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L

okalizacja Uniwersytetu Lubelskiego, tuż po jego założeniu, w kompleksie seminaryjnym przy ul. Zamojskiej była tymczasowa. Już w 1921 r. decyzją Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Uczelnia otrzymała na własność gmach tzw. koszar świętokrzyskich przy Alejach Racławickich. Dawne zabudowania XVIII-wiecznego klasztoru oo. Dominikanów Obserwantów od XIX w. pełniły funkcję wojskowego szpitala zakaźnego. Przebudową zniszczonego obiektu kierował Komitet Budowy Uniwersytetu z ówczesnym wojewodą lubelskim Stanisławem Moskalewskim na czele. Restaurację całości kompleksu przeprowadzono w latach 1920-1930 pod
kierunkiem prof. Mariana Lalewicza. Do nowego obiektu Uniwersytet wprowadził się w styczniu 1922 r. (zdjęcia UL
z lat 20. wieku XX zamieszczone zostały obok i na stronach 30-31).
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Szanowni Państwo,
w pierwszym tegorocznym numerze pozostajemy jeszcze w świąteczno-noworocznym
klimacie, przywołując niektóre wydarzenia i inicjatywy, którym towarzyszyły serdeczność,
radość, szlachetność.
Przypominamy też ważną i piękną uroczystość uhonorowania prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej najznamienitszą godnością uniwersytecką – doktoratem honoris causa. Ten zaszczytny
tytuł został nadany przez Senat KUL znakomitej uczonej, co dobitnie poświadczają fragmenty
laudacji i recenzji przytoczone w poświęconym jej artykule.
W grudniu – podczas uroczystości uhonorowania prof. Alicji Grześkowiak tytułem Deo et
Patriae deditus, modlitwy w kościele akademickim i przy grobach naszych zmarłych profesorów oraz koncertu w ramach OPUS MAGNUM – społeczność uniwersytecka uczciła kolejną
rocznicę inauguracji roku akademickiego na KUL w 1918 r. Zdjęcia pierwszej, tymczasowej
siedziby Uniwersytetu Lubelskiego w seminarium duchownym przy ul. Królewskiej w Lublinie prezentowane były w poprzednim numerze „Przeglądu Uniwersyteckiego”. W tym – za
sprawą blisko stuletnich fotografii, zgromadzonych w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej – wracamy w mury naszej Uczelni z lat 20. minionego stulecia.
Z radością i podziwem przeczytają też Państwo zapewne o licznych w ostatnim czasie
osiągnięciach, awansach i nagrodach, które stały się udziałem naszych studentów, absolwentów i pracowników.
Zapraszam do lektury styczniowo-lutowego numeru.
dr Marzena Krupa
redaktor naczelna

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania tekstów, zmiany tytułów
oraz odmowy publikacji tekstów niezamówionych.
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Najwyższa godność uniwersytecka
dla badaczki dawnej literatury
i kultury polskiej
Zaszczytnym tytułem doktora honoris causa, nadanym przez Senat KUL
na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych, została uhonorowana
17 XI 2016 r. prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa.
Z uznaniem
o wybitnej uczonej
Przyznając ten tytuł, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić
szacunek i uznanie dla działalności naukowej
prof. dr hab. Aliny Nowickiