam punkt obsługi kandydatów na studia 

i  studentów, czy samo CTW, zajmujące się – oprócz 

wspomnianych już zadań w zakresie organizacji debat, 

konferencji i innych działań o charakterze naukowym 

i  wizerunkowym – opracowywaniem przekrojowych, 

strategicznych analiz dla władz Uczelni

W  CTW zlokalizowano również Centrum Akty-

wizacji Osób z Niepełnosprawnością. W ramach pro-

gramu „Równy start” powstał tu pokój integracyjny 

dla osób niepełnosprawnych, a  także została zlokali-

zowana wystawa „Świat na wyciągnięcie dłoni”, która 

ma przybliżyć osobom zdrowym świat osób niewi-

dzących. Wyposażono także nowoczesne laboratorium 

językowe dla osób z  dysfunkcjami słuchu i  wzroku. 

Koordynacją działań na rzecz osób niepełnospraw-

nych zajmuje się pełnomocnik Rektora KUL i jedno-

cześnie dyrektor Centrum dr hab. Bogusław Marek, 

prof. KUL.

Cały projekt został zrealizowany w ramach Działa-

nia 8.1 „Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół 

wyższych”, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura spo-

łeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Jego wartość 

wyniosła około 24 mln zł. W znacznej mierze wydatki 

sfinansowano dzięki wsparciu z  Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego i  z  budżetu państwa. 

W wyniku realizacji projektu powstał budynek dydak-

tyczny o powierzchni użytkowej 6700 m² i kubaturze 

33 300 m³.

Parking i dziedziniec
Z  oddaniem do użytku budynku CTW wiążą się 

kolejne dwie inwestycje. To dokończenie budowy par-

kingu podziemnego pod Kolegium Jana Pawła II, co 

było możliwe dzięki dostosowaniu do przepisów prze-

ciwpożarowych całego budynku Kolegium Jana Paw-

ła II. Wartość inwestycji wyniosła blisko 5 mln zł. 

Budowa parkingu podziemnego – 2009 r. 
(fot. ze zbiorów Działu Inwestycji)

Dziedziniec na dachu parkingu
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W większości sfinansowano ją z ministerialnej dotacji. 

W wyniku projektu powstało blisko sto miejsc parkin-

gowych (w  tym dla osób niepełnosprawnych), które 

zostały na początku roku rozdysponowane pomiędzy 

jednostki organizacyjne z przeznaczeniem dla pracow-

ników Uniwersytetu. Zagospodarowano także dach 

parkingu, tworząc estetyczny, wypoczynkowy dziedzi-

niec wewnętrzny Kolegium Jana Pawła II. Zaprojek-

tował go autor nowej części kampusu głównego inż. 

architekt Stanisław Fijałkowski (oprócz budynków 

KUL jest on autorem między innymi gmachu Biblio-

teki Narodowej czy budynków UMCS). Mniejszym 

przedsięwzięciem związanym z  budynkiem CTW 

była budowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami 

i  oświetleniem. Prace te zakończyły trzydziestolet-

ni proces rozbudowy kampusu głównego i w wyraźny 

sposób zmieniły jego wygląd.

 ***
Udało nam się wspólnie pokonać trudności i odsu-

nąć liczne ryzyka: organizacyjne, prawne i  technicz-

ne. Udało się zorganizować finansowanie dla przed-

sięwzięć inwestycyjnych w sposób możliwie najmniej 

uciążliwy dla innych sfer działalności Uczelni. Mimo 

swej złożoności inwestycje – to jednak środek, a  nie 

cel. Mam nadzieję, że ten wysiłek zaowocuje i w nowo 

powstałych budynkach rozkwitnie uniwersyteckie ży-

cie. A to znacznie więcej niż mury.

Dnia 12 XI 2015 r. w siedzibie Konferencji Episko-

patu Polski miała miejsce uroczysta prezentacja 

Dogmatyki katolickiej kard. Gerharda L. Müllera, pre-

fekta Kongregacji Nauki Wiary, oraz tomu 6 pt. Jezus 

z Nazaretu w ramach edycji polskiej Opera omnia Jose-

pha Ratzingera. Oba te wielkie dzieła łączy oczywiście 

osoba kardynała, który jest autorem przetłumaczonej 

na wiele języków Dogmatyki, a także wydawcą Gesam-

melte Schriften Josepha Ratzingera, publikowanych od 

4 lat na KUL w języku polskim. 

23 listopada jedenastu doktorantów Instytutu Teo-

logii Dogmatycznej KUL przedstawiło najważniejsze 

tezy chrystologii i soteriologii J. Ratzingera-Benedyk-

ta XVI podczas sympozjum naukowego „Szkice chry-

stologii Josepha Ratzingera-Benedykta XVI”, będące-

go jednocześnie prezentacją najnowszego tomu Opera 

omnia. 

Zwieńczeniem prezentacji w Warszawie i Lublinie 

była audiencja redaktora polskiej edycji Opera omnia 

w  Monastero Mater Ecclasiae w  Watykanie u  ojca 

świętego Benedykta XVI dnia 3 grudnia. 

Prezentacja tomu Jezus z Nazaretu. Studia o chrysto-

logii dotyka zasadniczego problemu, który postawił so-

bie także Ratzinger, mówiąc: „Bóg ukrył się, a my nie 

rozglądamy się za Nim. [...] a my Go nawet nie szu-

kamy” (t. 6/2, s. 1054). Odpowiedzią na to poszukiwa-

nie Boga jest ten właśnie dwuczęściowy tom, będący 

świadectwem, że Ratzinger-Benedykt  XVI odnalazł 

Boga i wyznał: „Tajemnica Jedynego Boga jest osobi-

ście obecna w Jezusie Chrystusie”. Słowa te są zarazem 

mottem prezentowanego tomu. 

Jezus z  Nazaretu nie jest więc zwyczajnym czło-

wiekiem, lecz Mesjaszem, Synem Bożym. Tę zasadni-

czą prawdę ukazuje Joseph Ratzinger-Benedykt XVI 

w prosty, a zarazem naukowy, teologiczny spójny spo-

sób. Gdy podejdziemy do prawdy Syna Bożego i  jej 

bogatych treści w  sposób pokorny, tak jak w  ukry-

ciu i pokorze Dzieciątka przyszedł Bóg do świata, to 

bez problemu odnajdziemy prawdziwe oblicze Pana. 

Dzieło Jezus z Nazaretu nie jest suchą, trudną i nie-

zrozumiałą teologią, lecz piękną, łatwą i  życiodajną 

medytacją. 

Pierwsza część (t.  6/1) obejmuje trylogię Jezus 

z  Nazaretu, napisaną przez papieża Benedykta  XVI 

w  latach 2007-2012. Szybko stała się ona prawdzi-

wym światowym bestsellerem i zarazem wielkim świa-

dectwem fundamentów chrześcijaństwa. Trylogia ta 

– w Opera omnia w nowym polskim przekładzie – sta-

nowi jakby szczególny rodzaju testamentu, jaki pozo-

stawił całemu chrześcijaństwu papież Benedykt  XVI 

po swojej rezygnacji z urzędu papieskiego. 

Całe życie Josepha Ratzingera było nie tylko 

osobistym poszukiwaniem oblicza Pana, ale też co-

raz pełniejszym ukazywaniem światu oblicza Jezusa 

z  Nazaretu i  dawaniem świadectwa o  Nim, szcze-

gólnie podczas pontyfikatu. Benedykt  XVI w  spo-

sób łagodny, ale stanowczy namalował obraz Jezusa 

w  tryptyku: najpierw Bożego Dziecięcia, następnie 

Drugiego Mojżesza, by wreszcie ukazać pełne obli-

cze Jezusa jako Syna Bożego. Ten tryptyk pokazuje 

jednocześnie chronologię dzieła: od dzieciństwa Je-

zusa przez działalność publiczną aż po Jego śmierć 

i zmartwychwstanie. 

Papież Benedykt  XVI chciał ukazać światu teo-

logiczną i  egzystencjalną prawdę o  Bogu: stał się 

człowiekiem w  swoim Synu, który złożył swe życie 

w  ofierze i  został wskrzeszony przez Boga, by przez 

to powiedzieć, że odtąd każdy może wejść we wspól-

notę Boga Miłości. Benedykt XVI jest wielkim obroń-

cą Bóstwa Jezusa Chrystusa. Trylogia Jezus z  Naza-

retu nie jest w  żaden sposób biografią Jezusa, lecz 

utwierdzeniem w wierze – jak powie Jan Ewangelista: 

„[...]  to zaś zapisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest 

Mesjaszem, Synem Bożym, i  abyście wierząc, mieli 

życie w imię Jego” ( J 20,31). 

Część druga tomu (t. 6/2) zawiera teksty chrystolo-

giczne, a w zasadzie soteriologiczne, i podzielona jest 

na pięć partii. 

ks. prof. dr hab. 
Krzysztof Góźdź
Instytut Teologii 
Dogmatycznej

Promocja kolejnego tomu Opera omnia Josepha Ratzingera

Jezus z Nazaretu – 
Bóg zapomniany?



30 Wydarzenia

Głównym tematem jest tu bez wątpienia proble-

matyka paschalna, opatrzona tytułem Patrzeć na Prze-

bitego. Tajemnica paschalna Chrystusa (B). Tym samym 

Ratzinger zdaje się wyraźnie akcentować głównie Pas-

chę Syna Bożego. Gdy Wcielenie można zrozumieć 

jako wejście Boga w świat, to Pascha jest zwycięstwem 

Boga nad światem w  sensie przywrócenia porząd-

ku stworzenia. Dlatego w  wydarzeniu Paschy Jezus 

w pełni objawia się jako obiecany Mesjasz i Syn Bo-

ży. W tym stwierdzeniu tkwi tajemnica osoby Jezusa 

(C). Kolejne ważne tematy soteriologii, jak: zbawienie, 

odkupienie, wyzwolenie – dopełniają całe Wydarzenie 

Jezusa Chrystusa (D), a  umacniają je naukowo różne 

recenzje, przedmowy i wprowadzenia (E), by wreszcie 

wyrazić je w  języku bardziej popularnym w medyta-

cjach, kazaniach i katechezach (F). 

Tom o Jezusie z Nazaretu jest pod każdym wzglę-

dem wyjątkowy, gdyż przedstawia prawdę o Bóstwie 

Jezusa Chrystusa w  sposób teologicznie niezwykle 

głęboki i wymaga od każdego człowieka zajęcia oso-

bistego stanowiska wobec tej prawdy. Od niego bo-

wiem zależy nasz los: „Jeżeli ustami swoimi wyznasz, 

że Jezus jest Panem, i  w  sercu swoim uwierzysz, że 

Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” 

(Rz  10,9). Tej właśnie teologicznej i  egzystencjalnej 

prawdzie służy lektura prezentowanego tomu. Prawdę 

tę wyznał przed Panem Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn 

Boga żywego” (Mt 16,16) i następca św. Piotra, papież 

Benedykt  XVI. Jest to misja urzędu prymacjalnego, 

którego byliśmy świadkami. 

Tom 6 Opera omnia mógł się ukazać dzięki wielko-

dusznej życzliwości państwa Jadwigi i  Andrzeja Saj-

nogów wraz z rodziną, założycieli firmy Asmet. Nasze 

edytorskie poczynania wsparło także PGE GiEK S.A. 

Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków. Za ich 

dar serca dla Benedykta XVI i nas wszystkich pragnę 

serdecznie podziękować.

Audiencja u papieża 
Benedykta XVI (fot. ze zbiorów 

ks. Krzysztofa Góździa)

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej  KUL wzboga-

ciły się 25 XI 2015 r. o edycje Lyricorum Libri IV 

z  1632 i  1634  r. neołacińskiego poety barokowego 

Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i cztery inne tomy 

jego dzieł z XVIII i XIX w. Oba siedemnastowieczne 

wydania są arcydziełami ówczesnej sztuki typogra-

ficznej z najwybitniejszej oficyny drukarskiej tamtego 

czasu. Uroczystość przekazania zbioru, stanowiącego 

własność Andrzeja, Janusza i Marka Zalewskich, zgro-

madziła zaproszonych gości, a dzięki obecności przed-

stawicieli mediów przypomniała społeczeństwu osobę 

i twórczość jezuickiego poety oraz teoretyka literatu-

ry. Druki, za pośrednictwem Rektora  KUL ks.  prof. 

dra hab. Antoniego Dębińskiego, zostały podarowa-

ne BU KUL, gdzie będą udostępniane do badań na-

ukowych w  Czytelni Zbiorów Specjalnych. Tam też 

spotkanie z  darczyńcami miało swoją drugą odsło-

nę. Uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć wszystkie 

podarowane egzemplarze dzieł Sarbiewskiego, po-

nadto wystawę najciekawszych i najcenniejszych dru-

ków z  Officina Plantiniana z  Antwerpii będących 

w posiadaniu BU KUL (m.in. Abraham Ortelius, The-

atrum orbis terrarum, 1584; Biblia Sacra, 1583) oraz 

innych wydań dzieł Sarbiewskiego ze zbiorów Biblio-

teki. Wysłuchali także referatu pt. „Maciej Kazimierz 

Sarbiewski – Horatius Christianus” prof. dr hab. Mi-

rosławy Hanusiewicz-Lavallee, kierownik Katedry 

Historii Literatury Staropolskiej, i  prezentacji mul-

timedialnej dra  Arkadiusza Adamczuka, kierownika 

Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KUL, o właścicie-

lach i działalności antwerpskiej drukarni. Była to też 

okazja do rozmów z darczyńcami o Sarbiewskim, jego 

mało znanej dziś twórczości, osiągnięciach typogra-

ficznych Plantiniany i  walorach dzieł podarowanych 

Uniwersytetowi. 

Panie Profesorze, wraz z braćmi Andrzejem – 
prof. Politechniki Warszawskiej i KUL oraz Markiem – 
artystą plastykiem podarował Pan naszej Uczelni sześć 
wydań dzieł jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 
z XVII-XIX w. Dwa z nich, z 1632 i 1634 r., są szczegól-
nie cenne. Proszę o nich opowiedzieć. 

dr Marzena Krupa
redaktor naczelna

Dar braci Zalewskich trafił do zbiorów BU KUL

Książka – piękno 
samo w sobie
Rozmowa z prof. drem Januszem Zalewskim z Florida Gulf Coast University w USA
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 Oba wydania są znakomicie opisane w  polskiej 

literaturze przedmiotu przez badaczy historii sztuki 

i  literatury, mianowicie – chyba najwcześniej – przez 

Annę Rejek-Jamróz, a przede wszystkim wielokrotnie 

przez prof.  Juliusza Chrościckiego. Ma w  tym swój 

udział także Katolicki Uniwersytet Lubelski, a  do-

kładniej „Roczniki Humanistyczne”, wydawane przez 

Towarzystwo Naukowe KUL, gdzie w 2002 r. opubli-

kowano artykuł prof. Chrościckiego Między Wilnem, 

Rzymem i Antwerpią. O dwóch projektach P.P. Rubensa 

do sześciu wydań «Lyricorum Libri IV» Macieja Kazimie-

rza Sarbiewskiego w Officina Plantiniana, jak również 

znakomita specjalistka w tej dziedzinie prof. Krystyna 

Stawecka, która przetłumaczyła Dii gentium (Bogowie 

pogan, Wrocław 1972) i wielokrotnie publikowała wy-

niki swoich badań nad Sarbiewskim, podsumowane 

w książce Maciej Kazimierz Sarbiewski: prozaik i poeta 

(Lublin 1989). 

Doceniając istnienie tak znakomitych źródeł w ję-

zyku polskim, przypomnę, że obydwa wydania uka-

zały się w Antwerpii, w słynnej Officina Plantiniana, 

kierowanej w owym czasie przez Balthasara Moretusa. 

Wydanie z  1632  r. miało duży format książkowy  4o, 

a więc quarto, tzn. o wymiarach 242 x 305 mm, i liczy-

ło 336 stron. Wydanie z 1634 r. wydrukowano w for-

macie 24o, a  więc vicesimo-quarto, tzn. o  wymiarach 

127 x 88 mm, co nazwalibyśmy dzisiaj formatem kie-

szonkowym – stron 236. Przyczyn tego późniejszego 

wydania, nieco rozszerzonego, upatruje się w niezwy-

kłej popularności wydania z 1632 r. Autorzy rozpraw 

krytycznych zwracają uwagę na nakład tego drugiego, 

wynoszący 5000 egzemplarzy i uważany w owym cza-

sie za zawrotny. Mimo wszystko nie zaspokoił on za-

potrzebowania, dlatego wydanie z 1634 r. zostało póź-

niej jeszcze kilkakrotnie powielone. Przy czym nie jest 

znany nakład wydania z 1632 r., ale według publikacji 

Dirka Sacré Some Unnoticed and Unpublished Letters 

from Balthasar Moretus to or Concerning the Latin Poet 

Matthias Casimirus Sarbievius (1595-1640), ogłoszo-

nej w „Neulatenisches Jahrbuch: Journal of Neo-Latin 

Language and Literature” (vol.  1, 1999, s.  205-229), 

ukazało się ono w liczbie 1025 egzemplarzy. Dodam, 

że Sacré odnalazł też i opublikował cztery listy More-

tusa do Sarbiewskiego, dokumentujące między innymi 

przypuszczenia co do daty druku pierwszego tomu na 

przełomie września i października 1632 r. 

W  wydaniu z  1632  r. znalazły się też wiersze na 

cześć Sarbiewskiego napisane przez tzw. przyjaciół 

belgijskich, czyli piętnastu poetów, w większości Bel-

gów, bo jest wśród nich Polak, przyjaciel poety Miko-

łaj Kmicic. W odpowiedzi Sarbiewski dodał do edycji 

z  1634  r. odę  XXIX Ad amicos Belgas (Do przyjaciół 

Belgów), wyrażając wdzięczność za pozytywne przyję-

cie poprzedniej edycji. 

Porozmawiajmy o znaczeniu i wartości właśnie tych dwóch 
wydań. 

 Myślę, że zawartość książki powinna być powodem 

najważniejszym i kryterium oceny wartości dzieła, ale 

nie zawsze jest tak, że to ona decyduje o  jej popu-

larności i  znaczeniu historycznym. I  tak mogło być 

w  przypadku Lyricorum Libri  IV, choć zostawiam to 

do rozstrzygnięcia specjalistom w  zakresie poezji ła-

cińskiej. Chciałbym zaś zwrócić uwagę na kilka szcze-

gółów determinujących wagę tych dwóch wydań. 

Po pierwsze istotnym elementem tych publikacji 

są ryciny według projektów Rubensa na kartach tytu-

łowych, czyli tzw. frontispisach. Wykonał je co praw-

da inny artysta, współpracownik Rubensa, rytownik 

Cornelis Galle Starszy, ale widnieje na nich nazwi-

sko samego mistrza. Wydanie z 1632 r. ma inskrypcję 

„Pet. Paul. Rubens pinxit; Corn. Galle sculpsit”. Pisali 

o  tym wspomniani już specjaliści, więc można tylko 

dodać, że aktywność wielkiego malarza jako ilustrato-

ra jest niezwykle celebrowana w kraju jego pochodze-

nia i  frontispisy do liryków Sarbiewskiego są bardzo 

dobrze udokumentowane, z  oryginałem do wydania 

z  1632  r. (szkic olejny na desce) dostępnym w  Mu-

zeum Plantin-Moretus w Antwerpii. O wadze fronti-

spisu do tej edycji świadczy też umieszczenie jego za-

chowanego projektu na okładce katalogu antwerpskiej 

wystawy ilustracji książkowych Rubensa z 1977 r. P.P. 

Rubens als Boekillustrator. 7.05-4.07.1977. Polskiemu 

czytelnikowi może też być znany opis Mariana Mo-

relowskiego, opublikowany w  miesięczniku „Arkady” 

z 1937  r. pt. Rysunek Rubensa dla profesora Wileń skiej 

Akademii.

Innym ważnym elementem obu publikacji jest to, 

że tomy są zadedykowane papieżowi Urbanowi VIII, 

choć nie przez samego Sarbiewskiego, lecz antwerp-

skich jezuitów, co niewątpliwie podnosi rangę obu 

wydań oraz przyczynia się do zwiększenia ich wartości 

i popularności. 

 Dodajmy, że Sarbiewski, wysłany w 1622 r. przez prze-
łożonych zakonnych na studia do Rzymu, znalazł się 
w kręgu ówczesnych humanistów, uczonych i artystów 
(wśród nich był także Rubens) skupionych wokół poety 
i mecenasa kard. Maffeo Barberiniego, który w 1623 r. 
został wybrany na papieża i przyjął imię Urban VIII. 

Sarbiewski znał osobiście papieża, bywał na jego 

dworze do roku 1625, kiedy opuścił Rzym. W uzna-

niu zasług został też przez niego uhonorowany laurem 

poetyckim. 

A  wracając do znaczenia obydwu edycji, istotny 

jest również fakt, że były to ostatnie i  najważniejsze 

Profesorowie Andrzej i Janusz 
Zalewscy, ks. prof. dr hab. 
Antoni Dębiński, dr Arkadiusz 
Adamczuk i Barbara Zezula 
podczas przekazania darów do 
BU KUL
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wydania Liryków za życia poety. Od-

notowuje to wspomniany Dirk Sacré, 

który napisał: „Nie ma żadnej wątpli-

wości, że najwcześniejsze antwerpskie 

wydania Sarbiewskiego przyczyniły się 

wielce do rozprzestrzenienia sławy po-

ety na Europę Zachodnią”, powołując 

się także na wprowadzenie litewskiej 

badaczki Sarbiewskiego Eugenii Ulči-

naité do litewskiego wydania dzieł Sar-

biewskiego Lemties zaidimai. Poezijos 

rinktinė z 1995 r. 

Myślę, że ważnym i  wartym odno-

towania elementem treści obu wydań są 

epigramy traktujące o  miłości, o  czym 

pisały Magdalena Piskała i Dorota Sut-

kowska we wprowadzeniu do Epigram-

matum Liber. Księga epigramatów, wyda-

nym przez Instytut Badań Literackich 

w  2003  r. Ich zdaniem w  epigramach wyróżnia się 

motyw Divini Amores, czyli Bożej Miłości: „[…] kom-

pozycja podporządkowana została wyeksponowaniu 

tekstów opracowujących wątek miłości Boga-Oblu-

bieńca i  duszy ludzkiej-Oblubienicy, prezentowany 

tak w  utworach będących wariacjami na konkretny 

motyw biblijny, jak i w wierszach poświęconych świę-

tym męczennikom, którzy w imię miłości do Stwórcy 

poświęcili swą ziemską egzystencję” (s. 12). 

Warto też zwrócić uwagę na treści poetyckie zwią-

zane z  miejscem pochodzenia autora. Artykuł Mag-

daleny Piskały Mazowsze w życiu i twórczości Macieja 

Kazimierza Sarbiewskiego, zamieszczony w „Roczniku 

Mazowieckim” z  2003  r., i  książeczka Teresy Kaczo-

rowskiej Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu 

(Ciechanów 2005) ukazują związek poety z Mazow-

szem. Są to epigramy, w których opiewa rzeki: Sonę, 

Narew i  Bug. Choć mają one znaczenie marginalne, 

bo Sarbiewskiego w żaden sposób nie można uznać za 

piewcę rodzimej przyrody, to nie ulega wątpliwości, że 

dodają tomom swoistego uroku i znaczenia dla rodzi-

mych stron autora. 

Mazowieckie korzenie wyjaśniają więc – jak rozumiem 
– Pana zainteresowanie tym poetą. Bo oprócz wspo-
mnianych tomów z 1632 i 1634 r. był Pan w posia-
daniu, przekazanych także BU KUL, jeszcze 4 innych 
wydań utworów Sarbiewskiego. 

Owszem. Niewielu bowiem jest autorów, a  jesz-

cze mniej poetów, i  to tak słynnych jak Sarbiewski, 

którzy pochodzą z  moich rodzinnych stron, a  więc 

z północno-środkowego Mazowsza. Dlatego, intere-

sując się od dawna literaturą staropolską i nowożyt-

ną, postanowiłem zgłębić dzieła Sarbiewskiego oraz 

ich podłoże literackie i społeczne. A że mam skłon-

ności bibliofilskie i  kolekcjonerskie, wkrótce zaczą-

łem docierać do źródeł i natrafiać na oferty zachod-

nioeuropejskich antykwariatów, z którymi utrzymuję 

stały kontakt.

Zdaniem historyków literatury Sarbiewski jest jednym 
z autorów polskich, których dzieła mają najwięcej 
wydań na zachodzie Europy. Czy w związku z tym 
można je bez trudu odnaleźć w antykwariatach? 

 Ależ skąd! Gdyby to było łatwe, to skompleto-

wanie tych tomów nie zajęłoby ośmiu lat. Natomiast 

dzieła Sarbiewskiego znajdują się w posiadaniu świa-

towych bibliotek, z  których wiele ma egzemplarze 

pierwszych wydań Lyricorum, ale łączne ich posia-

danie, szczególnie obu wydań antwerpskich z  1632 

i  1634  r., nie jest zbyt częste. Dlatego cieszę się, że 

udało nam się przekazać oba te tomy Bibliotece Uni-

wersyteckiej KUL i  że zostało to docenione przez 

władze Uniwersytetu.

Oczywiście, przedstawiciele wszystkich mediów obecni 
na obydwu spotkaniach na KUL pytali o uzasadnienie 
wyboru naszej Biblioteki Uniwersyteckiej. Czytelnicy 
„Przeglądu Uniwersyteckiego” zapewne także są zain-
teresowani Panów motywacją.

 Zadecydowały o tym przyczyny personalne – An-

drzej Zalewski, brat, jest profesorem KUL, a  także 

merytoryczne – zbiory Biblioteki liczą ponad 50 000 

starodruków, warto więc wzbogacić je o kolejne cen-

ne edycje.

A skąd zamiłowanie do kolekcjonowania książek? Był Pan 
przecież w posiadaniu dawnych edycji dzieł Zygmunta 
Krasińskiego, podarowanych Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze. Ma Pan wszystkie pierwsze wydania 
utworów Charlesa Bukowskiego, zaliczanego do Beat 
Generation. 

 W wieku, gdy wskutek powszechnej elektronizacji 

wartość książki jako obiektu znacznie spadła i  spa-

da nadal, konieczne jest utrzymywanie i  podkreśla-

nie znaczenia zadrukowanych stron papieru jako ar-

tefaktu, który miał kolosalne znaczenie dla dziejów 

ludzkości, a szczególnie nowoczesnego świata. W tym 

kontekście pojawienie się drukiem, krótko po sobie, 

dwóch wydań po łacinie wybitnego dzieła Lyricorum 

Libri IV Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ należy 

uznać za wydarzenie znaczące. A przypomnienie tego 

faktu naszym współczesnym, szczególnie młodym po-

koleniom, jest niezwykle ważnym obowiązkiem tych, 

którzy mają do dzieła dostęp. Warto mieć nadzieję, 

że tomy dzieł Sarbiewskiego przekazane Bibliotece 

Uniwersyteckiej KUL będą służyć zarówno badaczom 

literatury, jak i studentom pragnącym pogłębić wiedzę 

na temat epoki i jej katolickiego oblicza.

Frontispis 
„Lyricorum Libri IV” z 1632 r.

Książki podarowane przez Andrzeja, Janusza i Marka Zalewskich:
 � Lyricorum Libri IV. Epodon Liber unus alterq[ue] Epigrammatum, Anverpiae: ex officina Planti-

niana Balthasaris Moreti, 1632.

 � Lyricorum Libri IV […], Antverpiae: Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1634.

 � Opera poetica quæ innotuerunt, omnia nimirum Lyricorum Libri IV [ ], Vratislaviae: sumptibus 

Caroli Godofredi Mayeri, 1753.

 � Carmina. Nova editio, prioribus longè auctior et emendatior, Parisiis: typis J. Barbou, 1759.

 � Carmina, Argentorati: ex typographia Societatis Bipontinae, 1803.

 � Poemata omnia, Staraviesiae: Typis et Sumptibus Collegii S.J., 1892.

Skany druków wraz z opisem bibliograficznym są udostępnione w Bibliotece Cyfrowej KUL 
w kolekcji „Maciej Kazimierz Sarbiewski” – dlibra.kul.pl. 
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dr hab. Beata Siwek
Instytut Filologii 
Słowiańskiej

Dnia 11  XII 2015  r. w  Instytucie Filologii Sło-

wiańskiej odbył się jubileusz 85-lecia urodzin wy-

bitnego białorutenisty Aleksandra Barszczewskiego. 

Uczestników uroczystości przywitali dziekan Wydzia-

łu Nauk Humanistycznych dr  hab. Hubert Łaszkie-

wicz, prof. KUL, oraz dyrektor Instytutu dr hab. Maria 

Mocarz-Kleindienst, prof. KUL. Wydarzenie uświet-

nili swoją obecnością wybitni slawiści współpracujący 

z  Jubilatem przez wiele lat, m.in. dyrektor Instytutu 

Filologii Słowiańskiej UMCS i  przewodniczący Za-

rządu Głównego Polskiego Towarzystwa Białoruteni-

stycznego prof. dr hab. Michał Sajewicz, dr hab. Nina 

Barszczewska, prof. UW, prof. Jim Dingley z Univer-

sity College London (School of Slavonic and East 

European Studies), ukrainista prof. dr hab. Michał Łe-

siów (emerytowany profesor Zakładu Filologii Ukra-

ińskiej UMCS), historyk literatury rosyjskiej prof. dr 

hab. Jan Orłowski (emerytowany profesor Zakładu 

Literatury i Kultury Rosyjskiej XX i XXI w. UMCS), 

białorutenista i  dramatopisarz prof. dr hab. Siergiej 

Kowalow (Zakład Białorutenistyki UMCS), a  także 

pracownicy i studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej 

KUL i UMCS. 

Spotkanie połączone było z  uroczystym wręcze-

niem księgi pamiątkowej „Światła masz tyle w sobie…”. 

Ze  studiów wschodniosłowiańskich, która ukazała się 

w Wydawnictwie KUL. Na tom złożyły się prace 29 

autorów z  różnych ośrodków badawczych: Rosyjskiej 

Akademii Nauk, Białoruskiej Akademii Nauk, Bia-

łoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Witebskiego 

Uniwersytetu Państwowego im.  Piotra Maszeraua, 

Uniwersytetu Londyńskiego, Kijowskiego Narodowe-

go Uniwersytetu Kultury i Sztuk Pięknych, Uniwersy-

tetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skło-

dowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ja-

na Pawła II. 

Profesor Aleksander Barszczewski urodził się 2 XI 

1930 r. we wsi Bondary (gmina Tarnopol, powiat woł-

kowyski). W latach 1951-1955 studiował filologię ro-

syjską na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie uzyskał magi-

sterium na podstawie pracy pt. Polacy i Polska w życiu 

i twórczości Aleksandra Hercena. Po studiach, jako aspi-

rant, w porozumieniu z promotorem prof. Marianem 

Jakóbcem, zajął się badaniami nad literaturą białoru-

ską. Po zorganizowaniu przez prof. Antoninę Obręb-

ską-Jabłońską w  1956  r. Katedry Filologii Białoru-

skiej na Uniwersytecie Warszawskim podjął tam za-

jęcia dydaktyczne z historii literatury białoruskiej. Od 

1 I 1960 r. został etatowym pracownikiem UW, gdzie 

w  1966  r. na Wydziale Filologicznym obronił pracę 

doktorską pt.  Jakub Kołas – dzieje twórczości 1906-

1930. W 1986 r. na Wydziale Rusycystyki i Lingwi-

styki Stosowanej UW uzyskał habilitację na podstawie 

rozprawy Białoruska obrzędowość i  folklor we  wschod-

niej Białostocczyźnie. W  1975  r. został powołany na 

stanowisko kierownika Katedry Białorutenistyki UW 

i pełnił tę funkcję do 2004 r. W 2002 r. otrzymał tytuł 

profesora zwyczajnego. 

W latach 1991-2000 prof. Barszczewski prowadził 

zajęcia z  zakresu białorutenistyki na Wydziale Nauk 

Humanistycznych KUL. 

Wypromował ponad 250 magistrów filologii bia-

łoruskiej i  rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim, 

Uniwersytecie Łódzkim, Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-

skiej. Był promotorem pięciu prac doktorskich. 

Jego dorobek naukowy jest niezwykle różnorodny. 

Obejmuje w szczególności badania nad białoruską ob-

rzędowością ludową, białoruską literaturą emigracyj-

ną i emigracyjnym czasopiśmiennictwem, twórczością 

poetów i pisarzy Białoruskiego Stowarzyszenia Lite-

rackiego „Białowieża”, polsko-białoruskimi związkami 

literackimi i kulturalnymi, problematyką etniczną, toż-

samościową i religijną. 

Od 1957 r. prof. A. Barszczewski zajmuje się także 

twórczością w  języku białoruskim oraz przekładami 

prozy i poezji białoruskiej na język polski. Od 1993 r. 

pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego 

Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce. Jest człon-

kiem wielu organizacji i  stowarzyszeń: Związku Li-

teratów Polskich, Międzynarodowej Akademii Na-

uk Eurazja, Stowarzyszenia Folklorystów Białorusi, 

Związku Pisarzy Białoruskich, Międzynarodowego 

Pen Clubu. W latach 1995-2005 był wiceprezydentem 

Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów. Za swoją 

działalność naukową, dydaktyczną i kulturalną został 

uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzy-

żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Meda-

lem Edukacji Narodowej, Medalem Franciszka Ska-

ryny (jako pierwszy z obywateli zagranicznych), przy-

znawanym przez Prezydium Rady Najwyższej Repu-

bliki Białorusi, oraz Orderem Franciszka Skaryny. 

Jubileusz prof. Aleksandra Barszczewskiego

Zasłużony dla 
białorutenistyki

Autorka artykułu – kierownik 
Katedry Literatury 
Ukraińskiej i Białoruskiej 
wręcza prof. Aleksandrowi 
Barszczewskiemu księgę 
pamiątkową
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10 XI 1946  r. erygowano na KUL Wydział Fi-

lozofii Chrześcijańskiej (obecnie Wydział Fi-

lozofii), który dał formalne podstawy dla działalno-

ści mającego się wkrótce narodzić „ruchu” (określe-

nie o. M.A. Krąpca), nazywanego później filozoficzną 

szkołą lubelską. Jej podwaliny stworzyli pracujący na 

tym Wydziale w latach 50. XX w. filozofowie: prof. Je-

rzy Kalinowski (1916-2000), prof. Stefan Swieżawski 

(1907-2004), prof.  Mieczysław Albert Krąpiec OP 

(1921-2008), ks.  prof. Stanisław Kamiński (1919-

1986), ks. prof. Marian Kurdziałek (1920-1997) oraz 

ks.  prof. Karol Wojtyła (1920-2005), który dołączył 

do tego grona nieco później. Pomimo iż reprezento-

wali oni różne dyscypliny (metafizykę, filozofię prawa, 

historię filozofii, logikę, metodologię nauk, etykę), łą-

czyło ich jedno: realistyczny i maksymalistyczny pro-

gram badań, który doskonale określił jeden z założy-

cieli, a zarazem twórca nazwy szkoły – J. Kalinowski. 

Stwierdził on, iż: „Filozofia jest nauką o  bycie real-

nym (a nie „myślnym”) istniejącym jako takim właśnie 

(przedmiot: ens ut ens), dążącą do poznania ostatecz-

nych przyczyn jego istnienia i istoty (cel: per altissimus 

causa) i posługującą się w tym celu swoistymi pojęcia-

mi analogicznymi, sądami pierwszymi (prima princi-

pia) i  rozumowaniami (metoda)” (O  jedności i  istocie 

f ilozofii, „Roczniki Filozoficzne” 6(1958), z. 1, s. 17). 

W  czasach, gdy w  innych ośrodkach akademickich 

jedynie obowiązującą doktryną stawał się marksizm, 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej KUL był przez 

dziesięciolecia jedynym wolnym ośrodkiem nauko-

wym na miarę europejską, zaś dla wielu młodych lu-

dzi pragnących studiować filozofię czy dyscypliny 

pokrewne – prawdziwą szansą na zdobycie wszech-

stronnej wiedzy w tym zakresie. Dlatego też rola, ja-

ką w polskiej kulturze odegrali profesorowie: J. Kali-

nowski, S.  Swieżawski, M.A.  Krąpiec, S.  Kamiński, 

M.  Kurdziałek i  K.  Wojtyła, jest nie do przecenie-

nia. Im też, w  przededniu 70.  rocznicy działalności 

Wydziału Filozofii, poświęcono zorganizowaną w Bi-

bliotece Uniwersyteckiej KUL wystawę zatytułowaną 

„Lubelska szkoła filozoficzna. Założyciele”. 

Znalazły się na niej, poza wybranymi publikacja-

mi, życiorysy twórców szkoły, ich fotografie (oficjal-

ne i prywatne) oraz cytaty z ich pism, a także książki 

i  artykuły prezentujące historię, kierunki badawcze 

i  osiągnięcia szkoły. Otwarcie wystawy, trwającej do 

30 I 2016 r., miało miejsce 4 XI 2015 r. Przybyli na nie 

m.in. pierwsi uczniowie mistrzów: prof. dr hab. Anto-

ni B. Stępień, prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka USJK, 

dr Stanisław Majdański. Pokolenie średnie reprezen-

towali: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB, 

dr hab. Henryk Kiereś, prof.  KUL, i  prof. dr hab. 

Piotr Jaroszyński, zaś młodsze dr hab. Piotr Kulic-

ki, prof.  KUL, oraz dr  Katarzyna Stępień. Przyby-

łych powitał wicedyrektor BU KUL Andrzej Tylenda, 

po nim przemawiali prorektor  KUL dr  hab. Marcin 

Tkaczyk  OFMConv, prof.  KUL, i  kierownik Kate-

dry Metafizyki ks. prof. A. Maryniarczyk. Zauważyli 

między innymi, że wystawa jest okazją do „spotkania 

z duchami” dawnych mistrzów, którzy ciągle przypo-

minają nam o podstawowym celu badań i studiów fi-

lozoficznych – poznawaniu prawdy, zaś najmłodszemu 

pokoleniu uświadamia ona ich dokonania. Korespon-

duje z  tym stwierdzeniem jeden z  wpisów do Księgi 

wystaw: „Ta wystawa tylko utwierdziła mnie w prze-

konaniu, że wybór filozofii jako drugiego kierunku 

studiów, podjęty w  tym roku, był wyborem trafnym. 

Mam nadzieję, że uda mi się w  najbliższych latach 

dostatecznie zgłębić bogaty dorobek Lubelskiej Szko-

ły Filozoficznej”. Spotkanie zakończyły wspomnienia. 

O  swoich mistrzach mówili profesorowie: A.B.  Stę-

pień, s.  Z.J.  Zdybicka, H.  Kiereś i  P.  Jaroszyński, 

dr S. Majdański i Krystyna Wawryszuk. 

Wystawę, sponsorowaną przez prezesa Polskiego 

Towarzystwa Tomasza z  Akwinu ks.  prof. A.  Ma-

ryniarczyka, europosła dra  hab. Mirosława Piotrow-

skiego, prof. KUL, ks. dra hab. Stanisława Longosza, 

prof. KUL, i K. Wawryszuk, zorganizowali pracowni-

cy Czytelni Głównej i Czytelni Teologiczno-Filozo-

ficznej we współpracy z  pracownikami Katedry Me-

tafizyki. Plakat, zaproszenia i  folder zaprojektowała 

Anna Kowalczyk z Pracowni Multimedialnej.

dr Anna Z. Zmorzanka
kierownik Czytelni 
Głównej i Czytelni 

Filozoficzno-Teologicznej 
BU KUL 

Wystawa w BU KUL prezentująca założycieli 
i dorobek lubelskiej szkoły filozoficznej

Filozofom poświęcona

Założyciele 
lubelskiej szkoły 

filozoficznej 
(fot. ze zbiorów 

Katedry 
Metafizyki)

Ks. prof. 
dr hab. Andrzej 

Maryniarczyk 
otwiera wystawę 

(fot. Janusz 
Wiorko)



Wystawa „Utracone na 
zawsze?” na KUL

„Głowa, rzeźba na podstawie dębowej” 
– jedno z pięciu dzieł sztuki ocalałych 
z przedwojennych zbiorów KUL, odnalezione 
w 2013 r. w Muzeum Lubelskim w Lublinie, 
obecnie depozyt w zbiorach muzealnych KUL
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Straty w zakresie sztuki poniesione w czasie II woj-

ny światowej przez polskie muzea, kościoły, bi-

blioteki, archiwa i  inne instytucje stanowią do dziś 

przedmiot ożywionego zainteresowania badaczy. Ist-

nieje bowiem pilna potrzeba krytycznego opracowy-

wania ocalałych z  zawieruchy wojennej materiałów 

źródłowych i  przekazów ikonograficznych, bez któ-

rych poszukiwanie utraconych zabytków nie jest moż-

liwe. Pracownia Zbiorów Muzealnych Instytutu Hi-

storii Sztuki KUL, będąca kontynuatorem przedwo-

jennego Muzeum Uniwersyteckiego, podejmuje liczne 

działania zmierzające do upowszechniania wiedzy na 

temat strat poniesionych przez KUL w czasie okupacji 

niemieckiej. Zakończenie badań nad utraconą kolekcją 

Uczelni zaowocowało niezwykłą wystawą pt. „Utraco-

ne na zawsze? Przedwojenne Muzeum Uniwersytec-

kie im. Księdza Kanonika Jana Władzińskiego”. 

Muzeum Uniwersyteckie KUL powstało 84 lata te-

mu (oficjalne otwarcie nastąpiło w niedzielę 9 X 1932 r. 

podczas inauguracji roku akademickiego 1932/1933) 

w  wyniku kolekcjonerskiej pasji ks.  kanonika Jana 

Władzińskiego (1861-1935), znanego w  środowisku 

lubelskim patrioty i społecznika, jednego z założycieli 

Muzeum Lubelskiego. O dużej randze przedwojennej 

kolekcji historyczno-artystycznej KUL świadczy dziś 

jedynie sporządzony w  1934  r. wykaz przedmiotów, 

zapisany na 39 stronach maszynopisu, oraz trzy czar-

no-białe fotografie przedstawiające wnętrza Muzeum. 

Z dokumentu dowiadujemy się, iż kolekcja podzielo-

na była na dziesięć działów, wyodrębnionych według 

dość niejednorodnych kryteriów: I. Szafy z zabytkami, 

II.  Gabloty, III.  Obrazy, IV.  Zegary, V.  Kandelabry, 

wazony, statuetki, lichtarze, VI.  Meble, VII.  Meble 

w Sali posiedzeń Senatu, VIII. Garnitur mebli jesio-

nowych w mieszkaniu ks.  rektora, IX. Aparaty, bieli-

zna kościelna i utensylia kościelne w zakrystii kościo-

ła uniwersyteckiego, X. Dary różnych osób. Niektóre 

z nich dzieliły się nadto na grupy i podgrupy. Dział III 

– dla przykładu – prócz tytułowych obrazów obejmo-

wał także rysunki, sztychy, rzeźby, zegary, dzbany, a na-

wet rogi łosia. Początkowo muzealia rozlokowane zo-

stały „w przygodnych szafach, komodach i gablotach, 

a w przyszłości otrzymać miały stosowne urządzenia 

muzealne”. 

O  początkach Muzeum Uniwersyteckiego KUL 

niewiele wiadomo, ponieważ tylko nieliczne doku-

menty z  tego czasu przetrwały zawieruchę II wojny 

światowej. Podstawowym źródłem wiedzy na temat 

przekazania zbiorów muzealnych Katolickiemu Uni-

wersytetowi Lubelskiemu jest Wypis główny aktu no-

tarialnego darowizny, zachowany w  Archiwum Uni-

wersyteckim KUL (Zespół Przedwojenny, 1918-1939, 

różne zapisy fundacyjne na rzecz KUL, 1920-1938, 

sygn. 869). Dokument ten został sporządzony 30 IX 

1932 r. przez Ignacego Stelińskiego, notariusza Wy-

działu Hipotecznego Sądu Okręgowego w  Lublinie. 

Stwierdzono w  nim stawienie się w  kancelarii nota-

rialnej ks. kanonika Jana Władzińskiego – darczyńcy 

i  ks. infułata Józefa Kruszyńskiego – rektora Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego z zamiarem prze-

kazania zbiorów dla celów naukowych na wieczystą 

dr Krzysztof Przylicki
Instytut Historii Sztuki

Wystawa muzealnych strat wojennych KUL

Utracone na zawsze?
Przedwojenne Muzeum 
Uniwersyteckie im. Księdza 
Kanonika Jana Władzińskiego
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własność Uczelni. Wartość kolekcji oszacowano wów-

czas na 2911 zł. 

Pomyślne czasy dla Muzeum skończyły się wraz 

z wybuchem II wojny światowej. Już w grudniu 1939 r. 

zbiory zostały przejęte przez Niemców i – jak się wy-

daje – bezpowrotnie utracone. Trudno jest z  dzisiej-

szej perspektywy nakreślić dalszy los zabytków. Moż-

na przypuszczać, że Niemcy przenieśli je do Muzeum 

Lubelskiego, mieszczącego się wówczas na ul. Naru-

towicza  4. Ten trop zdają się potwierdzać nielicznie 

zachowane dokumenty z  archiwum Muzeum Lubel-

skiego, przede wszystkim niemieckie karty ewiden-

cyjne sporządzone dla wybranych zabytków z dawnej 

kolekcji KUL, a także obecność w zbiorach tej insty-

tucji czterech obiektów z daru ks. Władzińskiego, od-

krytych podczas kwerendy w 2013 r. i restytuowanych 

do KUL w  2015  r. (do momentu wyjaśnienia spraw 

własnościowych obiekty pozostaną depozytem Mu-

zeum Lubelskiego w Lublinie w zbiorach muzealnych 

KUL). 

Na wystawie, która po raz pierwszy została za-

prezentowana z okazji inauguracji roku akademickie-

go 2015/2016, pokazano pięć ocalałych dzieł sztuki, 

a także oryginalne dokumenty (archiwalne fotografie, 

spisy muzealiów, akty notarialne oraz niemieckie karty 

ewidencyjne), użyczone przez Archiwum Uniwersy-

teckie KUL, Bibliotekę Uniwersytecką KUL i  Mu-

zeum Lubelskie. Aranżacja wystawy stanowiła pró-

bę rekonstrukcji przedwojennego wnętrza Muzeum 

Uniwersyteckiego, zlokalizowanego pierwotnie w Sali 

Stroynowskich (obecnie sala 244 w  Gmachu Głów-

nym KUL). Na tle wielkoformatowych wydruków, bę-

dących reprodukcjami przedwojennych zdjęć muzeum 

(w skali 1:1), wyeksponowane zostały zachowane za-

bytki oraz dokumenty. 

Wystawa w  nieco okrojonej wersji towarzyszyła 

konferencji naukowej pt. „Utracone – odzyskane. Losy 

wojenne dóbr kultury na terenie Lubelszczyzny”, któ-

ra zorganizowana została przez Zakład Historii Sztu-

ki Wydziału Artystycznego UMCS i Katedrę Kultury 

Artystycznej Instytutu Historii Sztuki UKSW 11 XII 

2015 r. w Sali Unii Lubelskiej w klasztorze Domini-

kanów w Lublinie. 

Należy mieć nadzieję, że zakrojona na szeroką skalę 

akcja informacyjna (wystawy, katalog, a w niedalekiej 

przyszłości strona internetowa) przyczyni się do od-

nalezienia kolejnych zabytków.

18 IX 1980 r. powstał Tymczasowy Komitet Założycielski 
NSZZ „Solidarność” Pracowników KUL

Święto „Solidarności”

Koncepcja 
i scenariusz wystawy: 
dr Krzysztof Przylicki, 

kurator Pracowni Zbiorów 
Muzealnych

Projekt aranżacji: 
Anna Kowalczyk, 

Pracownia Multimedialna

Jedna z niemieckich kart 
ewidencyjnych, założonych 

dla muzealiów z KUL, obecnie 
w zbiorach Muzeum Lubelskiego 

w Lublinie

Irena Gębura
wieloletni pracownik 

SPNJO

Dnia 5 XI 2015  r. odbyła się na naszym Uniwer-

sytecie wyjątkowa uroczystość. Była ona elemen-

tem obchodów 35-lecia powstania NSZZ „Solidar-

ność” na KUL. Działalność Związku na Uczelni była 

niezwykle ważna, nie tylko ze względu na jej wymiar 

pracowniczy. Stworzyła mianowicie możliwości szer-

szego dotarcia do społeczeństwa polskiego z  tym, co 

było zawsze istotą KUL, a więc z  bogactwem badań 

naukowych, osiągnięciami dydaktycznymi i  sukcesa-

mi w  działalności zagranicznej naszych profesorów 

i  studentów. Zwycięstwo niezależnej myśli w  postaci 

Związku dało nam wszystkim w  pamiętnym roku 

1980 nadzieję, a  także impuls do działania w  sferze 

społecznej, niedostępnej w czasach ludowej władzy.

„Solidarność” zaistniała na Uniwersytecie, jeszcze 

zanim powstała jej nazwa. Na wieść o  wydarzeniach 

w Stoczni Gdańskiej nastąpiło w środowisku ogrom-

ne poruszenie. Spotykali się ludzie, którzy wiedzieli, że 

idea solidarnościowej wolności musi być również roz-

wijana na KUL. Pracownicy deklarujący swój udział 

w  Związku uznali, że będą budować go na funda-

mencie katolickiej nauki społecznej, a  zwłaszcza na 

Naśladowca Giovanniego Salvi zw. Sassoferrato (1609-1685), Matka 
Boża z Dzieciątkiem, określona w spisie ks. kan. Jana Władzińskiego 
jako „Matka Boska z Dzieciątkiem, olejny, rama rzeźbiona Ludwika XVI”, 
obecnie depozyt Muzeum Lubelskiego w Lublinie
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nauczaniu społecznym papieża Jana Pawła II. Powstał 

wówczas Tymczasowy Komitet Założycielski. Zbiera-

ne były podpisy i  deklaracje poparcia. Zaczęły dzia-

łać komisje i  podkomisje. Powstała natychmiast pra-

sa związkowa. Inicjatorami działalności Związku na 

KUL byli: Jerzy Kłoczowski, Adam Stanowski i Kon-

stanty Turowski. Niezwykle intensywnie pracowali 

członkowie Komisji Uczelnianej. Wyszli oni z inicja-

tywami i  informacjami do innych uczelni, zakładów 

pracy i różnych środowisk. NSZZ na KUL działał do 

13 X 1981 r., potem już w konspiracji i ponownie po 

powtórnej rejestracji w roku 1988.

Święto wszystkich obecnych i  byłych członków 

„Solidarności” rozpoczęliśmy Mszą  św. w  kościele 

akademickim. Celebrował ją kapłan wyjątkowo dla 

naszego Związku zasłużony – bp Kazimierz Ryczan, 

który był przy powstawaniu Komitetu Założycielskie-

go i  wspierał nas swoją siłą i  mądrością przez długi 

czas. W  obecności związkowego sztandaru modlili-

śmy się za tych, którzy od nas odeszli do Pana, a także 

za wszystkich żyjących członków „Solidarności” i tych 

kontynuujących działalność społeczną na Uniwersy-

tecie. Poczet sztandarowy pokłonił się Janowi Pawło-

wi II na dziedzińcu KUL. Podczas świątecznego spo-

tkania do stołu prezydialnego zostali zaproszeni dro-

dzy nam wszystkim goście z bpem Ryczanem na czele. 

Zaszczyciły swoją obecnością tę uroczystość władze 

Uniwersytetu w osobie prorektor prof. dr hab. Urszuli 

Paprockiej-Piotrowskiej. 

Przy tym stole zasiadły również Janina Gawrysia-

kowa i Małgorzata Jóźwik – autorki publikacji NSZZ 

„Solidarność” w  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

1980-2010. Ta książka była drugim, oprócz roczni-

cy powstania Związku, powodem spotkania w  tym 

dniu. Autorki przedstawiły swoją publikację i  pracę 

nad nią. A podkreślić należy, że archiwalia były trudne 

do zbadania. Wiadomo bowiem, że działania Związku 

w wielu sprawach prowadzono praktycznie w warun-

kach konspiracyjnych. Tu mogły pomóc relacje naocz-

nych świadków, jednak nie do wszystkich udawało się 

dotrzeć. Ale to spotkanie miało służyć także właśnie 

temu, żeby powspominać tamten czas i uzupełnić na-

szą wiedzę o latach wolności i nadziei.

Pierwszy zabrał głos bp  Kazimierz Ryczan, któ-

ry opowiadał o dniach powstawania Komitetu Zało-

życielskiego i  entuzjazmie działających w  nim ludzi. 

W ten nurt wspomnień włączył się Czesław Deptuła. 

Mówił on o  ludziach „Solidarności”. Nie sposób wy-

mienić ich wszystkich, ale koniecznie przywołać trze-

ba Ewę Jabłońską-Deptułę, bo zaangażowała się nie-

zwykle aktywnie w ideę „Solidarności”. Wraz z Ada-

mem Stanowskim dawała nam tego zaangażowania 

przykład. Inni wspierali nas swoim autorytetem, jak 

Łukasz Czuma, działający w opozycji.

Wspomnienia innych uczestników spotkania doty-

czyły bardzo ważnych zadań realizowanych w ramach 

Komisji Uczelnianej. Norbert Wojciechowski, czło-

wiek wielu funkcji i  ogromnego entuzjazmu, mówił, 

jak ważna w  tym czasie była rola uniwersyteckiego 

Zakładu Małej Poligrafii, którym kierował. Słuchali-

śmy także dr hab. Aliny Rynio, prof. KUL, wieloletniej 

przewodniczącej Komisji Uczelnianej. Przypomniała 

ona o czasach powtórnej rejestracji Związku na KUL 

w  roku 1988. Mówił na ten temat także dr  Andrzej 

Juros. Próba podjęta przez działaczy naszego Związku 

i  osoby wspomagające Komisję Uczelnianą powiodła 

się mimo oporu władz sądowych. O innej, jakże trud-

nej dla Komisji i władz uniwersyteckich sprawie, opo-

wiadała pisząca te słowa. Był to strajk pracowników 

Towarzystwa Naukowego  KUL. Organizacja związ-

kowa miała się wykazać umiejętnością łagodzenia spo-

rów i  próbę tę przeszła pozytywnie. To, czego zapo-

mnieć się nie da z tamtych czasów, to niezwykła wiara 

w sens tego, co się robi, w sens społecznego działania, 

ponadto entuzjazm i odwaga. Ważne było, że podczas 

spotkania niektórych relacji słuchali bardzo młodzi lu-

dzie, studenci historii naszego Uniwersytetu. Dla nich 

była to prawdziwa lekcja.

Sprawie „Solidarności” na KUL poświęciło się wie-

le osób. Nie wszyscy dotarli na nasze spotkanie, ale nie 

możemy zapominać o  ich działalności. Trzeba przy-

wołać choćby osobę Krystyny Stańczakowej, wspoma-

gającej Komisję, Edwarda Zwolskiego, Anny Trusko-

laskiej, Ewy Barańskiej czy Klaudii Chlewińskiej.

Uroczystość uświetniło wręczenie okolicznościo-

wych medali Bene Meritus zasłużonym związkowcom 

KUL przez przedstawicieli Zarządu Regionu Środko-

wowschodniego – przewodniczącego Mariana Kró-

la i  Teresę Misiuk z  Sekcji Oświaty i  Wychowania 

NSZZ „Solidarność”. Wiele było rozmów, wspomnień 

i wzruszeń podczas tego wieczoru. Rozstawaliśmy się, 

mając nadzieję, że jeszcze się spotkamy i  opowiemy 

o sprawach, na które tym razem zabrakło czasu.

Poczet sztandarowy NSZZ 
„Solidarność” w składzie: Irena 
Gębura, Janusz Kuchno, Janusz 
Kubicki przed pomnikiem 
„Homagium” na dziedzińcu KUL 
(fot. Emil Zięba)

Przy stole prezydialnym (od 
lewej): Dorota Marzec z Biura 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”, przewodniczący 
NSZZ dr Andrzej Januszewski, 
prorektor prof. dr hab. 
Urszula Paprocka-Piotrowska, 
bp Kazimierz Ryczan, kapelan 
lubelskiej „Solidarności” 
ks. Zbigniew Kuzia 
(fot. Emil Zięba)
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Order Odrodzenia Polski
Dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL, z Instytutu 

Historii WNH został odznaczony przez Prezyden-

ta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w upowszech-

nianiu wiedzy o  najnowszej historii Polski, za osią-

gnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej”. Uroczystość 

odbyła się w dniu Narodowego Święta Niepodległości 

11 XI 2015 r. w Belwederze. 

Medal za Długoletnią Służbę 
Postanowieniem Prezydenta  RP z  25  IX 2015  r. 

pracownicy KUL zostali odznaczeni „za wzorowe, wy-

jątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wyni-

kających z pracy zawodowej". Dekoracji dokonał wi-

cewojewoda lubelski Marian Starownik podczas uro-

czystości otwarcia i  poświęcenia Centrum Transferu 

Wiedzy 8 XII 2015 r.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
 � dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
 � mgr Agnieszka Gryta

 � ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL 

 � ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda 

 � dr hab. Elżbieta Rydz

 � dr hab. Anna Rymuszka

 � dr hab. Ewa Trzaskowska

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
 � dr Dagmara Musiał 

 � dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL 

 � dr hab. Wojciech Wytrążek

Medal KEN
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczegól-

ne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji 

Edukacji Narodowej zostało odznaczonych 10 pra-

cowników naszego Uniwersytetu: 

 � dr Agata Błachnio, 

 � dr Aneta Duda, 

 � dr Renata Kołodziejczyk, 

 � dr Magdalena Lubiarz, 

 � prof. dr hab. Urszula Mazurczak, 

 � dr hab. Danuta Opozda, 

 � dr Anna Sugier-Szerega, 

 � dr hab. Marcin Szewczak, 

 � dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, 

 � prof. dr hab. Marian Żukowski.

Dnia 8 XII 2015 r. zostali oni udekorowani przez 

wicewojewodę lubelskiego Mariana Starownika pod-

czas uroczystości otwarcia i poświęcenia CTW.

Za zasługi dla obronności kraju
Z  okazji Narodowego Święta Niepodległości 

członkowie Stowarzyszenia Instruktorów Legii Aka-

demickiej KUL Damian Duda i Konrad Dziekanow-

ski zostali odznaczeni przez Ministra Obrony Naro-

dowej srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności 

kraju”. Wręczenie odznaczeń miało miejsce podczas 

uroczystej gali z udziałem kadry kierowniczej MON 

i najwyższych dowódców Sił Zbrojnych 2 XII 2015 r. 

w  Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia 

w Zielonce koło Warszawy. 

Medal Błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki

Członkowie Legii Akademickiej  KUL oraz Pol-

skiej Akademickiej Korporacji Astrea Lublinensis zo-

stali odznaczeni Medalem Błogosławionego ks.  Je-

rzego Popiełuszki, ustanowionym w  2011  r. przez 

bpa polowego Wojska Polskiego gen.  Józefa Guzdka 

w duchu dziękczynienia za beatyfikację polskiego du-

chownego. Medal jest przyznawany osobom duchow-

nym i świeckim, które „na wzór księdza Jerzego służą 

prawdzie, miłości i  przebaczeniu”. Uroczystość wrę-

czenia medali odbyła 14 XII 2015 r. na KUL. Odzna-

czeni zostali: dr hab. Maciej Jońca – kurator LA KUL, 

sierż. rez. Damian Duda – przewodniczący LA KUL, 

sierż. LA Konrad Dziekanowski, plut. LA Karol Woj-

taszek, Bartosz Czajka, Michał Dworski oraz dok-

torant KUL mjr  Wińczysław Jastrzębski, zastępca 

Komendanta Żandarmerii Wojskowej w  Lublinie. 

Uhonorowani zostali za promowanie idei obronności, 

krzewienie postaw patriotycznych oraz utrwalanie pa-

mięci historycznej, a także za zaangażowanie w dzia-

łalność charytatywną. 

fot. ze zbiorów
 M

ieczysław
a Ryby
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Nominacje
 � Dr hab. Rafał Sura z  Instytutu Administracji 

WPPKiA został wybrany na członka Trybunału 

Stanu podczas pierwszego posiedzenia Sejmu RP 

VIII kadencji w dniu 18 XI 2015 r.

 � Prof. dr hab. Henryk Cioch z  Instytutu Prawa 

WPPKiA został wybrany 2  XII 2015  r. przez 

Sejm  RP na sędziego Trybunału Konstytucyjne-

go. Akt nominacji otrzymał z rąk Prezydenta RP 

Andrzeja Dudy. 

 � Dr hab. Jan Mariusz Izdebski z  Instytutu Admi-

nistracji WPPKiA został powołany 17 XII 2015 r. 

na członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju 

Przemysłu  S.A. – spółki Skarbu Państwa działa-

jącej od 1991 r. i odpowiadającej na najważniejsze 

potrzeby polskiej gospodarki. 

 � Dr hab. Przemysław Czarnek z  Instytutu Prawa 

WPPKiA został powołany w dniu 8 XII 2015  r. 

przez premier Beatę Szydło na stanowisko woje-

wody lubelskiego.

 � O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk z Instytutu Teo-

logii Duchowości WT i  prof. dr hab. Stanisław 

Wrzosek z Instytutu Administracji WPPKiA zo-

stali powołani przez ministra nauki i  szkolnictwa 

wyższego Jarosława Gowina do Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej na kadencję 2016-2019.

 � Prof. dr hab. Andrzej Sękowski z  Instytutu Psy-

chologii WNS został wybrany 2 XII 2015 r. przez 

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego na wiceprzewodniczącego PTP 

oraz na delegata PTP w European Federation of 

Psychologists’ Asoociations i  International Union 

of Psychological Science. 

 � Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof.  KUL, i  dr hab. 

Krzysztof Narecki, prof. KUL, z Instytutu Filolo-

gii Klasycznej WNH zostali powołani do Komite-

tu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii 

Nauk na kadencję 2015-2018.

 � Prof. dr hab. Piotr Oleś, prof. dr hab. Piotr Fran-

cuz, dr hab. Mariola Łaguna z Instytutu Psycholo-

gii WNS zostali wybrani do Komitetu Psychologii 

Polskiej Akademii Nauk na lata 2015-2018.

 � Dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL, z Instytutu 

Filologii Angielskiej WNH, pełnomocnik Rekto-

ra KUL ds. studentów niepełnosprawnych, 18 XII 

2015  r. otrzymał nominację na dyrektora nowo 

powstałego Centrum Aktywizacji Osób z Niepeł-

nosprawnością KUL.

 � Helena Błazińska, kierownik Studium Praktycznej 

Nauki Języków Obcych, została dyrektorem Cen-

trum Polsko-Chińskiego KUL, które zainauguro-

wało swoją działalność 19 XII 2015 r.

Gratulacje
Dr hab. Cezary Taracha, prof.  KUL, z  Instytutu 

Historii WNH w związku z 25-leciem pracy nauko-

wej w zakresie hispanistyki i wydaniem hiszpańskoję-

zycznej wersji Gorzkich żali pt. Amargas lamentaciones 
otrzymał listowne gratulacje od króla Hiszpanii Fili-

pa VI i kard. Antonio María Rouco Vareli. 

Granty NCN
Wśród 4263 wniosków złożonych do Narodowego 

Centrum Nauki w ramach ogłoszonych 15 III 2015 r. 

po raz dziewiąty konkursów OPUS, PRELUDIUM 

i  SONATA do finansowania zakwalifikowano 21% 

z nich. Wśród laureatów znalazło się siedem projek-

tów przygotowanych przez pracowników naukowych 

KUL. 

OPUS 9 – na projekty badawcze, w  tym finanso-

wanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów 

– dr hab. Dorota Kudelska (WNH) „Polscy artyści 

w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 

(Akademie der bildenden Künste, Künstlerhaus, Wie-

ner Secession, Hagenbund, Galerie Miethe i Galerie 

Pisko)”; dr Jerzy Parchomiuk (WPPKiA) „Nadużycie 

i obejście prawa w prawie administracyjnym”; prof. dr 

hab. Zofia Stępniewska (WBiNoŚ) „Naturalna i  sty-

mulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli 

kopalnych”; dr  Robert Trypuz (WF) we  współpra-

cy z Towarzystwem Naukowym KUL „Zintegrowana 

formalizacja rozumowań normatywnych dotyczących 

własności deontycznych działań i stanów rzeczy”.

PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze reali-

zowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową 

nieposiadające stopnia naukowego doktora – mgr Ja-

cek Jan Jarocki (WF) „Świadomość, wolna wola, jaźń. 

Metafizyka Galena Strawsona”; mgr  Andrzej Cudo 

(WNS) „Wpływ afektu, trudności zadania i  spraw-

ności pamięci roboczej na kontrolę poznawczą”; 

mgr Adam Kubiak (WF) we współpracy z Towarzy-

stwem Naukowym KUL „Koncepcja wnioskowań na-

ukowych Jerzego Neymana”.

Książka Historyczna Roku
Dr hab. Aga-

ta Mirek, prof.  KUL, 

z  Ośrodka Badań nad 

Geografią Historycz-

ną Kościoła w  Polsce 

WNH znalazła się 

w  gronie 5  laureatów 

8.  edycji konkursu 

„Książka Historycz-

na Roku” o  Nagrodę 

im.  Oskara Haleckie-

go. Jest on organizo-

wany przez Telewizję 

Polską, Polskie Radio 

i Instytut Pamięci Na-

rodowej, pod honoro-

wym patronatem Pre-

zydenta  RP. Nagrody 

zostały wręczone podczas gali 13 XI 2015 r. w siedzi-

bie TVP w Warszawie. W ramach konkursu dwie na-

grody przyznało jury, trzy – czytelnicy w głosowaniu 

internetowym. Książka A. Mirek Trudne lata. Wielkie 
dni. Zakony żeńskie w PRL uzyskała najwięcej głosów 

internautów w  kategorii „Najlepsza książka popular-

nonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”. 
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Nagroda Stowarzyszenia 
Wydawców Szkół Wyższych 
im. Księdza Edwarda Pudełki 

Podczas 19.  Poznańskich Dni Książki nie tyl-

ko Naukowej, odbywających się 4-6  XI 2015  r. na 

Uniwersytecie Adama Mickiewicza, zorganizowa-

nych przez Wydawnictwo Naukowe UAM, przyzna-

no nagrody w kilku kategoriach. W konkursie o Na-

grodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych 

im.  Księdza Edwarda Pudełki zwyciężyła publikacja 

Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych dr  Edyty 

Chlebowskiej z Ośrodka Badań nad Twórczością Cy-

priana Norwida, wydana przez Towarzystwo Nauko-

we KUL. W 1997  r. zorganizowano po raz pierwszy 

Poznańskie Dni Książki Naukowej. Od 3 lat odbywa-

ją się one w nowej formule i pod rozszerzoną nazwą, 

bo oprócz wydawnictw najważniejszych ośrodków na-

ukowych z  całej Polski gromadzą wydawców książek 

popularnonaukowych. 

Akademia Artes Liberales 
Jan Kutnik, dr  filozofii UMCS, uczestnik studiów 

doktoranckich z psychologii KUL, został przyjęty do 

VIII  edycji Międzyuczelnianego Programu Interdy-

scyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii „Ar-

tes Liberales”. W  historii tego programu, realizowa-

nego od roku akademickiego 2008/2009, będącego 

międzyuczelnianą i interdyscyplinarną formą edukacji 

skierowaną do absolwentów studiów interdyscyplinar-

nych, jest on pierwszym doktorantem z KUL i zara-

zem z Lublina.

Nagroda z zakresu prawa 
podatkowego

W  ramach XVIII  Ogólnopolskiej Studenckiej 

Konferencji Naukowej pt.  „Współczesne problemy 

orzecznictwa sądowego w  sprawach podatkowych”, 

zorganizowanej 8 XII 2015 r. przez Centrum Doku-

mentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi we współ-

pracy z  firmą Crido Taxand, uczestnicy prezentowa-

li referaty (glosy do wyroków NSA, WSA, TK al-

bo TSUE zapadłych w  latach 2014-2015) w ramach 

konkursu na najlepsze opracowanie z  zakresu prawa 

podatkowego. Nagrodę III kategorii oraz wyróżnienie 

w postaci praktyk w Dziale Podatkowym w Crido Ta-

xand zdobyła studentka II  roku II  stopnia MISHuS 

Joanna Marczuk za przedstawienie glosy do uchwały 

NSA z 7 VII 2014 r., II FPS 1/14.

Stypendia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

Za wybitne osiągnięcia 744 studentów i 79 dokto-

rantów z całej Polski otrzymało stypendia naukowe na 

rok akademicki 2015/2016. Wśród laureatów znalazło 

się 34 studentów KUL z  następujących kierunków 

studiów: 

 � dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 � Tomasz Nowak,

 � filologia polska:

 � Małgorzata Osińska,

 � filozofia:

 � Kacper Sakowicz,

 � pedagogika:

 � Sylwia Mirosław,

 � Marta Pietrycha,

 � prawo:

 � Agnieszka Bernecka,

 � Marzena Czochra,

 � Mateusz Jan Gabryel,

 � Maciej Stanisław Kudelski,

 � Paweł Mącik,

 � Justyna Świerczek,

 � psychologia:

 � Anna Bzówka,

 � Małgorzata Charęzińska,

 � Monika Dubas,

 � Ewelina Dżaman,

 � Emilia Gawrysiak,

 � Łucja Hadam,

 � Mateusz Hadam,

 � Katarzyna Indyk,

 � Ana Ivanova,

 � Jagoda Łokczewska,

 � Anna Marcinkowska,

 � Janina Modzelewska,

 � Kinga Muszyńska,

 � Karolina Oziemczuk,

 � Maria Pacek,

 � Katarzyna Pasternak,

 � Agnieszka Pierchała,

 � Ewelina Polak,

 � Monika Sabaj,

 � Paulina Szach,

 � Nasturcja Toruj,

 � Marta Wiśniewska,

 � Katarzyna Wrona.

Polak,

Sabaj,Sabaj,

a SzSzach,h,

rrrrrcjcjccjcjja a a ToToToTToToToT rururururujj,jj,j,

ttttttaaaaaaa WWWWiWiWiWiiW śśnśnieieiieeiewswwskkkakaka,

taarzr yny a aaaa WWrWrWrononona.aa.a.nnnniiie

TaTaTaTTTaTaaaTaaTaT -

HuHuuuuuuHuHHuHuHuHuHuuuSSSSSSSSSSSSSSSSSS

wawawaaałłłłyłyłyyyyłyłłłyłyyłyłyłłyyłyyyłłyłłyyyyyyyyyy   

Kattaarrzyny a Wronona.a.
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Ustanowiony przez papieża Franciszka bullą Mise-

ricordiae vultus (z 11 IV 2015) jubileuszowy Rok 

Miłosierdzia, który aktualnie przeżywamy, skłania do 

przypomnienia, jak pół wieku temu w polskim środo-

wisku teologicznym nie bez bolesnych kontrowersji 

rodził się kult Bożego Miłosierdzia, a zwłaszcza jego 

podstawy teologiczne. W  tym zakresie Sługa Boży 

ks. Wincenty Granat (1900-1979), rektor KUL w la-

tach 1965-1970, ma znaczący wkład.

Dynamicznie rozwijający się po II wojnie świato-

wej kult Bożego Miłosierdzia według objawień s. Fau-

styny Kowalskiej został zahamowany najpierw przez 

dekret Kongregacji Świętego Oficjum z 19 XI 1958 r., 

podający między innymi w wątpliwość nadprzyrodzo-

ny charakter przeżyć mistycznych sekretarki Bożego 

Miłosierdzia i zakazujący ich rozpowszechniania oraz 

szerzenia kultu w tej formie. Zakaz ten w formie no-

tyfikacji został powtórzony przez Kongregację 6  III 

1959  r. Jednym z  powodów tej surowej decyzji, nie-

zrozumiałej dla czcicieli Bożego Miłosierdzia, był brak 

mocnych podstaw teologicznych. 

Mimo zakazu wielu wiernych nadał modliło się 

Koronką do Bożego Miłosierdzia i  czciło obraz Jezu-

sa Miłosiernego z napisem „Jezu ufam Tobie”. Jeden 

z  nich, pozostawiony w  ołtarzu w  pallotyńskim ko-

ściele w  Dolinie Miłosierdzia Bożego w  Częstocho-

wie, szczególnie przyciągał wiernych, którzy podąża-

li na Jasną Górę. Wobec tego z  inicjatywy pallotyna 

ks.  Stanisława Wierzbicy powstał Ośrodek Studium 

Miłosierdzia Bożego, który w ramach swojej działal-

ności organizował sympozja mające na celu krytyczną 

refleksję teologiczną nad kontrowersyjnym wówczas 

kultem.

Na zaproszenie Ośrodka do współpracy chętnie 

odpowiedział ks.  Wincenty Granat, który niebawem 

przewodniczył obradom zespołu organizacyjnego 

pierwszego sympozjum. Odbyło się ono w  Dolinie 

Miłosierdzia w dniach 16-17 XI 1966 r. Ksiądz rektor 

zaproponował temat przewodni sympozjum „Ewan-

gelia miłosierdzia” i  wyraził gotowość zredagowania 

materiałów posympozyjnych pod tym samym tytułem. 

Nota bene książka ukazała się dopiero w 1970 r., a więc 

po zakończeniu przez niego kadencji na urzędzie 

rektorskim. 

Niestety, z uwagi na liczne obowiązki, nie mógł on 

przybyć na sympozjum. Jednak odtąd zaczął intere-

sować się problematyką Bożego Miłosierdzia, czego 

przejawem jest między innymi 6  artykułów nauko-

wych i kilka innych drobnych publikacji. 

Jako przewodniczący Sekcji Dogmatycznej Teo-

logów Polskich na zjeździe tego gremium, odbywa-

jącym się w połowie listopada 1968  r. w  seminarium 

pallotyńskim w Ołtarzewie, wygłosił referat na temat 

teologicznych podstaw kultu Chrystusa Miłosiernego. 

Następnie przewodniczył obradom, a wreszcie zapro-

ponował powołanie specjalnej komisji dla wypracowa-

nia teologicznych podstaw kultu Bożego Miłosierdzia. 

Komisja ta działała przez rok i odbyła tylko jedno ze-

branie w marcu 1969 r. w Warszawie. Podczas niego 

ks.  Granat omówił redagowaną przez siebie książkę 

Ewangelia Miłosierdzia. Z  perspektywy prawie pół-

wiecza trzeba uznać ją za pierwsze w  Polsce, a  być 

może na świecie, wnikliwe studium na temat teologii 

Bożego Miłosierdzia.

Oprócz tego sługa Boży, już po zakończeniu pracy 

na KUL i opuszczeniu Lublina, wziął udział w trze-

cim sympozjum poświęconym Bożemu Miłosier-

dziu, zorganizowanym w Ołtarzewie w październiku 

1972  r. przez Ośrodek Studium Bożego Miłosier-

dzia. Zgodnie z sugestią ks. Granata poświęcone było 

ks. prof. dr hab. 
Marek Chmielewski
Instytut Teologii 
Duchowości

W 36. rocznicę śmierci ks. Wincentego Granata w jego rodzinnej 
parafii w Ćmielowie i w WSD w Sandomierzu odbyły się uroczystości 
poświęcone jego osobie, dorobkowi naukowemu i modlitwie 
o beatyfikację. Uczestniczył w nich jako kaznodzieja i prelegent 
ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski. 14 II 2016 r. w kościele 
akademickim KUL została odprawiona Msza św. w intencji byłego 
rektora i otwarta wystawa w Collegium Norvidianum pt. „Veritatem 
facientes in caritate. Ksiądz Wincenty Granat (1970-1979)”.

Wkład Sługi Bożego 
ks. Wincentego Granata 
w teologię Bożego Miłosierdzia

Fragment wystawy poświęconej 
ks. Wincentemu Granatowi, 
zaprezentowanej w Collegium 
Norvidianum



Msza św. w intencji Sługi 
Bożego ks. W. Granata pod 

przewodnictwem bpa Krzysztofa 
Nitkiewicza w kościele 

akademickim
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apostolskiemu wymiarowi kultu Bożego Miłosierdzia. 

Sługa Boży wygłosił referat ukazujący Chrystusa jako 

Apostoła Miłości miłosiernej. W dyskusji zaś postulo-

wał, by mówić o „miłosierdziu humanistycznym”. Po-

tem napisał na ten temat artykuł. 

W  ramach coraz ściślejszej współpracy z  Ośrod-

kiem Studium Miłosierdzia Bożego ks. Granat opra-

cował zagadnienie Miłosierdzia Bożego eschatolo-

gicznego. Był to motyw przewodni jednego z sympo-

zjów jesienią 1975 r. w Dolinie Miłosierdzia.

Temat ten powrócił podczas kolejnego sympozjum, 

które zwołano w Ołtarzewie w dniach 3-4 X 1978 r., 

a  więc już po zniesieniu wspomnianej notyfikacji 

(15  IV 1978). Okazją było czterdziestolecie śmierci 

s.  Faustyny, o  której po raz pierwszy zaczęto mówić 

podczas tego rodzaju sympozjów. Sługa Boży przygo-

tował refleksję o  mesjanistycznym charakterze kultu 

Miłosierdzia Bożego. Jednak ze względu na stan zdro-

wia nie mógł przybyć i osobiście przedstawić swoich 

przemyśleń. Tekst, odczytany przez jednego z uczest-

ników, wywołał po raz kolejny niemałe kontrowersje.

Trzeba bowiem zauważyć, że lubelski dogmatyk nie 

krył swoich bardzo krytycznych opinii o kulcie Miło-

sierdzia Bożego według objawień s. Faustyny Kowal-

skiej. Z  tego powodu pozostawał w  intelektualnym 

sporze z bł. ks. Michałem Sopoćką. Niemniej jednak 

we  wstępie do zredagowanej przez siebie Ewangelii 

Miłosierdzia napisał: „Wyrazy gorącego podziękowa-

nia i uznania należą się ks. Michałowi Sopoćce za Jego 

niestrudzoną działalność w  szerzeniu nauki o  miło-

sierdziu Bożym, bo i ta książka wyrasta z apostolskiej 

pracy, jaką prowadzi ks. Sopoćko od wielu lat” (s. 8).

Jednoznacznie opowiadając się za chrystocentry-

zmem wiary i duchowości katolickiej, sługa Boży sta-

nowczo sprzeciwiał się czci Miłosierdzia Bożego jako 

jednego z przymiotów Boskich. Postulował natomiast, 

aby czcić Jezusa Chrystusa Miłosiernego, w  którym 

i  przez którego objawia się cała tajemnica Bożego 

Miłosierdzia. W tym celu szeroko omawiał miłosier-

dzie bosko-ludzkie w  Chrystusie. Chciał w  ten spo-

sób podkreślić także personalistyczny charakter kul-

tu. Warto zauważyć, że usilnie postulowany przez 

ks.  Granata chrystocentryczno-personalistyczny wą-

tek kultu Bożego Miłosierdzia mocno wybrzmiewa 

w  encyklice Jana Pawła  II Dives in misericordia. Nie 

można bowiem wykluczyć, że papież korzystał z jego 

przemyśleń.

Poważne zastrzeżenia dogmatyczne zgłaszał lubel-

ski teolog również wobec idei Święta Miłosierdzia 

w  tzw.  Niedzielę Przewodnią i  odnośnie do Koronki 

do Bożego Miłosierdzia. Twierdził ponadto, że o ile kult 

Chrystusa, wynikający z Objawienia, jest bezwzględ-

nie obowiązkowy, to nie są obligatoryjne określone 

formy tego kultu.

Nasuwa się zatem pytanie, czy wobec tych zastrze-

żeń – na które dziś mamy już wyczerpującą odpo-

wiedź zarówno w encyklice Dives in misericordia, jak 

i  w  licznych opracowaniach teologicznych – zasadna 

jest postawiona na początku teza, że ks.  Wincenty 

Granat ma znaczący wkład w  rozwój kultu Bożego 

Miłosierdzia. 

Odpowiedź daje pallotyn ks.  Lucjan Balter, który 

jako uczeń i współpracownik sługi Bożego dokładnie 

opisał jego zaangażowanie w  sprawę kultu Bożego 

Miłosierdzia w artykule pt. Teolog Miłosierdzia Bożego 

[„Studia Sandomierskie” 2(1981), s. 91-112]. Stwier-

dza on, że niewątpliwą zasługą lubelskiego teologa jest 

to, iż kwestionując u samych podstaw niektóre aspekty 

kultu według objawień s.  Faustyny Kowalskiej, wy-

dobył na światło dzienne problemy, które wymagały 

gruntownego przebadania i  wyjaśnienia, a  które za-

pewne były jedną z przyczyn tak surowego stanowiska 

Stolicy Apostolskiej. 

Być może, że sługa Boży kierował się także do-

brze znaną regułą rozeznawania duchowego, wyrażo-

ną w  Dziejach Apostolskich przez jednego z uczonych 

w  prawie imieniem Gamaliel. Głosi ona, że jeśli od 

ludzi pochodzi dana myśl czy sprawa, to wcześniej czy 

później rozpadnie się. Jeżeli natomiast jest ona z Bo-

skiej inspiracji, to nikt nie zdoła jej zniszczyć (por. 

Dz 5, 34). Daleko posunięta powściągliwość ks. Gra-

nata wobec narastającego entuzjazmu dla nowej wów-

czas formy pobożności świadczy więc o jego roztrop-

ności, odpowiedzialności, odwadze i niezależności teo-

logicznych dociekań.

Nie ma jednak wątpliwości, że sprawa kultu Bo-

żego Miłosierdzia była bardzo ważna dla tego naj-

bardziej rozpoznawalnego polskiego dogmatyka. On 

Publikacje ks. Wincentego Granata 
na temat Miłosierdzia Bożego

 � Podstawy teologiczne kultu Chrystusa Miłosiernego [streszczenie referatu wygłoszonego 15 XI 

1968 r. podczas sympozjum teologicznego w Ołtarzewie], „Homo Dei” 38(1969), s. 117.

 � [Wnioski z sympozjum w Ołtarzewie w 1968 r. poświęconego Miłosierdziu Bożemu], „Nasza 

Rodzina” 1969, nr 2, s. 17.

 � Wstęp, w: Ewangelia Miłosierdzia, red. W. Granat, Poznań-Warszawa 1970, s. 5-8.

 � Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: tamże, s. 9-47.

 � Kult Boga miłosiernego przez Chrystusa i w Chrystusie, w: tamże, s. 379-409.

 � Podstawy teologiczne kultu Chrystusa Miłosiernego, w: „…Bo Jego miłosierdzie na wieki” 

(Ps 135), red. L. Balter, Poznań-Warszawa 1972, s. 127-130.

 � Udział w dyskusji, w: tamże, s. 137-138, 163-164, 183-185.

 � Podsumowanie obrad przez ks. rektora, w: tamże, s. 239-241.

 � W trosce o miłosierdzie humanistyczne, w: Powołanie do apostolstwa, red. L. Balter, Poznań-

-Warszawa 1975, s. 433-446.

 � Miłosierdzie Boże eschatologiczne, „Communio” 1(1981), nr 1-2, s. 123-133.

 � Mesjanistyczny charakter kultu Miłosierdzia Bożego objawionego w Chrystusie, w: Wobec ta-

jemnicy Bożego Miłosierdzia, red. L. Balter, Poznań 1991, s. 38-52.
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Marian Rusecki Memorial Lectures – to coroczne 

wydarzenie naukowe organizowane od 2013  r. 

przez Instytut Teologii Fundamentalnej KUL dla upa-

miętniania śp.  ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckie-

go (1942-2012), długoletniego pracownika Instytutu 

oraz współtwórcy i  mistrza lubelskiej szkoły teolo-

gii fundamentalnej. Do tej pory odbyły się trzy takie 

wydarzenia.

Pierwszym była konferencja „Czym chrześcijań-

stwo może przyciągnąć w dobie smartfonów?”, która 

miała miejsce 2 XII 2013  r. i  została zorganizowana 

przez doktorantów ITF pod opieką pracowników na-

ukowych. Jej celem było wskazanie w religii chrześci-

jańskiej treści budzących zainteresowanie zwłaszcza 

młodego pokolenia oraz sformułowanie sugestii co do 

ich atrakcyjnego przedstawiania. Na zakończenie spo-

tkania uczestnicy wysłuchali nagrania referatu ks. prof. 

Ruseckiego ,,Siła wiary – siła odnowy”. Efektem kon-

ferencji jest książka Chrześcijaństwo w  epoce smartfo-

nów (red. P. Rączka, P.A. Gruszczyński OFM, Lublin 

2015).

Drugie wydarzenie naukowe, poświęcone zagad-

nieniu prymatu papieskiego, składało się z dwóch czę-

ści. Pierwsza z  nich obejmowała wykłady gościnne 

pt.  ,,Prymat papieża” ks.  prof. dra hab. Wolfganga 

Klausnitzera z Julius-Maximilians-Universität Würz-

burg, wieloletniego dyrektora Referatu Ekumenicz-

nego w  archidiecezji Bamberg, uznanego teologa, 

zwłaszcza na polu eklezjologii i prymatu papieskiego. 
17 XI 2014 r. wygłosił on trzy referaty: ,,Miejsce pry-

matu papieskiego w refleksji eklezjologicznej. Aspekt 

historyczno-teologiczny”, ,,Aktualny stan teologicz-

nej dyskusji o  prymacie: petrinitas, perpetuitas, roma-

nitas”, ,,Perspektywa ekumeniczna: problemy, szanse, 

perspektywy”, po których odbyły się dyskusje. Dzień 

później miała miejsce międzynarodowa ekumenicz-

na konferencja ,,Prymat papieski w  służbie jedno-

ści Kościoła“, zorganizowana przez Instytut Teologii 

Fundamentalnej KUL, Instytut Ekumeniczny KUL, 

Komitet Nauk Teologicznych PAN, Komitet Teolo-

gii Oddziału PAN w Lublinie oraz Lubelskie Towa-

rzystwo Naukowe Wydział VI  Nauk Teologicznych. 

Wygłoszone zostały referaty: ,,Prymat i  kolegialność 

w  służbie jedności Kościoła – perspektywa teologii 

katolickiej” (ks.  prof.  Klausnitzer), „Prymat papie-

ski w  służbie jedności Kościoła – perspektywa teo-

logii prawosławnej” (ks. prof. dr hab. Nicu Dumitra-

şcu z  Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu 

w  Oradei w  Rumunii), ,,Prymat papieski w  służbie 

jedności Kościoła – perspektywa teologii luterańskiej” 

(bp Kościoła ewangelicko-augsburskiego dr hab. Mar-

cin Hintz, prof. ChAT), ,,Teologia jedności Kościoła” 

(ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, Instytut Eku-

meniczny KUL). Konferencję podsumował ks.  prof. 

dr hab. Tadeusz Dola, przewodniczący Komitet Nauk 

Teologicznych PAN. W jej trakcie odbyła się również 

prezentacja książki ks.  prof. M.  Ruseckiego Traktat 

o  Kościele (red. K.  Kaucha, P.  Królikowski, J.  Mastej, 

Lublin 2014), dokonana przez ks. dra hab. Jacentego 

Masteja z ITF KUL. 

ks. dr hab. Krzysztof 
Kaucha, prof. KUL
dyrektor Instytutu 
Teologii Fundamentalnej

Marian Rusecki Memorial Lectures

W kręgu teologii 
fundamentalnej

sam w  swoim życiu starał się naśladować Chrystu-

sa w  Jego bosko-ludzkim miłosierdziu. Potwierdzają 

to liczni świadkowie, którzy znali go osobiście. Pod-

kreślają, że choć jako rektor KUL operował wielkimi 

kwotami pieniędzy, to sam żył bardzo skromnie, chęt-

nie dzieląc się tym, co posiadał. Mimo iż miał szeroką 

władzę i powszechnie uznawany autorytet, jednak za-

wsze okazywał głęboki szacunek każdemu człowieko-

wi, niezależnie czy był profesorem, ubogim studentem 

czy tzw. człowiekiem z ulicy. 

Jako alumn sandomierskiego seminarium du-

chownego miałem okazję słuchać kilku wykładów 

gościnnych sługi Bożego. Często go też spotykałem 

w katedrze w ostatnich dwóch latach jego życia. Podzi-

wiałem go za pogodę ducha i modlitewne skupienie. 

Przed Mszą św., wchodząc do zakrystii, ks. Granat po-

dawał rękę i witał się niemal z każdym, kogo spotkał, 

także z klerykami. Był to dla nas wielki zaszczyt. Nie 

bez racji więc profesorowie teologii na KUL – ucznio-

wie sługi Bożego – zaraz po jego śmierci nadali mu 

tytuł „doctor humanus”. Czymże bowiem byłby kult 

Bożego Miłosierdzia i  pełnienie uczynków miłosier-

dzia względem duszy i ciała bez tego chrześcijańskiego 

humanizmu i  personalistycznego odniesienia wzglę-

dem każdego bez wyjątku człowieka? A takiej właśnie 

postawy można uczyć się od ks. Wincentego Granata.

Ks. prof. dr hab. Marian Rusecki po 
wręczeniu księgi pamiątkowej „Scio cui 
credidi” z okazji 65. urodzin 
(fot. Roman Czyrka)
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W  ramach cyklu „Studia nad wiedzą” 18-19  XI 

2015 r. odbyła się konferencja „Wiedza a mo-

ralność”, zorganizowana przez Katedrę Socjologii 

Wiedzy i Edukacji KUL, Katedrę Filozofii Społecz-

nej KUL, Katedrę Socjologii Makrostruktur i Ruchów 

Społecznych KUL oraz Sekcję Socjologii Nauki PTS. 

Celem tegorocznych obrad była po pierwsze próba 

wieloaspektowego spojrzenia na związek między wie-

dzą a moralnością i  egzemplifikacja tego związku na 

polach nauki, aktywności publicznej, życia codzienne-

go, różnych form twórczości, komunikacji społecznej. 

Po drugie przedmiotem refleksji stała się zależność 

między dążeniem dysponentów wiedzy do różnych 

form symbolicznego sprawowania władzy a  akcepto-

wanymi ograniczeniami moralnymi obowiązującymi 

w danym społeczeństwie. 

Część pierwszą konferencji zatytułowano „Moral-

ność w  nauce i  edukacji”. Sesję plenarną rozpoczął 

wykład prof. dra hab. Marka S. Szczepańskiego (UŚ) 

i dr hab. Anny Śliz, prof. UO, na temat roli uniwer-

sytetu we współczesnym społeczeństwie. Dr hab. An-

drzej Boczkowski, prof.  UŁ, odniósł się do moral-

ności i  anomii w  praktyce oceniania uniwersyteckie-

go. Inspirujący referat wygłosił dr hab. Marek Rem-

bierz, prof. UŚ, który poruszył problem kształtowania 

moralności myślenia i  samodzielności poznawczej 

w kontekście aksjologicznego ufundowania etosu na-

uki i nauczania. 

Część druga konferencji dotyczyła relacji między 

wiedzą a moralnością w sferze publicznej. Jako pierw-

szy głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (UWr), 

który zwrócił uwagę na kult i złudzenia dialogu. Z ko-

lei dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, poruszył 

problem niemoralności i niewiedzy. Ideologie jako for-

my symbolicznego zakłamywania rzeczywistości stały 

się tematem rozważań dra hab. Jana Mazura OSPPE, 

prof. UPJPII. 

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyła się 

również uroczysta sesja z  okazji jubileuszu 75.  uro-

dzin ks. prof. dra hab. Janusza Mariańskiego, jednego 

z  najwybitniejszych polskich socjologów moralności 

i  religii. Wydarzenie rozpoczęło się spontanicznym 

powitaniem Jubilata oraz wręczeniem kwiatów. Ofi-

cjalne przemówienia wygłosili Rektor  KUL ks.  prof. 

dr hab. Antoni Dębiński oraz dziekan Wydziału Na-

uk Społecznych ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL. 

Jubilatowi podziękowano za wieloletnią, pełną zaan-

gażowania pracę, wysiłek, który włożył w  kształce-

nie kolejnych pokoleń studentów, za zaangażowanie 

w  działalność naukowo-badawczą i  wkład w  rozwój 

uprawnianych dyscyplin naukowych. Podkreślono je-

go zasługi dla Uczelni, z którą związał całe swoje ży-

cie zawodowe. Warto nadmienić, że pod kierunkiem 

Księdza Profesora – wieloletniego kierownika Katedry 

Socjologii Moralności powstała całościowa ekspertyza 

Komitetu Socjologii PAN dotycząca kondycji mo-

ralnej społeczeństwa polskiego w  warunkach trans-

formacji ustrojowej. Następnie odbyło się uroczyste 

wręczenie Jubilatowi numeru specjalnego „Roczników 

Nauk Społecznych” KUL, w całości poświęconego je-

go osobie. W  części jubileuszowej konferencji zosta-

ły wygłoszone referaty okolicznościowe. Prof. dr hab. 

Wojciech Świątkiewicz (UŚ) skupił się na kulturze 

moralnej i  jej legitymizacji w kontekście myśli socjo-

logicznej Janusza Mariańskiego, a  dr hab. Wojciech 

dr Krzysztof Jurek
Instytut Socjologii

Konferencja naukowa i jubileusz ks. prof. Janusza Mariańskiego

Wiedza a moralność

Dyrektor Instytutu Socjologii 
dr hab. Arkadiusz Jabłoński, 

prof. KUL, dziekan WNS ks. dr 
hab. Stanisław Fel, prof. KUL, 

ks. prof. dr hab. Janusz Mariański 
i Rektor KUL ks. prof. dr hab. 

Antoni Dębiński po wręczeniu 
księgi pamiątkowej

Trzecim wydarzeniem była konferencja naukowa 

,,Teologia i  nauki przyrodnicze” w  dniach 30  XI-

1  XII 2015  r. z  wykładami gościnnymi ks.  dra hab. 

Wojciecha Grygiela (UPJPII, Ośrodek Badań In-

terdyscyplinarnych, Centrum Kopernika). Jej głów-

nym celem była konstrukcja modeli apologii teizmu 

i fundamentalnych pojęć teologicznych w kontekście 

nauk przyrodniczych. Ks. Grygiel wygłosił wykłady: 

,,Naukowy obraz świata: teorie – hipotezy – konse-

kwencje”, ,,Początek Wszechświata”, ,,Działanie Bo-

ga we  Wszechświecie (cuda, Opatrzność, Objawie-

nie Boże, problem zła)”, ,,Antropogeneza”, ,,Geneza 

religii w kontekście neurobiologii i  kognitywistyki”, 

,,M.  Hellera i  W.  Grygiela propozycje apologii te-

izmu”, po których toczyły się dyskusje moderowane 

przez zaproszonych teologów fundamentalnych. Fi-

nałem konferencji była dyskusja o modelach apologii 

teizmu w  kontekście nauk przyrodniczych z  udzia-

łem ks. dra hab. Wojciecha Grygiela, dr Moniki Kac-

przak z  Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i  Me-

dialnej w  Toruniu, ks.  dra hab. Jacentego Masteja 

z  ITF KUL, ks.  dra hab. Krystiana Kałuży z  UO, 

ks. dra hab. Damiana Wąska z UPJPII, ks. dra hab. 

Jacka Golbiaka z WF KUL, ks. dra Rafała Pokrywiń-

skiego z  WSD w  Drohiczynie, moderowanej przez 

piszącego te słowa. Chociaż uczestnikom konferencji 

nie udało się wprost osiągnąć zamierzonego celu, to 

jednak realny dialog interdyscyplinarny i intradyscy-

plinarny (teologów z  różnych krajowych ośrodków) 

okazał się bardzo naukotwórczy i  obfitował w  na-

ukowe polemiki dotyczące zwłaszcza epistemologicz-

nych podstaw nauk przyrodniczych i teologii, pojęcia 

Boga, rozumienia nadprzyrodzoności, cudu i genezy 

religii.
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Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw-

ła  II odbyła się 27 XI 2015  r. międzynarodowa 

konferencja zatytułowana „Wartość życia. O  współ-

czesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Paw-

ła II Evangelium vitae w 20. rocznicę ogłoszenia”. Or-

ganizatorami wydarzenia były: Instytut Jana Pawła II 

KUL, Katedra Prawa Karnego WPPKiA KUL, Cen-

trum Jana Pawła II w Lublinie oraz Instytut Papieża 

Jana Pawła II w Warszawie.

Pierwsza sesja rozpoczęła się od prezentacji na-

grania wykładu „Wartość życia w nauczaniu św.  Jana 

Pawła II” dr Wandy Półtawskiej (Pontifical Academy 

for Life – PAL), która nie mogła przybyć. Problemy 

podejmowane w  encyklice nadal są aktualne – argu-

mentowała prelegentka – a  Jan Paweł  II przedsta-

wił, dokąd należy zmierzać: trzeba przejść z cywilizacji 

nienawiści i śmierci do cywilizacji miłości; należy wy-

chować pokolenie ludzi, którym nawet nie przyjdzie 

na myśl, by zabić niewinną istotę. Drugą prelekcję 

pt. „Znaczenie encykliki Evangelium vitae w naszych 

czasach” wygłosił kanclerz Papieskiej Akademii Życia 

ks.  dr  Renzo Pegoraro. Przedstawił on kontekst hi-

storyczny powstania encykliki i  podejmowane w niej 

problemy, których źródłem są: wpływ biotechnologii, 

stosowanie logiki rynkowej w  odniesieniu do życia, 

różnego rodzaju formy przemocy, procesy kulturowe 

i przemiany ideologiczne idące w kierunku konsump-

cjonizmu. W wykładzie „Współczesne wyzwania kul-

tury życia” prof.  Rocco Buttiglione (The Pontifical 

Academy of Social Sciences, Włochy) podsumował 

wpływ encykliki na kulturę oraz przybliżył jej na-

dal aktualne wyzwania. Encyklika stała się impulsem 

i  źródłem motywacji dla wielu aktywności i  ruchów 

pro life, organizacji wspierających matki i  parlamen-

tarnych inicjatyw. Aborcja i  eutanazja pozostają wy-

zwaniem dla kultury życia, a warunkiem przemian jest 

zmiana mentalności i wychowywanie do życia. 

Drugą sesję rozpoczął referat pt.  „Ustawodawca 

w służbie życiu na tle encykliki Evangelium vitae” wy-

głoszony przez prof. dr hab. Alicję Grześkowiak (PAL, 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa). Podkreśliła ona, 

że do podmiotów wezwanych do obrony życia należą 

również ustawodawcy. Służba życiu wymaga od nich 

działań, które powinny polegać nie tylko na zniesieniu 

niegodziwego prawa, ale również na usunięciu przy-

czyn prowadzących do zamachów na życie. Kolejny 

wykład pt.  „Aksjologia płodności a  promocja życia 

ludzkiego” wygłosił abp  Henryk Hoser (przewodni-

czący Zespołu Ekspertów  KEP ds.  Bioetycznych). 

Przypomniał on, że ludzka płodność obejmuje wy-

miar biologiczny, moralny oraz duchowy, przedstawił 

przemianę ideologiczną, która doprowadziła do zde-

waloryzowania płodności, a  na zakończenie omówił 

podstawę troski o  płodność: konieczność reintegra-

cji płciowości i  płodności oraz właściwe rozumienie 

ludzkiej miłości. Wykład „Rozpoznanie wartości życia” 

rozpoczął prof. Antonio Pardo Caballos (Universidad 

de Navarra, Hiszpania) od omówienia kwestii ewolucji 

i rozumienia człowieka. Stwierdził też, że współczesny 

człowiek nie dostrzega wielu problemów moralnych.

W trzeciej sesji obrady otworzył wykład „Wartość 

życia ludzkiego. Perspektywa mariologiczna w Evan-

gelium vitae”. Prof.  Balázs Mezei (Pázmány Péter 

Catholic University, Węgry) zaznaczył, że Dziewica 

Maryja, tak jak zostało to przedstawione w  Evange-

lium vitae, stanowi konkretyzację całościowej odno-

wy historii, społeczeństwa, religii oraz osobowej na-

tury człowieka. Kolejny wykład „Aktualność encykliki 

Evangelium vitae” wygłosił ks. dr hab. Zbigniew Wa-

leszczuk (Katholische Universität Eichstätt, Niemcy). 

Odwołał się on do zasad katolickiej etyki społecznej: 

diagnozowania, oceniania, działania. Obecnie żyjemy 

w  czasach głębokiej niepewności moralnej, co – jak 

zaznaczył – zobowiązuje nas do konkretnych dzia-

łań na rzecz kultury życia. W wykładzie „Bezradność 

i  heroizm w  sytuacjach zagrożenia życia” s.  prof. dr 

hab. Barbara Chyrowicz (PAL, KUL) omówiła obie 

tytułowe kategorie, a na zakończenie postawiła pyta-

nie, czy da się zachować bezwzględne postulaty ety-

ki deontologicznej, jeśli nie przyjmiemy perspektywy 

transcendentnego Boga. Wykład „Jak promować kul-

turę życia?” wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek 

Konferencja z okazji 20. rocznicy ogłoszenia Evangelium vitae

W trosce o życie
Tomasz Łach
doktorant w Instytucie 
Filozofii

Misztal (UMCS) mówił o  kategorii społeczeństwa 

obywatelskiego w  ujęciu J.  Mariańskiego. Następnie 

zaprezentowano Słownik socjologii moralności, najnow-

szą pozycję naukową pod redakcją Jubilata. 

W drugim dniu konferencji odbyły się dwie sesje 

plenarne. Pierwszą zatytułowano „Wiedza, aksjolo-

gia, etyka, polityka”. Wśród prelegentów był między 

innymi dr hab. Jerzy Bartkowski, prof.  UW, który 

podjął temat argumentu estetycznego w etyce i nauce, 

dokonując analogii między pięknem a prawdą i do-

brem. Dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR, odniósł się 

do takich problemów, jak: moralność rynkowa w na-

uce, wiedza medialna i  ideologia neoliberalna. Inte-

resujący okazał się referat dra  Łukasza Afeltowicza 

(UMK), który zwrócił uwagę na etos dżentelmenów 

oraz narodziny (i śmierć) nowoczesnej nauki. Ostat-

nią sesję zatytułowano „Człowiek przedmiotem mo-

ralności i  edukacja moralna”. Dr Piotr Kulas (UW) 

pytał o rolę publiczną młodych inteligentów. Dr An-

drzej Górny (UŚ) dzielił się refleksjami związanymi 

z  rolą internetu w  procesie społecznego tworzenia 

rzeczywistości. Z kolei wiedza obiektywna oraz war-

tości w naukach i praktykach psychologicznych stały 

się przedmiotem rozważań dra Henryka Raszkiewi-

cza (SGGW). 

Treść wszystkich wygłoszonych referatów zosta-

nie opublikowana w  kolejnym tomie „Studiów nad 

Wiedzą”.
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W dniach 9-11 X 2015 r. odbyła się na Katolic-

kim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła  II 

konferencja naukowa zatytułowana „Witraże – dzie-

dzictwo cenne czy niechciane?”. Była to dziewiąta 

konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Mi-

łośników Witraży „Ars Vitrae Polona”. W  tym roku 

współorganizatorem i gospodarzem spotkania był In-

stytut Historii Sztuki KUL. Wydarzeniu towarzyszyła 

tematyczna wystawa fotograficzna, a  także wycieczka 

do kilku obiektów sakralnych w  okolicach Lublina, 

w których zachowały się przedwojenne witraże.

Konferencja zgromadziła 30 prelegentów i każde-

go dnia przybywało na nią około 60 słuchaczy repre-

zentujących muzea, służby konserwatorskie, Narodo-

wy Instytut Dziedzictwa, pracownie witraży, uczelnie, 

fundacje i miłośników witraży z całej Polski. 

Okładki wydań „Evangelium 
vitae” w kilku językach

(PAL, KUL), który wskazał, że trudno jest pogodzić 

powszechne deklaracje nawołujące do dbania o czło-

wieka z  nieustannymi zamachami na życie nienaro-

dzonych. Trzeba nam wszystkim – stwierdził – mocno 

zaangażować się w promocję kultury życia.

Ostatnią sesję rozpoczął wykład ks. dra hab. Zdzi-

sława Struzika (Instytut Papieża Jana Pawła II w War-

szawie) pt. „Evangelium vitae w kontekście nauczania 

Kościoła o małżeństwie i  rodzinie”. Życie jest darem 

samego Boga – mówił prelegent – a powołaniem czło-

wieka jest miłość, zaś odrzucenie tego niszczy samego 

człowieka. W  kolejnym wykładzie pt.  „Rozwiązania 

prawne dotyczące wspomaganej prokreacji w  świetle 

Evangelium vitae” dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, 

pokazał, że w Polsce prawo dotyczące metody in vi-

tro jest bodaj najbardziej liberalne w  Unii Europej-

skiej. Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, w wykła-

dzie „Prawo polskie wobec sprzeciwu sumienia leka-

rza” odwołał się do słów Jana Pawła  II, że odmowa 

współudziału w niesprawiedliwości – to podstawowe 

prawo każdego człowieka, które powinno być praw-

nie chronione. Ks. dr Tadeusz Pajurek (Centrum Ja-

na Pawła  II w Lublinie) w wykładzie pt.  „Realizacja 

wezwania Evangelium vitae do obrony życia” opisał 

różnego rodzaju aktywności realizujące postulaty en-

cykliki, np. domy dla samotnych matek czy marsze dla 

życia. Ostatni wykład pt.  „Ks. prof. Tadeusz Styczeń 

w obronie najsłabszych – świadectwo, które zobowią-

zuje” wygłosiła dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, 

prof. KUL, wskazując trzy wymiary krucjaty za życiem 

ks. Stycznia: teoretyczny – konsekwentna argumenta-

cja na rzecz ochrony życia, zwłaszcza nienarodzonych; 

praktyczny – działania na forum publicznym; symbo-

liczny – odmówienie przyjęcia Krzyża Kawalerskiego 

Orderu Odrodzenia Polski przyznanego mu w 2000 r. 

przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, któ-

ry podpisał ustawę wyjmującą spod ochrony dzieci 

nienarodzone.

Konferencja (nagranie dostępne na www.kul.pl/

wartosc.zycia) była ważnym przedsięwzięciem, które 

zgromadziło osoby z  różnych instytucji i  środowisk. 

Pokazała też, jak bardzo przesłanie Evangelium vitae 

jest aktualne, rosną bowiem skala i typy wyzwań, przed 

którymi staje dziś kultura życia. Na szczęście rośnie 

też liczba osób podejmujących te wyzwania w duchu 

encykliki.

Katarzyna 
Tur-Marciszuk

absolwentka 
historii sztuki KUL

Konferencja naukowa 
współorganizowana przez Instytut Historii Sztuki 

O witrażach 
po raz dziewiąty
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Witraż w kościele św. Jozafata 
w Gęsi, powiat parczewski 
(fot. Ireneusz Marciszuk)

Jej celem było przedstawienie kondycji dziedzic-

twa witrażowego, określenie problemów konserwator-

skich, zwrócenie uwagi na postrzeganie witraży przez 

właścicieli oraz służby ochrony zabytków. Został on 

osiągnięty dzięki prelegentom, którzy konsekwent-

nie analizowali w  wystąpieniach postawiony pro-

blem, ukazując go z  punktu widzenia swojej profesji 

czy specjalizacji. Przedstawiciele służb konserwator-

skich województwa lubelskiego zaprezentowali zasób 

przedwojennych witraży zachowany na terenie podle-

głym ich działalności (Katarzyna Tur-Marciszuk) oraz 

przykładowe prace konserwatorskie przeprowadzone 

w  ostatnim czasie przy witrażach objętych ochroną 

prawną (Alicja Wiśniewska). Podjęto temat wartości 

witraży znajdujących się w muzeach, ale także trudno-

ści wiążących się z  ich opracowywaniem naukowym, 

konserwacją i ekspozycją (Elżbieta Gajewska-Prorok, 

Michał Bogucki, Joanna Wojciechowska-Kucięba). 

Konserwatorzy witraży przedstawili przykłady prac 

godnych naśladowania, np. Sławomir Oleszczuk (rze-

czoznawca ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

w zakresie konserwacji witraży) omówił prace w ko-

ściołach w  Świdnicy, Włocławku, Jaworze, Wałbrzy-

chu i Ścinawce Dolnej, dr Paweł Karaszkiewicz zapre-

zentował sposoby właściwego oszklenia zewnętrzne-

go witraży, prof. dr hab. Krzysztof Stefański omówił 

problemy rekonstrukcji witraży w  kaplicy grobowej 

Karola Scheiblera w  Łodzi. Pracownicy służb kon-

serwatorskich i  Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

zwrócili uwagę na „niegodne naśladowania realizacje” 

oraz wartościowe obiekty w  złym stanie zachowa-

nia: dr Andrzej Laskowski odniósł się do translokacji 

witraży, ich przyczyn i  konsekwencji takich działań, 

Marta Nikiel zaprezentowała konserwacje i nowe re-

alizacje witraży w obiektach zabytkowych stanowiące 

czasem sukces, a  czasem przynoszące szkodę i  obni-

żenie estetyki wnętrza zabytków. Naukowcy przed-

stawili efekty swoich badań i refleksji nad stanem za-

chowania zabytkowych witraży i ich oddziaływaniem 

na atmosferę wnętrza świątyni, wskazali na piękne 

i  nowatorskie współczesne realizacje witrażowe, ale 

także na te nieudane (Maria Szumska, dr  Andrzej 

Domarzewski, dr  Tadeusz Karabowicz, ks.  prof. dr 

hab. Ryszard Knapiński, dr hab. Aneta Karmiszewska, 

dr Piotr Rosiński, Ewa Chmielewska, dr Janina Dzik, 

Andrzej Bochacz). Dwa referaty poświęcono twórczo-

ści prof. Adama Stalony-Dobrzańskiego, malarza, gra-

fika, konserwatora dzieł sztuki, projektanta witraży do 

obiektów sakralnych ( Jan Pawlicki, Anna Siemieniec). 

Dr Małgorzata Reinhard-Chlanda omówiła mozaikę 

jako element tożsamości miejsca. Dr Marta Kamińska, 

Paweł Karaszkiewicz i Małgorzata Walczak przedsta-

wili badania fizykochemiczne witraży średniowiecz-

nych, prowadzone w Pracowni Witrażu i Szkła ASP 

w Krakowie. Z zainteresowaniem spotkało się wystą-

pienie Janiny Kochanowskiej i Ryszarda Sienkiewicza 

poświęcone, wciąż mało znanym, nowożytnym witra-

żom z terenu Pomorza Zachodniego. 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna 

pt. „Cenne czy niechciane? Witraże kościołów woje-

wództwa lubelskiego”, eksponowana w Muzeum Ar-

chidiecezjalnym Sztuki Religijnej w  Lublinie, w  Sali 

Białej Wieży Trynitarskiej. Zaprezentowano na niej 

fotografie witraży z początku XX w., tych, które prze-

trwały I i II wojnę światową, i tych, które zostały od-

restaurowane, oraz fotografie witraży przedwojennych 

fundowanych w istniejących starszych kościołach. Au-

torami projektu wystawy byli dr Monika Rzepiejew-

ska (ASP w  Warszawie) i  Ireneusz Marciszuk (IHS 

KUL), zdjęcia wykonali: Ireneusz Marciszuk, dr Mo-

nika Rzepiejewska i  Tomasz Mroczek z  Warszawy, 

komentarze przygotowała Katarzyna Tur-Marciszuk 

(Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie), 

a  konsultacjami służyła prezes Stowarzyszenia Mi-

łośników Witraży Danuta Czapczyńska-Kleszczyń-

ska, której należą się słowa uznania i  podziękowa-

nia za kolejną konferencję poświęconą dziedzictwu 

witrażowemu.

Z czasów przedwojennych w Lublinie zachował się jedynie fragment witraża 
w kościele św. Mikołaja i ornamentalny witraż w kościele Dominikanów. 
Na terenie województwa lubelskiego występują przede wszystkim witra-
że wykonane przez firmy warszawskie. Największy i najdłużej działający 
zakład witrażowniczy Marii Lubieńskiej wykonał przeszklenia dla kościoła 
w Wojcieszkowie (1899 r.), Czemiernikach (1902 r.), Lubartowie (około 1900 r.), 
Milejowie (1907 r.), Radzyniu Podlaskim oraz kościoła św. Mikołaja w Lublinie 
(1904 r.). Inne witraże w kościołach na Lubelszczyźnie pochodzą z warsztatów: 
Władysława Skibińskiego (Mełgiew – około 1910 r., Żyrzyn – 1913 r.), Franciszka 
Białkowskiego (Dołhobyczów, Garbów – około 1921 r., Gęś – lata 1912-1913, 
Jabłoń – 1911 r., Łopiennik – 1913 r.), M. Olszewskiego (Boby – 1913 r., Opole 
Lubelskie – około 1900 r.) oraz M. Kosińskiego (Wąwolnica – 1929 r.). Jedynym 
przykładem sygnowanych witraży powstałych w Krakowie są przeszklenia w ko-
ściele w Krzczonowie, wykonane przez Warsztaty Przemysłu Szklanego S.A. 
w latach 1922-1928. Ponadto zachował się witraż z 1927 r. w drewnianym ko-
ściele w Blinowie. Z początku XX w. pochodzą witraże zdobiące kaplice grobowe 
na cmentarzach w Chełmie (Zajdlerów), Fajsławicach (Florkowskich), Kamionce 
(Zamoyskich), a także kaplicę pałacową Zamoyskich w Kozłówce. 
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Konferencja została zorganizowana 7  XII 2015  r. 

przez Katedrę Bankowości i Finansów oraz Ka-

tedrę Rachunkowości we  współpracy z  Narodowym 

Bankiem Polskim w ramach projektu z zakresu eduka-

cji ekonomicznej „Złoty bezgotówkowy jest lepszy II: 

nowe perspektywy”. Wydarzenie to stało się okazją 

do wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli 

sfery praktyki gospodarczej oraz wiodących ośrodków 

akademickich w Polsce. W czasie konferencji usyste-

matyzowano wiedzę z zakresu obrotu bezgotówkowe-

go, zidentyfikowano kluczowe uwarunkowania syste-

mowe, prawne i  techniczne, a  także zdiagnozowano 

aktualny stan i  przewidywane kierunki rozwoju bez-

gotówkowych form rozliczeń w Polsce.

Podczas pierwszej sesji wszyscy prelegenci pod-

trzymywali, że dominującą formą dokonywania płat-

ności w  społeczeństwie polskim jest gotówka. Jed-

nak z  roku na rok następuje stopniowe odejście od 

tzw.  kultu gotówki na rzecz płatności bezgotówko-

wych. Tendencja ta jest konsekwencją wielu powią-

zanych ze sobą zmiennych. Jak wskazał Adam Toch-

mański – dyrektor Departamentu Systemu Płatnicze-

go NBP zauważalny w Europie trend przechodzenia 

na obrót bezgotówkowy, pojawiające się coraz częściej 

limity rozliczeń gotówkowych, a  także ograniczenia 

w dostępie do gotówki pozwalają sformułować stwier-

dzenie, że powszechny obrót bezgotówkowy w Polsce 

jest tylko kwestią czasu. 

Z kolei prof. dr hab. Janina Harasim i dr Monika 

Klimontowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-

towicach podkreśliły, że warunkiem ograniczenia ob-

rotu gotówkowego jest przede wszystkim trwała zmia-

na zwyczajów płatniczych. W tym kontekście działa-

nia pośrednie, takie jak zapewnienie konsumentom 

powszechnego dostępu do podstawowego rachunku 

umożliwiającego dokonywanie płatności czy rozwój 

instrumentów alternatywnych w stosunku do gotówki, 

będą skuteczniejsze niż działania bezpośrednie, czyli 

limity rozliczeń gotówkowych czy obowiązek doko-

nywania rozliczeń bezgotówkowych z określonych ty-

tułów lub z określonymi instytucjami.

Warto zaznaczyć, iż ubankowienie w  wymiarze 

społeczno-kulturowym należy traktować jako pro-

ces gruntownej przebudowy przestrzeni międzyludz-

kiej, na co zwrócił uwagę dr hab. Wiesław Gumuła, 

prof. UJ. Obrót bezgotówkowy bowiem pociąga za so-

bą anonimowość i odpersonalizowanie, które stopnio-

wo zastępują osobisty kontakt stron transakcji. Z ko-

lei korzystanie z pieniądza gotówkowego przez osoby 

starsze jest przejawem „głodu więzi osobistych”. Nie-

bagatelne znaczenie ma również przyzwyczajenie i za-

ufanie do gotówki. 

Następnie dr  Jakub Górka z  Uniwersytetu War-

szawskiego poruszył kwestię ewolucji funkcjonalnej 

mobilnego portfela, tak ważnego w  obliczu rozwoju 

nowych technologii. O  jego rosnącej popularności 

przesądza nie tylko jego funkcjonalność płatnicza, ale 

również uniwersalność, szybkość, wygoda i  bezpie-

czeństwo dokonywania płatności zarówno w  punk-

cie sprzedaży naziemnej, jak i płatności na odległość 

w handlu elektronicznym. 

Na zakończenie pierwszej sesji dr  Piotr Bolibok 

z  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw-

ła II przybliżył zagadnienie innowacji w obrocie bez-

gotówkowym, zwracając szczególną uwagę na ban-

kowość mobilną. Współcześnie takie usługi, jak: do-

stęp do posiadanych rachunków, lokalizacja placówek 

bankowych i  bankomatów, realizacja przelewów, za-

kładanie produktów depozytowych, obsługa płatności 

w  sklepach internetowych i  stacjonarnych, przelewy 

natychmiastowe, przelewy ze zdjęcia, przelewy person-

-to-person czy nawet zaciągnięcie kredytu konsump-

cyjnego z  powodzeniem mogą być realizowane przy 

użyciu smartfonów czy tabletów.

W drugiej sesji głos zabrali przedstawiciele insty-

tucji obsługujących rynek rozliczeń bezgotówkowych. 

Grzegorz Długosz – prezes Zarządu Polski Standard 

Płatności Sp.  z  o.o. przybliżył system płatności mo-

bilnych BLIK, który umożliwia między innymi do-

konywanie płatności w sklepach tradycyjnych i inter-

netowych oraz wypłacanie gotówki w  bankomatach 

za pomocą smartfonów. Mechanizmem identyfika-

cyjnym są jednorazowe, sześciocyfrowe kody, ważne 

tylko przez 2  minuty. Z  kolei Małgorzata Ciszecka 

z Visa Europe oraz Bartosz Ciołkowski z MasterCard 

wskazali na obecnie dostępne nowoczesne systemy 

płatności.

Poszczególni prelegenci zgodzili się z  faktem, iż 

Polska nie stanie się społeczeństwem bezgotówko-

wym (tzw. cashless society), ale ma szansę stać się kra-

jem, w którym wykorzystanie danej formy pieniądza 

w  płatnościach będzie wynikało ze  świadomego wy-

boru płatnika, a  nie z  ograniczeń infrastruktury czy 

braku dostępu do usług bankowych i  instrumentów 

płatniczych. 

Prezentowane na konferencji stanowiska wraz 

z poglądami innych specjalistów tematyki obrotu bez-

gotówkowego ukażą się w książce Obrót bezgotówkowy 
w Polsce – stan obecny i perspektywy, która zostanie opu-

blikowana przez Wydawnictwo KUL w 2016 r.

Anna Mizak
Instytut Ekonomii 

i Zarządzania 

Konferencja pt. „Perspektywy i problemy rozwoju 
obrotu bezgotówkowego w Polsce”

Cashless society?
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Gmach Główny KUL 
(fot. Aleksander Wolak)

Na zaproszenie Kongregacji ds. Edukacji Katolic-

kiej miałam zaszczyt wygłosić referat na świa-

towym kongresie poświęconym edukacji katolickiej, 

zatytułowanym „Nauczanie dziś i  jutro: pasja, która 

się nieustannie odnawia”. Idea kongresu zrodziła się 

w  2011  r. z  inspiracji papieża Benedykta  XVI jako 

część obchodów 50.  rocznicy deklaracji Soboru Wa-

tykańskiego II Gravissimum educationis oraz 25. rocz-

nicy konstytucji apostolskiej Jana Pawła  II Ex cor-

de Ecclesiae. Kongres przygotowywało instrumentum 

laboris z  2014  r., przedstawiające podstawy edukacji 

katolickiej i współczesne wyzwania przed nią stojące. 

Dołączono do niego ankietę, której wyniki zaprezen-

towano w  trakcie kongresu. Sesje plenarne otwiera-

jące i  zamykające to wydarzenie naukowe odbyły się 

w  Auli Pawła  VI w  Watykanie, a  pozostałe obrady 

w Castel Gandolfo. Równolegle w Rzymie obradował 

The Catholic International Education Office. W kon-

gresie wzięło udział około 2000 osób z całego świata. 

Obrady toczyły się w  językach: włoskim, angielskim, 

francuskim i  hiszpańskim. Każdy dzień rozpoczynał 

się modlitwą, a w południe dla uczestników sprawo-

wana była Msza św.

Kongres otworzył kard.  Giuseppe Versaldi, pre-

fekt Kongregacji ds.  Edukacji Katolickiej. Po świa-

dectwach osób pełniących ważne funkcje w  struktu-

rach instytucji związanych z  nauczaniem katolickim 

omówione zostały nowe scenariusze w  edukacji, wy-

łaniające się z  odpowiedzi na ankietę załączoną do 

instru mentum laboris. W  strukturze obrad wyodręb-

niono dwie sekcje – dla szkół i  dla uniwersytetów, 

a  w  każdej podejmowano cztery tematy: tożsamość 

i misja, podmioty edukacji, formacja formujących oraz 

perspektywy dla edukacji. W sekcji poświęconej uni-

wersytetom przedstawiono 21 referatów (tylko 4 wy-

głosili przedstawiciele uniwersytetów europejskich), 

a 5 w trakcie wspólnej sesji dla uniwersytetów i szkół. 

Pojawiło się w nich wiele ważnych wątków. Pierwszy 

z nich – to zmiana kontekstu, w którym funkcjonują 

uniwersytety katolickie. Kontekst zewnętrzny można 

opisać kilkoma hasłami: globalizacja, pluralizm kul-

turowy i  religijny, prawo inspirowane sekularyzmem, 

podporządkowywanie uniwersytetów rynkowi. Kon-

tekst wewnętrzny tworzą przede wszystkim studenci: 

pokolenie „digitalne”, przesiąknięte indywidualizmem, 

poszukujące nie tyle formacji, ile wsparcia emocjonal-

nego, pochodzące często z  rodzin rozbitych, niezna-

jące wiary (katolicy pozakościelni; w krajach Azji czy 

Afryki studenci-chrześcijanie stanowią zdecydowaną 

mniejszość). Ów kontekst jest inny niż jeszcze kil-

kanaście lat temu i  zmienia się bardzo szybko. Dla-

tego istnieje konieczność stałej refleksji nad edukacją 

katolicką i  intensywnej współpracy instytucji za nią 

odpowiedzialnych. 

Zmiana kontekstu nakazuje zapytać o naturę i mi-

sję uniwersytetów katolickich. Co je wyróżnia spośród 

innych instytucji kształcenia na poziomie wyższym? 

Zasadniczo wszyscy zgodzili się, że katolickość nie 

jest dodatkiem do akademickości, ale wchodzi w samą 

istotę uniwersytetu. Uniwersytet katolicki ma służyć 

prawdzie i  stawać się wspólnotą świadków prawdy. 

Wspólnota zaś musi mówić jednym głosem, bo wtedy 

świadectwo posiada w niej swe miejsce, a świadkowie 

są ubogacani i  umacniani przez wspólnotę. Ma gło-

sić i rozwijać spójną wizję egzystencji człowieka, jego 

godności i  ostatecznego przeznaczenia. Wizja ta bo-

wiem daje mu antropologiczne ramy, a nie jest jedynie 

wykładaną teorią. Musi trwać dialog między dyscy-

plinami i ideami, by dało się budować całościowe ro-

zumienie świata. Uniwersytetem katolickim istotowo 

rządzi więc ideał pełnej prawdy, a nie zasada uatrak-

cyjniania oferty badawczej i edukacyjnej. Wskazywa-

no, iż uniwersytet katolicki ma być miejscem dialogu 

między ludźmi o różnych poglądach, przy czym – jak 

podkreślił ks. John J. Jenkins (prezydent Notre Dame 

University w USA) – potrzebny jest zarówno dialog, 

dr hab. Agnieszka 
Lekka-Kowalik, 
prof. KUL
dyrektor Instytutu 
Jana Pawła II

Konferencja Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej 18-21 XI 2015 r.

Pedagogia transformatywna
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jak i świadectwo, bo dialog bez świadectwa jest rezy-

gnacją z katolickości, a świadectwo bez dialogu szybko 

staje się propagandą. 

Uniwersytet katolicki funkcjonuje zawsze w  lo-

kalnych narodowych, kulturowych, ekonomicznych 

i  politycznych warunkach. Stąd konieczne jest nie-

ustanne artykułowanie spójnej i  uzasadnionej kon-

cepcji katolickiej edukacji jako punktu odniesienia. 

W  tym kontekście ważne okazało się doświadcze-

nie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw-

ła II. W referacie stwierdziłam, iż uniwersytet zrodzo-

ny „z serca Kościoła” jest odpowiedzią na rozpoznanie 

człowieka jako osoby spotencjalizowanej i wobec tego 

nie zmienia swej natury i misji w zależności od kon-

tekstu, ale szuka sposobów przekształcania kontekstu 

tak, by stawał się coraz bardziej godny człowieka-

-osoby. Odwołując się do historii KUL – jego dzia-

łalności w  kontekstach symbolicznie wyznaczanych 

datami 1918-1939-1989-współczesność – pokazałam, 

jak wypełniamy tę misję. Referat spotkał się z żywym 

oddźwiękiem. Jeden z dyskutantów stwierdził, że uni-

wersytet czasem musi stać się warownią, nawet gdyby 

ośmieszano to nalepką „syndrom oblężonej twierdzy”. 

Gdzie byłaby Polska, gdyby KUL w  pewnym mo-

mencie historii nie stał się twierdzą broniącą prawdy? 

– zapytał. 

W referatach powracała idea służby społeczeństwu 

poprzez integralną formację profesjonalistów, przy 

czym integralność musi być rozumiana właściwie: na-

leży formować całą osobę, a nie jedynie intelekt; całe 

życie, a nie jedynie zawodowe; cały świat – budować 

jego całościową wizję (uwzględniającą Transcendencję 

i  nowe byty wykreowane przez technikę) i  zgodnie 

z nią działać. Nauczanie musi stać się pedagogią trans-

formatywną – formowaniem ludzi dobrych, którzy po-

trafią żyć i działać z innymi w solidarności, ale którzy 

myślą i działają w perspektywie wieczności; i nie jest 

to coś „obok” przekazywania wiedzy, ale zadanie reali-

zowane „za jego pomocą”. Zadanie to nakazuje posta-

wić Chrystusa w centrum uniwersytetu, a uniwersytet 

uczynić miejscem spotkania Chrystusa i życia Ewan-

gelią. Trudnością jest pluralistyczny kontekst, z natury 

konfliktogenny. Rodzi się wtedy pokusa podejmowa-

nia decyzji, które mają usatysfakcjonować wszystkie 

grupy. Decyzje takie szkodzą instytucji, ponieważ traci 

ona swą tożsamość i kierunek rozwoju. Przed pułapką 

„najmniejszego wspólnego mianownika” – wprowa-

dzania duchowości czy wręcz sprawiedliwości spo-

łecznej zamiast wiary i Chrystusa – przestrzegał dy-

rektor ds. tożsamości i misji ks. Anthony Casamento 

z Australian Catholic University. Instytucje katolickie 

powinny być katolickie w sposób wyrazisty i ich spo-

łeczność ma być dumna z tego, że tworzy uniwersytet 

katolicki, a nie dowodzić, iż jest taka sama jak na in-

nych uniwersytetach, tak jakby przyznawała, iż kato-

lickość zagraża akademickości. 

Podczas obrad podkreślano też konieczność odzy-

skania koncepcji nauczania jako powołania (odpowie-

dzi Bogu), a nie jako zawodu (posady). Na uniwersyte-

cie potrzebna jest charyzma, a nie jedynie kompeten-

cje, ponieważ formacja studentów odbywa się przede 

wszystkim poza salami wykładowymi. Stąd niezbędna 

jest stała formacja pracowników wszystkich szczebli, 

zwłaszcza profesorów, którzy są „nośnikiem” kultu-

ry akademickiej i muszą być zdolni do pełnienia roli 

mistrza. 

Kongres był ważnym i  bardzo potrzebnym wy-

darzeniem. Rozmawialiśmy w  perspektywie prawdy: 

analizy były nieugładzone, niepodporządkowane po-

prawności politycznej czy w  imię świętego spokoju; 

i  rozmawialiśmy w  perspektywie wiary i  nadziei – 

problemy stawały się zadaniami do rozwiązania, a nie 

źródłem frustracji, zniechęcenia czy rezygnacji z misji. 

Kongres stał się doświadczeniem uniwersalności i jed-

ności Kościoła, a zarazem jego różnorodności. Refera-

ty dotyczyły uniwersytetów ze wszystkich kontynen-

tów; i wszyscy zaczynaliśmy je widzieć jako wspólną 

sprawę. Na kongresie bowiem zgromadzili się ludzie, 

którym autentycznie leży na sercu cała edukacja kato-

licka i którzy z pasją się w nią angażują. Arcybiskup 

Vincenzo Zani, sekretarz Kongregacji ds.  Edukacji 

Katolickiej, podsumował kongres i jego słowa wyraź-

nie pokazały, że idee zawarte w Gravissimum educatio-

nis i Ex corde Ecclesiae nie zdezaktualizowały się: kato-

lickie instytucje edukacyjne nie są jedynie „dozowni-

kami” wiedzy i umiejętności, ale miejscami wzrastania 

razem w procesie wychowania do życia, ofiarowanymi 

innym w perspektywie dobra wspólnego. 

Kongres zakończyła audiencja u papieża Francisz-

ka. Odnosząc się do kongresu oraz świadectw przed-

stawionych w  trakcie audiencji, podkreślił on, że 

ostatecznym celem edukacji jest prawdziwe człowie-

czeństwo na wzór Chrystusa. Kształcić – to znaczy 

wprowadzać młodego człowieka w całą rzeczywistość, 

także tę transcendentną, i nauczyć, że musi być jedność 

umysłu, serca i dłoni – dopiero wtedy jesteśmy zdol-

ni budować lepszy świat. We współczesnej kulturze 

konsumpcjonistycznej musimy przypominać, że „nie 

samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4,4); trzeba dążyć 

do mądrości, bo tylko wtedy można iść naprzód. W tej 

perspektywie edukacja okazuje się formą miłosierdzia.

Wróciliśmy ubogaceni ideami i  spotkaniami. Po-

zostaje nam na serio wziąć słowa, które padły na za-

kończenie obrad w sekcji uniwersytetów: po kongresie 

jest „jutro” i trzeba się zabrać do pracy. Jest przecież co 

robić, także w Polsce.

Kongregacja ds. Edukacji 
Katolickiej jest jedną z dziewięciu 
kongregacji Kurii Rzymskiej. 
U podstaw powołania pierwszej dykasterii rzymskiej zajmującej się szkolnic-
twem kościelnym leżała troska Stolicy Apostolskiej o rozwój naukowy i for-
mację religijną studiujących. Konstytucją Immensa aeterni Dei z 22 I 1588 r. 
papież Sykstus V powołał Kongregację ds. Uniwersytetu Studiów Rzymskich, 
której zadaniem było sprawowanie opieki merytorycznej i materialnej nad 
Uniwersytetem Rzymskim oraz innymi uniwersytetami katolickimi na świecie. 
W ciągu wieków dykasterię tę wielokrotnie przekształcano, zmieniano 
jej nazwę i zakres kompetencji. Po raz ostatni nastąpiło to w 2013 r. na 
podstawie listu apostolskiego w formie motu proprio pt. Ministrorum institutio 
papieża Benedykta XVI. Obecnie Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej zajmuje 
się katolickimi instytucjami edukacyjnymi: odpowiada za katolickie szkoły 
wyższe i instytuty, a także za wydziały teologii katolickiej uczelni świeckich. 
W skład jej zarządu wchodzą: prefekt kard. Giuseppe Versaldi, sekretarz 
abp Angelo Vincenzo Zani i podsekretarz o. Friedrich Bechina F.S.O.
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W dniach 14-15 XI 2015  r. w Sankt Petersbur-

gu odbyła się międzynarodowa konferencja 

naukowa inaugurująca obchody 90.  rocznicy śmierci 

sługi Bożego abpa nominata wileńskiego Jana Ciepla-

ka (1857-1926) pt.  „Znaczenie osobowości i  posługi 

arcybiskupa Jana Cieplaka dla Kościoła katolickiego 

w  Rosji”. Obrady otworzył ks.  Krzysztof Pożarski, 

proboszcz parafii św.  Stanisława w  Sankt Petersbur-

gu, historyk Kościoła katolickiego w Rosji. Podkreślił 

on znaczenie pamięci o wybitnym pasterzu i jego roli 

jako obrońcy praw Kościoła w okresie prześladowań. 

Zebranych uczestników przywitał także konsul gene-

ralny RP w Petersburgu Andrzej Chodkiewicz, wska-

zując na niezwykły charyzmat arcybiskupa jako orga-

nizatora życia kościelnego i społecznego. 

Rodzinne strony abpa Cieplaka i jego wczesne lata 

życia w Dąbrowie Górniczej przybliżył Piotr Dudała 

(redaktor serwisu internetowego sosnowiecfakty.pl). 

Po wstąpieniu do seminarium duchownego w Kielcach 

Jan Cieplak został dostrzeżony jako zdolny alumn i po 

dwóch latach wysłany do Akademii Duchownej w Pe-

tersburgu w  celu pogłębienia studiów teologicznych. 

Działalność Akademii i ponad 25-letnią pracę w niej 

późniejszego sługi Bożego zaprezentowała dr  Irena 

Wodzianowska (KUL), ukazując jego ogromny wpływ 

na pokolenia kapłanów kształcących się w  tej uczel-

ni. Profesor, niezwykle życzliwy i  otwarty człowiek, 

aktywnie pracujący w  sierocińcach na terenie miasta, 

stał się wzorem dla młodych lewitów. Dr Anna Mro-

czek (Warszawa) przedstawiła jego relacje i  współ-

pracę z abpem Wincentym Kluczyńskim, ówczesnym 

rządcą największej na świecie metropolii mohylew-

skiej, oraz pierwszą w dziejach wizytację terenów od 

Uralu po Władywostok i  Sachalin, odbytą wówczas 

przez J. Cieplaka jako biskupa pomocniczego.

Kolejny blok referatów objął trudny okres prześla-

dowań Kościoła przez rząd sowiecki oraz proces wy-

toczony duchowieństwu katolickiemu z  Cieplakiem 

na czele. Dr Michaił Szkarowski (Centralne Państwo-

we Archiwum Sankt Petersburga) przedstawił dzia-

łalność arcybiskupa w  okresie prześladowań (1918-

1923). Wykład o sytuacji Kościoła katolickiego w tym 

czasie wygłosił Ewgenij Rozenblium (WSD, Sankt 

Petersburg) na podstawie dokumentacji niemieckiej 

nuncjatury. Heroiczną postawę bpa Cieplaka w obro-

nie kościołów, duchowieństwa oraz relikwii św.  An-

drzeja Boboli ukazał Anton Sidorow (Petersburski 

Uniwersytet Państwowy). Anna Kudrik (Muzeum 

Historii Religii, Sankt Petersburg) przybliżyła przy-

gotowania procesów pokazowych wobec hierarchów 

Kościoła katolickiego – bpa Cieplaka oraz prawosław-

nego patriarchy Tichona. W  wyniku procesu bisku-

pa oraz 14 kapłanów, przeprowadzonego w Moskwie 

21-25  III 1923  r., został on wraz z  ks.  Konstantym 

Budkiewiczem skazany na karę śmierci za rzekome 

„podżeganie do buntu poprzez zabobony”, przeciw-

stawianie się konfiskacie dóbr kościelnych oraz propa-

gandę antyradziecką. Pod wpływem nacisków opinii 

międzynarodowej oraz papieża Piusa XI w 1924 r. bi-

skupa wydalono z ZSRR. Powrócił do kraju w opinii 

świętości i  męczeństwa, tłumnie witany przez roda-

ków. Aleksander Szykier (petersburski historyk Ko-

ścioła) przedstawił miejsca, z którymi był związany Jan 

Cieplak w  Petersburgu i  okolicach (m.in. Akademia 

Duchowna; ochronki i  parafie, gdzie sprawował po-

sługę duszpasterską; siedziba arcybiskupów; poświę-

cone przez niego kościoły). Na zakończenie obrad 

ks.  Krzysztof Pożarski, główny inicjator konferencji, 

przybliżył historię procesu beatyfikacyjnego sługi Bo-

żego, toczącego się od 1952 r. 

  Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy oraz 

premierowy pokaz filmu dokumentalnego (reż.  Mi-

chaił Fatiejew) poświęconych abpowi  Cieplakowi. 

Zwieńczeniem obrad stało się odsłonięcie w kościele 

św. Stanisława tablicy pamiątkowej abpa Jana Ciepla-

ka, mężnego obrońcy wiary i polskości.

Tablica pamiątkowa w kościele 
św. Stanisława w Petersburgu 
(fot. Irena Wodzianowska)

dr Irena 
Wodzianowska
Instytut Historii

Petersburska konferencja o abpie Janie Cieplaku 

Wieloletni profesor 
Akademii Duchownej 
oraz niezłomny obrońca 
praw Kościoła
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Spotkanie z przyjaciółmi KUL 
w London (fot. ze zbiorów 

ks. Marcina Nabożnego)

Wśród głównych celów Towarzystwa Przyjaciół 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ja-

na Pawła  II istotne jest wsparcie duchowe, moralne 

i  materialne Uczelni. Duchowy wymiar członkostwa 

w Towarzystwie wyraża się w modlitewnej łączności 

ze wspólnotą uniwersytecką, która codziennie podczas 

Mszy św. w kościele akademickim modli się w intencji 

swoich dobroczyńców. Towarzystwo Przyjaciół KUL 

prowadzi także działalność informacyjną i kulturalną, 

przyczyniając się tym samym do intelektualnego po-

głębienia polskiego katolicyzmu w kraju i na emigracji.

W najtrudniejszych dla Uczelni latach dzięki przy-

jaciołom, szczególnie z Kanady i USA, możliwa była 

realizacja wielkiego przedsięwzięcia – budowy Kole-

gium Jana Pawła II, gdzie pierwsze piętro z tablicami 

poświęconymi darczyńcom jest upamiętnieniem ich 

wkładu w to dzieło. Oddział w Londynie w Wielkiej 

Brytanii wiele lat finansował stypendia dla naukow-

ców z KUL, a aktualnie wspiera fundusz osób niepeł-

nosprawnych studiujących na naszej Uczelni.

Koła Przyjaciół poza Polską funkcjonują w Kana-

dzie, USA, krajach Europy Zachodniej, Australii i No-

wej Zelandii. Działalność TP KUL jest tam kontynu-

acją wypracowanej na przestrzeni lat i  sprawdzonej 

już formy współpracy. Należy do nich wiele wspól-

nie podejmowanych inicjatyw. Wyrazem troski władz 

Uczelni o łączność z emigracją jest powoływanie peł-

nomocnika rektora  KUL ds.  kontaktów z  Polonią. 

Jego działalność, oprócz koordynowania współpracy 

Uniwersytetu z organizacjami polonijnymi i polskimi 

parafiami, bazuje również na zagranicznych oddzia-

łach TP  KUL. Podtrzymywaniem relacji z  Polakami 

w świecie zajmują się także delegaci rektora. Odwie-

dzają oni, zwłaszcza z rekolekcyjną posługą w okresie 

Adwentu i Wielkiego Postu, parafie, gdzie funkcjonują 

oddziały TP KUL. Ich obecność i praca jest tam miło 

wspominana, a dzięki temu kontakty pomiędzy roda-

kami a Uczelnią mają również wymiar osobisty.

Także w ramach działalności Biura Zarządu Głów-

nego TP  KUL podejmowane są działania, których 

celem jest zacieśnianie współpracy międzynarodowej. 

Służą temu przede wszystkim bezpośrednie spotkania. 

W bieżącym roku akademickim odbyły się one między 

innymi w Holandii, Anglii i Kanadzie. W dniach 12-

16 XI 2015 r. w Holandii towarzyszyła im promocja 

KUL w  parafiach Polskiej Misji Katolickiej w  miej-

scowościach: Nieuw-Vennep, Hem, Amsterdam, Aal-

smeer, Beverwijk, ‘t  Zand. Z  kolei 19-23  XI 2015  r. 

ks.  dr  Marcin Nabożny jako odpowiedzialny za za-

graniczne koła przyjaciół KUL przebywał w Londy-

nie, gdzie wygłosił kazania w parafii pod wezwaniem 

Chrystusa Króla na Balham. Ponadto TP KUL wraz 

z Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem 

Polonijnym KUL, Katolickim Radiem Londyn i  pa-

rafią Chrystusa Króla przygotowało w tamtejszej pa-

rafii wieczór patriotyczny, podczas którego odbyła się 

Msza św. w intencji Polonii na Wyspach Brytyjskich, 

adoracja Najświętszego Sakramentu oraz prelekcja dra 

hab. Jacka Gołębiowskiego, prof. KUL, pt. „Droga do 

niepodległości Polski 1795-1918 jedną z najpiękniej-

szych kart w dziejach Europy”. W tych dniach miały 

też miejsce spotkania z  członkami Zrzeszenia Na-

uczycielstwa Polskiego za Granicą oraz zajęcia z mło-

dzieżą w polskich szkołach sobotnich.

Promowaniu wartości uniwersyteckich i działalno-

ści KUL służył także wyjazd do Kanady, gdzie 27 XI-

24  XII 2015  r. ks.  M.  Nabożny wygłosił rekolek-

cje w  parafiach w  archidiecezji Toronto (św.  Marka, 

Chrystusa Króla, św. Teresy) i diecezji London (Matki 

Bożej Częstochowskiej Królowej Polski w  London, 

Trójcy Świętej w Windsor). Podczas tej wizyty odbyły 

się także spotkania z  oddziałami TP KUL w  Kana-

dzie. Pobyt w  London był okazją do modlitwy nad 

grobem śp. dra Stefana Króla – wieloletniego prezesa 

tamtejszego oddziału TP KUL, a także do wspólnego 

świętowania 50-lecia pobytu w  Kanadzie Sióstr Ur-

szulanek Serca Jezusa Konającego. Z  tej okazji Rek-

tor KUL ks. prof. Antoni Dębiński przesłał list gra-

tulacyjny, który został zamieszczony w publikacji wy-

danej z okazji jubileuszu zgromadzenia posługującego 

aktualnie w kilku miastach w Kanadzie. Uroczystości 

w duchu dziękczynienia za lata pracy z prośbą o bło-

gosławieństwo odbyły się w  Windsor 6  XII 2015  r. 

z  udziałem bpa  diecezji London Ronalda Fabbro, 

bpa pomocniczego Józefa Dąbrowskiego i bpa emery-

ta Johna Michaela Sherlocka. 

TP KUL stara się wypełniać swoje zadania na róż-

nych płaszczyznach. Misją bowiem naszej Uczelni jest 

także działalność adresowana do jej przyjaciół i  lu-

dzi pragnących pogłębiać swoją wiedzę i  tożsamość 

chrześcijańską.

ks. dr Marcin Nabożny
wicedyrektor Biura 
Zarządu Głównego 

Towarzystwa Przyjaciół 
KUL

Spotkania z Polakami i Polonią w Holandii, Anglii i Kanadzie

Towarzystwo Przyjaciół KUL 
poza granicami kraju
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Ks. Marcin Nabożny z TP KUL 
z wizytą u sióstr urszulanek 
w 2015 r. (fot. ze zbiorów 
ks. Marcina Nabożnego)

Wielki przyjaciel Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego Jana Pawła  II i  niezrównany jego 

ambasador w  Ameryce Północnej ks.  infułat Waw-

rzyniec Wnuk (1908-2006) jako proboszcz polonij-

nej parafii Świętej Trójcy w Windsor, Ontario (1961-

1983), przeszedł do historii jako kapłan o  wielkim 

sercu i  niezwykłej skuteczności w  działaniu. Między 

innymi jego inicjatywą było sprowadzenie do Windsor 

polskich Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego 

w celu zdynamizowania pracy apostolskiej oraz utrzy-

mania i wzmocnienia, głównie w młodym pokoleniu, 

więzi z Polską, jej kulturą i bogatą historią. Dwuletnie 

starania, wymiana pism z władzami kościelnymi i pań-

stwowymi w  Ottawie i  Warszawie oraz liczne kon-

takty ks. W. Wnuka z decydentami różnego autora-

mentu, doprowadziły w grudniu 1965 r. do pomyślnej 

finalizacji podjętego dzieła. Wtedy bowiem, dokładnie 

4 grudnia, grupa dziesięciu urszulanek przybyła do 

Windsor. Były to: Małgorzata Górska, Urszula Wol-

niewicz, Luiza Stachoń, Magdalena Budniak, Danie-

la Kołak, Panis Michalczuk, Kinga Lewicka, Paw-

ła Ryniec, Samuela Klemczak, Maria Gąsiorowska. 

(w  kolejnych latach przyjechały jeszcze cztery: Ma-

ris Komorowska, Urszula Bruzik, Teresa Grochowska, 

Dorota Sroka). A choć siostry miały dyplomy akade-

mickie z różnych dziedzin, już w drugim roku poby-

tu w Kanadzie bądź to nostryfikowały je na Uniwer-

sytecie Windsor, bądź podjęły studia uzupełniające, 

aby – według koncepcji ks. Wnuka – jak najszerszym 

działaniem apostolsko-społecznym objąć miejscową 

społeczność. Tak więc duchowe córki św. Urszuli Le-

dóchowskiej z  właściwą sobie delikatnością i  chary-

zmatyczną dobrocią zaczęły od tej chwili uzupełniać 

i  przedłużać ową misję nie tylko w  topografii wind-

sorskiego środowiska. Z  ich posługi ko-

rzystały i wciąż korzystają rzesze wiernych, 

szczególnie dzieci, młodzież, osoby star-

sze, samotne i  przebywające w  szpitalach. 

Wiele bowiem było – i ciągle jest – owych 

płaszczyzn, na których windsorskie urszu-

lanki realizują i  wzbogacają swój chary-

zmat. Podtrzymują język narodowy, kulty-

wują ducha polskości, troszczą się o religij-

ne i patriotyczne wychowanie dzieci i mło-

dzieży, a dzięki ofiarnemu zaangażowaniu 

dydaktycznemu oraz inspirowaniu prac or-

ganizacji przykościelnych stają się wiary-

godnym i  przekonującym przykładem re-

lacji polsko-kanadyjskich, kreującym kli-

mat autentycznej przyjaźni. Ich obecność 

i praca jako nauczycielek języka polskiego 

na Uniwersytecie Windsor, historii, języka 

niemieckiego, archeologii, religioznawstwa 

i  języka angielskiego w  F.J.  Brennan Ca-

tholic High School, języka łacińskiego na 

Uniwersytecie Laurentyńskim w Sudbury, 

języka francuskiego w St. Clair College, by 

posłużyć się tylko wybiórczą egzemplifikacją, świadczą 

o ich profesjonalizmie i niepodważalnym autorytecie. 

Z pełnym miłości i poświęcenia oddaniem posługują 

też siostry urszulanki w  parafii i  środowiskach polo-

nijnych w  Windsor, London i  Ottawie, czyli w  tych 

ośrodkach, gdzie w ciągu półwiecza powstały i rozwi-

jały się ich konwenty. Prowadzenie przedszkoli, szkół 

języka polskiego, chórów parafialnych, pełnienie służby 

organistowskiej, nauka religii, praca z dziećmi i mło-

dzieżą w ramach Sodalicji Mariańskiej, Krucjaty Eu-

charystycznej i  kół ministranckich, przygotowywanie 

dzieci do Pierwszej Komunii św. i młodzieży do bierz-

mowania, organizowanie wycieczek, ognisk, zimowych 

kuligów oraz letnich obozów, to wręcz nie do przece-

nienia przedsięwzięcia o charakterze formacyjno-inte-

gracyjnym. Ale nie wyczerpują one bynajmniej całego 

wachlarza siostrzanej aktywności, ponieważ objęły nią 

nie tylko dzieci i  młodzież pochodzenia polskiego. 

W założonym i prowadzonym przedszkolu pod nazwą 

Ursula Day Nursery opiekują się dziećmi niezależnie 

od pochodzenia czy wyznania. W kanadyjskich kato-

lickich szkołach podstawowych i średnich w Windsor, 

London, Tecumseh, Leamington i Ottawie ich praca 

spotyka się z ogromnym szacunkiem i uznaniem za-

równo władz szkolnych, jak i  uczniów. Nie brak też 

kreatywnego zaangażowania sióstr w  środowisku lo-

kalnym przy organizowaniu akademii rocznicowych, 

imprez okolicznościowych, bazarów, jasełek, wystaw, 

Festiwalu Etnicznego, w  ramach których prezento-

wane jest bogate polskie dziedzictwo kulturalno-na-

rodowe. A jako że większość sióstr, które przybyły do 

Windsor w 1965 r., była absolwentkami naszego Uni-

wersytetu, stąd dewiza KUL „Deo et Patriae” stała się 

także codziennym motywem ich pracy. 

ks. prof. dr hab. Jan 
Walkusz
Instytut Historii Kościoła 
i Patrologii

Pięćdziesięciolecie obecności polskich urszulanek w Kanadzie

Zaczęło się w Windsor
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Gala Sukcesu, organizowana przez Uczelniany Sa-

morząd Studentów KUL oraz Studenckie Forum 

Business Centre Club, to coroczne wydarzenie bizne-

sowo-kulturalne, którego głównym celem jest promo-

wanie lubelskiej przedsiębiorczości, w  szczególności 

aktywności lubelskiego środowiska akademickiego.

W tym roku Kapituła Konkursowa pod przewod-

nictwem prof. dra hab. inż. Andrzeja Wac-Włodarczy-

ka, prorektora ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, 

po raz kolejny przyznała Lubelski Akant Przedsię-

biorczości osobom i  podmiotom realizującym bądź 

wspierającym ideę przedsiębiorczości. W kategoriach 

studenckich statuetki otrzymali: Grzegorz Bernacki 

z UMCS („Młody, gniewny, przedsiębiorczy”), Artur 

Wnorowski z  UM („Omnibus”), Adrian Kieroński 

z KUL („Studencki wirtuoz”), Jagoda Mazurek z KUL 

(„Żak sportowiec”), Aneta Kozioł z  KUL („Student 

z  sercem na dłoni”) oraz Damian Majewski z  PL 

(„Studencki lider samorządowy”). Wśród osobowości 

nagrodzeni zostali: dr Jacek Sobek („Osobowość śro-

dowiska naukowego wspierająca przedsiębiorczość”), 

Józef Godlewski („Osobowość biznesu wspierająca 

przedsiębiorczość”), Artur Soboń („Polityk wspiera-

jący przedsiębiorczość”) i  Bożena Lisowska („Przed-

siębiorcza Kobieta”). Wśród podmiotów wyróżniono 

Kancelarię Prawną Filipek &  Kamiński Sp.  k. („In-

stytucja wspierająca przedsiębiorczość”), Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń S.A. („Firma otwartych drzwi”), 

Bank Pekao S.A. („Firma odpowiedzialna społecznie”) 

oraz firmę ISKRA – Edukacja, animacja, szkolenia 

(„Młoda firma”). Specjalne Akanty otrzymali Grze-

gorz Grządziel („Pionier samorządności studenckiej”) 

i  prof. dr hab. Stanisław Wójcik, dyrektor Instytutu 

Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL 

(„Uniwersytecki Autorytet”).

Ceremonię wręczenia nagród uświetniła część arty-

styczna, na którą złożył się występ zwycięzcy III edycji 

programu The Voice of Poland Mateusza Ziółki oraz 

koncert białostockiego zespołu How To Jazz Trio.

Po części oficjalnej, w  czasie uroczystego bankie-

tu, goście mogli wziąć udział w  akcji charytatywnej 

„Ciastko pod choinkę” na rzecz zimowej szkoły dla 

uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Strzelewie w powiecie bydgoskim.

W gali wzięło udział kilkuset gości, w tym między 

innymi posłowie, radni, przedstawiciele administra-

cji rządowej i  samorządowej, instytucji finansowych, 

przedsiębiorcy, rektorzy uczelni wyższych, naukowcy, 

osoby ze  świata kultury i  mediów, duchowni, repre-

zentanci samorządów uczelnianych i  organizacji stu-

denckich. Mecenat nad wydarzeniem objął Business 

Centre Club – prestiżowy klub przedsiębiorców i naj-

większa organizacja indywidualnych pracodawców 

w Polsce. Honorowy patronat sprawował Rektor KUL 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.

Gala Sukcesu jest szczególnym wydarzeniem, 

umożliwiającym prezentację bogatej lubelskiej przed-

siębiorczości. Stanowi także doskonały asumpt do zin-

tensyfikowania współpracy między nauką a biznesem. 

Idea przyznawania Akantów osobom lub podmiotom, 

które w  sposób szczególny wykazały się aktywnością 

naukową, społeczną i  gospodarczą bądź wpłynęły na 

rozwój przedsiębiorczości, cieszy się coraz większym 

szacunkiem i popularnością.

Tomasz Tokarski
przewodniczący 

Uczelnianego Samorządu 
Studentów

12 XII 2015 r. – czwarta edycja Gali Sukcesu

Nauka i biznes

Pamiątkowe zdjęcie 
nagrodzonych i organizatorów 

Gali Sukcesu

Nowe władze Uczelnianego 
Samorządu Studentów KUL
11 I 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie (tzw. posiedzenie 
wyborcze) Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów 
KUL.
Parlament USS wybrał ze swojego grona Prezydium, które 
jednocześnie pełni rolę Zarządu Uczelnianego Samorządu 
Studentów KUL. Przewodniczącym został Tomasz Tokarski 
(WNS), wiceprzewodniczącymi: Paweł Fil (WT), Magdalena 
Pawłowska (WNS) i Miłosława Malinowska (WPPKiA), a se-
kretarzem Aya Al Azab (WT).
Ponadto Parlament USS wybrał rzecznika praw studenta – zo-
stał nim Tomasz Zarębski (WPPKiA), przewodniczącego Komisji 
Socjalno-Ekonomicznej USS – Justynę Malicką (WPPKiA) oraz 
komisarza wyborczego USS – Antoniego Domania (WNH).
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Pracownia Dokumentacji i Opracowania Zbiorów Materialnych

Nasze zabytki 
archeologiczne

dr Katarzyna Pisarek
Instytut Historii

Pracownia Dokumentacji i Opracowania Zbiorów 

Materialnych Instytutu Historii KUL powsta-

ła w  2003  r. Podstawę źródłową do jej utworzenia 

stanowił zbiór zabytków archeologicznych od kilku-

dziesięciu lat przechowywanych w Instytucie Historii 

i  związane z  nim prace inwentaryzacyjno-naukowe, 

zapoczątkowane w  2001  r. przez Katarzynę Pisarek. 

W  latach 2003-2007 jednostka nosiła nazwę Zakład 

Dokumentacji i Opracowania Zbiorów Materialnych, 

a następnie została przemianowana na obecną. Przez 

wszystkie lata funkcjonowania Pracownia stanowiła 

samodzielną placówkę naukową, działającą w ramach 

Instytutu Historii KUL. Dzięki przyznanym z Mini-

sterstwa Szkolnictwa Wyższego środkom został za-

kupiony do niej sprzęt naukowo-badawczy, a ze środ-

ków finansowych pochodzących z  badań własnych 

Katarzyna Pisarek przeprowadziła konserwację części 

artefaktów przechowywanych w  Pracowni. Wszyst-

kie zabytki, po czyszczeniu, przepakowaniu i  wstęp-

nym skatalogowaniu, znajdują się obecnie w  sali 402 

Gmach Głównego KUL. 

Bazę źródłową Pracowni stanowią zbiory zabytków 

archeologicznych pochodzących głównie z  badań ar-

cheologicznych prowadzonych przez dr  Marię Chy-

żewską-Sułowską, pracownika Katedry Archeologii 

Polski KUL. 

W  latach 1968-1972 Maria Sułowska przepro-

wadziła prace wykopaliskowe na stanowiskach 1, 3 

w  Piotrawinie, sondażowe w  Kamieniu (st.  2), Kali-

szanach (st.  3), a  także badania powierzchniowe na 

terenie parafii Piotrawin (st. 2, 3, 4, 5 w Piotrawinie, 

st. 1, 2, 3 w Głodnie, st. 1, 2, 3, w Kaliszanach, st. 2, 

3 w Kamieniu), w sąsiednich parafiach Rybitwy i So-

lec oraz w  miejscowości Krężnica Jara. Wyniki tych 

badań M. Sułowska częściowo uwzględniła w mono-

grafii Piotrawin nad Wisłą. Średniowieczny mikroregion 

osadniczy, a także w artykułach zamieszczonych na ła-

mach „Zeszytów Naukowych KUL”, „Roczników Hu-

manistycznych” i  „Sprawozdań Towarzystwa Nauko-

wego KUL”.

Drugim dużym zespołem osadniczym badanym 

przez dr  Sułowską był Lublin. W  latach 1968-1969 

uczestniczyła ona w  kierowanych przez Stanisła-

wę Hoczyk-Siwkową pracach wykopaliskowych na 

Czwartku i wzgórzu Grodzisko (Kirkucie). W 1973 r. 

samodzielnie prowadziła badania wykopaliskowe 

w  północnej części wzgórza Czwartek, gdzie na po-

wierzchni 450 m² zostało odkrytych 27 jam datowa-

nych między innymi na okres lateński, przełom wieku 

VIII i  IX, stulecia XII-XIV, wiek XIV oraz na okres 

nowożytny. 

Ponadto w  1976  r. Maria Sułowska prowadziła 

nadzór archeologiczny podczas budowy Auli Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego na KUL.

W  trakcie wymienionych prac archeologicznych 

dr  Sułowska zarejestrowała i  przebadała obiekty 

mieszkalne (półziemianki, ziemianki, domy naziemne) 

oraz liczne jamy związane z działalnością gospodarczą 

i  rzemieślniczą. Przeprowadziła również badania na 

reliktach nekropolii pradziejowych, średniowiecznych 

i nowożytnych. 

W  zbiorach Pracowni znajdują się także artefak-

ty odkryte przypadkowo na terenie Lubelszczyzny 

i przekazane przez ich znalazców.

Zabytki przechowywane w Pracowni Dokumenta-

cji reprezentują bardzo szeroki zakres chronologiczny 

– od neolitu przez epokę brązu, okres wpływów rzym-

skich, okres średniowieczny aż po nowożytność. Spo-

śród tych artefaktów na szczególną uwagę zasługują 

naczynia ceramiczne, z  których najstarsze datowane 

są na epokę neolitu, a  najmłodsze pochodzą z  XVI-

-XVII  w. Niezwykłe znalezisko stanowi odnaleziony 

Naczynie wczesnośredniowieczne 
ze stanowiska Piotrawin, neolityczny topór 
ze stanowiska Ulów, muszla św. Jakuba 
datowana na XIII-XIV w. ze stanowiska 
Lublin-Czwartek oraz gliniany przedmiot 
kultowy (solarny?) datowany na VIII/IX w. 
ze stanowiska Piotrawin (fot. Katarzyna 
Pisarek)
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dr Marzena Krupa
redaktor naczelna Tysiąc dni przed 15  VIII 2017  r., kiedy Lublin 

będzie świętował 700. rocznicę lokowania go na 

prawie magdeburskim przez Władysława Łokietka, 

rozpoczęły się oficjalne przygotowania do obchodów 

tego historycznego wydarzenia. W jubileuszowym ka-

lendarzu znalazła się także data, pod którą odnotowa-

na została pierwsza publikacja w ramach serii Biblio-

teka Siedemsetlecia, przygotowywanej przez Wschod-

nią Fundację Kultury „Akcent”. Otóż, w  listopadzie 

2015  r. na rynku wydawniczym pojawiła się kolej-

na edycja Pięciu wieków poezji o  Lublinie, zmieniona 

i uzupełniona. Po raz pierwszy antologia ta ukazała się 

w 2002 r. i obejmowała około 200 utworów autorstwa 

117 poetów. W drugim wyda-

niu, z  2006  r., zamieszczone 

zostały teksty 125 twórców.

Najnowsza edycja zawiera 

250 wierszy 150 poetów. To 

zdaniem autora zbioru naj-

ciekawsze i  najwartościowsze 

teksty ukazujące genius loci 

miasta, wybrane spośród setek 

utworów opisujących miejsca, 

wydarzenia i  ludzi, począw-

szy od epoki odrodzenia po 

czasy najnowsze. W  tomie 

zostały zamieszczone utwo-

ry postaci z  parnasu, ale tak-

że twórców mniej znanych, 

zapomnianych, niedocenio-

nych. Antologię, uporząd-

kowaną chronologicznie we-

dług roku urodzenia autorów 

poszczególnych tekstów, otwierają utwory Jana Ko-

chanowskiego, kończy zaś wiersz młodego lubelskie-

go twórcy. Wśród wielu innych pojawiły się także na-

zwiska osób związanych z  naszym Uniwersytetem: 

dawnych i obecnych pracowników KUL, duszpasterzy 

akademickich, absolwentów i  studentów. Miłośnicy 

poezji znajdą utwory między innymi  Józefa F.  Fer-

ta, ks.  Jerzego Szymika, ks.  Alfreda Wierzbickiego, 

s. Urszuli Michalak USJK, Jolanty Koziej, Zbigniewa 

Strzałkowskiego, o. Wacława Oszajcy SJ, Marka Da-

nielkiewicza, Elżbiety Cichli-Czarniawskiej, Maria-

na Stanisława Hermaszewskiego, Józefa Zięby, Piotra 

Szewca, Aleksandra Rozenfelda.

Poetyckie oblicze miasta, w  nowej odsłonie, czy-

telnicy mogą podziwiać dzięki Waldemarowi Michal-

skiemu, absolwentowi kulowskiej polonistyki, wielo-

letniemu kustoszowi w  Bibliotece Uniwersyteckiej 

KUL, lektorowi w  Szkole Języka i  Kultury Polskiej 

KUL, obecnie związanemu z  redakcją „Akcentu”. 

Kwerenda autora antologii objęła wydania książkowe, 

prasę i rękopisy mieszczące się w lubelskich bibliote-

kach (np. ze zbioru starodruków będących w posiada-

niu BU KUL wydobył Daniela Bratkowskiego Świat 

po części przejrzany, w  którym odnalazł dwa wiersze 

o Lublinie). Najnowsze wydanie Pięciu wieków poezji 

o Lublinie zdobią litografie rysunków Adama Leruego 

(1825? – 1863) z jego publikacji Album lubelskie. 

Lektura antologii przywołuje na myśl refleksję roz-

miłowanego w Lublinie Józefa Czechowicza, zapisaną 

we  wstępie do Antologii współczesnych poetów lubel-

skich z 1939 r.: „Widzenie miasta – ach, niekoniecznie 

prawdziwe, niekoniecznie realne – udziela łaski spoko-

ju, odłącza wody od suszy”. 

Trzecie wydanie Pięciu wieków poezji o Lublinie

Wierszem uwieczniony

w  Piotrawinie skarb przedmiotów żelaznych, okre-

ślanych jako siekiery, topory bądź grzywny siekiero-

podobne. Z  całego skarbu, liczącego siedem zabyt-

ków, do dziś zachowały się jedynie dwa przedmio-

ty, obecnie przechowywane jako depozyt w Muzeum 

Lubelskim. Bardzo cennym zabytkiem jest również 

muszla pielgrzymia św.  Jakuba, odkryta na stanowi-

sku Lublin-Czwartek. Zbiór zawiera ponadto narzę-

dzia krzemienne oraz wiele przedmiotów metalowych 

służących do codziennego użytku i do produkcji rze-

mieślniczej, a także srebrne i brązowe ozdoby, milita-

ria, materiał antropologiczny (niekompletne szkielety 

ludzkie), materiał pochodzenia organicznego: zwie-

rzęce kości, materiał ichtiologiczny oraz botaniczny.

Powyższe artefakty nadal wymagają konserwacji 

oraz pełnego opracowania naukowego.

Zabytki przechowywane w  Pracowni Dokumen-

tacji i Opracowania Zbiorów Materialnych Instytutu 

Historii KUL stanowią jeden z najcenniejszych zbio-

rów archeologicznych Lubelszczyzny. Od lat intere-

sują się nim badacze z  ośrodków naukowych w  Lu-

blinie, Krakowie, Rzeszowie, Wrocławiu, Lednicy. Jak 

dotąd kilkakrotnie korzystali oni z  tych materiałów, 

deklarowali też pomoc i konsultacje w ich opracowa-

niu. Wśród nich są m.in.: prof. Jerzy Libera (UMCS), 

prof.  Stanisława Hoczyk (UMCS), prof.  Andrzej 

Wyrwa (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), 

Emil Zaitz (Muzeum Archeologiczne w  Krakowie), 

dr  Piotr Kotowicz (Muzeum Historyczne w  Sano-

ku – Uniwersytet Rzeszowski), dr  Zuzanna Kieroń 

(KUL), pracownicy Muzeum Lubelskiego. O  zabyt-

kach tych w  swoich publikacjach pisali m.in.: Jerzy 

Libera, Halina Taras, Michał Parczewski, Jacek Pole-

ski, Kazimierz Wachowski, Stanisława Hoczyk, Emil 

Zaitz oraz Andrzej Wyrwa, podkreślając ich ogromną 

wartość naukową. Artefakty z  Pracowni Dokumen-

tacji były prezentowane w  referatach wygłoszonych 

w Pradze (2008 r.) oraz Budapeszcie (2009 r.). Dr Ka-

tarzyna Pisarek opublikowała także kilka artykułów 

na ich temat. 

Kuratorem Pracowni od momentu jej powstania 

był prof. dr hab. Czesław Deptuła. Po jego odejściu 

na emeryturę funkcję tę objął prof. dr hab. Henryk 

Wąsowicz.
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Kwestia reformowania Wojska Polskiego i  jego 

udziału w  natowskich misjach stabilizacyjnych 

stanowi dziś przedmiot zainteresowania nie tylko eks-

pertów, ale także szerokiego grona miłośników woj-

skowości. Po latach milczenia na rynek księgarski tra-

fia ostatnio coraz więcej publikacji dotyczących pol-

skiej obecności w Iraku i Afganistanie. O skali popu-

larności tej problematyki świadczy choćby niedawny 

sukces filmu Karbala. 

Z punktu widzenia historyka słabą stroną większo-

ści publikacji poświęconych tzw. misjom pokojowym 

jest udział ghostwriterów lub dziennikarzy zbierają-

cych wypowiedzi żołnierzy i opatrujących je własnym 

komentarzem. Wprawdzie osoby te prezentują często 

wysoki poziom wiedzy na temat realiów funkcjono-

wania wojska w warunkach misyjnych, ale nie zmienia 

to faktu, że wrażenia bezpośrednich uczestników wy-

darzeń zostają przesiane przez dodatkowe sito i  tym 

samym zniekształcone. Dlatego najcenniejsze źródło 

do badań nad udziałem Wojska Polskiego w misjach 

stabilizacyjnych będą w przyszłości stanowić świadec-

twa spisane samodzielnie przez żołnierzy. 

Jedna z  najciekawszych relacji z  misji afgańskiej 

wyszła spod pióra obecnego studenta bezpieczeństwa 

narodowego KUL – sierżanta Roberta Polaka. W la-

tach 1994-2013 pełnił on służbę w kilku wyróżniają-

cych się jednostkach Wojska Polskiego: 6. Brygadzie 

Powietrznodesantowej (Kraków), 3. Brygadzie Zme-

chanizowanej (Lublin), 1. Dywizji Zmechanizowanej 

(Legionowo) oraz 2. Pułku Rozpoznawczym (Hrubie-

szów). Uczestniczył w sześciu misjach poza granicami 

kraju (Syria, Kosowo – dwukrotnie, Irak – dwukrotnie, 

Afganistan), za które został odznaczony Gwiazdą Ira-

ku (dwukrotnie), Gwiazdą Afganistanu oraz Krzyżem 

Zasługi za Dzielność. Obecnie prowadzi własną firmę 

i jest instruktorem Legii Akademickiej KUL.

Relacja Roberta Polaka została wydana pt. Raport 

Borsuka. ISAF – nie dla Idiotów. Spisana w roku 2010, 

podczas trwania VII  zmiany Polskiego Kontyngentu 

Wojskowego w Afganistanie, uważanej za jedną z naj-

trudniejszych i najbardziej krwawych, ma formę pro-

wadzonego nieregularnie dziennika, w którym na bie-

żąco opisywane są i komentowane bieżące wydarzenia. 

Z racji aktywnego uczestnictwa autora w misjach bo-

jowych tekst pełen jest emocji, niekiedy wyrażanych 

dosadnym, żołnierskim językiem. Przytłaczająca więk-

szość dostępnych źródeł spisanych przez wojskowych 

– to relacje oficerów. W tym wypadku mamy do czy-

nienia ze świadectwem podoficera, dokonującego ana-

liz i przemyśleń na wysokim poziomie. 

Do cech szczególnych dziennika należy wyjątko-

wy dystans autora do własnej osoby. Przy zachowaniu 

proporcji Raport Borsuka można pod tym względem 

porównać do pamiętnika Aleksandra Fredry z wojen 

napoleońskich Trzy po trzy. Warto podkreślić tak-

że niewątpliwy talent do snucia opowieści – narra-

cja jest rzeczowa, przyprawiona solidną dawką iro-

nii i  żołnierskiego humoru. Forma zapisu nosi znaki 

czasu, miejscami przyjmując 

cechy charakterystyczne dla 

współczesnych elektronicz-

nych wiadomości tekstowych. 

Sądzę, że może to być zaj-

mująca lektura nie tylko dla 

badaczy i  ekspertów, ale dla 

wszystkich zainteresowanych 

najnowszymi dziejami Woj-

ska Polskiego.

W  wydaniu książkowym 

dziennik został wzbogaco-

ny mapką z  rozmieszcze-

niem polskich baz w  pro-

wincji Ghazni, kilkudziesię-

cioma fotografiami wykona-

nymi przez Roberta Polaka 

w  Afganistanie oraz zapisem 

rozmowy o  jego doświadcze-

niach związanych z  misjami 

pokojowymi, przeprowadzo-

nej w lutym 2015 r.

dr Marcin 
Baranowski
Instytut Historii

Dziennik sierżanta Roberta Polaka pisany w Afganistanie

„...wysłano nas tam na 
wojnę. I robiliśmy swoje”

28 kwietnia – środa 
Dziś od rana „ciężka” praca. Zrzut paliwa. Co jakiś czas przylatuje samo-

lot, przeważnie Globemaster i na spadochronach zrzuca paliwo, cztery beczki 

na palecie. Takich palet jest czterdzieści. Nie wszystkie spadochrony się otwie-

rają. Aż żal patrzeć jak taka paleta spada i  się roztrzaskuje. W tym zrzucie 

dwie pale ty spadły. 1600 litrów poszło do ziemi. Ile to jazdy samochodzikiem?

***

 30 września – czwartek
Wylot do MANAS. [...] Okazało się, że przyszedł jakiś rozkaz o tym, że żoł-

nierz może mieć tylko dwa duże bagaże i jeden podręczny. Bagaż główny nie 

może przekraczać 180 kg razem z obywa telem. A podręczny 10 kg. Wszystko 

fajnie, tylko duża część ma po trzy bagaże, a sam Beryl waży 4 kilo plus magi 

i hełm. Wszystko przez to, że podobno VI zmiana miała problemy z zapako-

waniem się do samolotu. 

Robert Polak, Raport Borsuka. ISAF – nie dla Idiotów, Oświęcim 2015, s. 53, 112.
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Ajschylos 
Tragedie, Tom I: Persowie, Siedmiu przeciw 
Tebom, Błagalnice, Prometeusz w okowach
przełożył, wstępami i przypisami opatrzył Robert R. Chodkowski
ISBN 978-83-7306-702-8
Lublin: TN KUL 2015, ss. 362 
Źródła i Monografie 419 

Robert R. Chodkowski, znany badacz i tłumacz tragedii greckiej, emery-

towany profesor KUL, uporawszy się z tragediami Sofoklesa, wziął na swój 

warsztat translatorski dzieła Ajschylosa (525-456), twórcy tragedii greckiej 

w jej formie literackiej i  teatralnej. Tym samym wpisał się w krąg znako-

mitych tłumaczy Ajschylosa, obok Z. Węclewskiego (1873), J. Kasprowicza 

(1931), S. Srebrnego (1952). Od ich publikacji minęło już wiele lat i nawet 

najmłodsze przekłady Srebrnego stały się dla młodego pokolenia Polaków 

nie w pełni zrozumiałe. Wynika to nie tylko z upływu czasu, lecz również 

z faktu, że Srebrny świadomie swoje przekłady archaizował. Poza tym ce-

chuje je czasami przesadny patos i  emfaza. R.R. Chodkowski w  swoim 

przekładzie unika tych środków stylistycznych i posługuje się współczesną 

polszczyzną literacką. Teksty dialogów, skomponowane w oryginale grec-

kim w trymetrze jambicznym, przekłada jedenastozgłoskowcem, tetrametr 

trocheiczny – trzynastozgłoskowcem. Partie chóralne są tłumaczone wier-

szem wolnym z rytmem dostosowanym do nastroju, który wyrażają. Całość 

poprzedza wstęp historycznoliteracki o życiu i twórczości Ajschylosa. Każ-

da z  tragedii jest wyposażona w osobny wstęp, a przekładowi towarzyszy 

komentarz mitologiczny, historyczny i  filologiczny. Niebawem ukaże się 

tom II, zawierający Ajschylejską Oresteję. 

Stanisław Sarek 
kierownik zespołu redakcyjnego TN KUL

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

Piotr Kopiec
Dar i powołanie. Luterański model 
małżeństwa i rodziny
ISBN 978-83-8061-072-9
Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, ss. 234
Jeden Pan, Jedna Wiara, t. 23

Książka opisuje model małżeństwa i  rodziny w  luteranizmie. Dąży do 

zdiagnozowania transformacji, którym on podlegał, i zmierza do wyjaśnie-

nia przyczyn tych transformacji. Przedstawia wewnętrzne założenia oraz 

elementy luterańskiego modelu małżeństwa i  rodziny w perspektywie hi-

storycznej, ukazując napięcie między nauczaniem Lutra a  współczesnym 

nauczaniem Kościoła luterańskiego. Analizuje definicję funkcji małżeństwa 

oraz jego istoty. Przedstawia doktrynalne założenia luterańskiej doktryny 

małżeństwa i  rodziny, jej teologicznego oraz antropologicznego funda-

mentu oraz określa jej genezę. Prezentuje opis kompetencji małżonków 

w obrębie małżeństwa, problematykę rozwodów, problematykę małżeństw 

mieszanych, zagadnienia związane z płodnością, zwłaszcza stanowisko Ko-

ścioła luterańskiego wobec antykoncepcji, aborcji i metody zapłodnienia in 

vitro. Analizuje ocenę alternatywnych form współżycia, zwłaszcza związ-

ków partnerskich osób tej samej płci. Może być wykorzystana w analizach 

socjologicznych badających wpływ czynników religijnych na małżeństwo 

i rodzinę oraz na zmiany w nich zachodzące. Ponadto jest narzędziem po-

znawczym w badaniach postaw Kościołów chrześcijańskich wobec takich 

kontrowersyjnych zagadnień związanych z  małżeństwem i  rodziną, jak: 

zmiana w podziale ról w małżeństwie, płodność i alternatywne formy mał-

żeństwa. (Piotr Kopiec)

Beata Duma
kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL
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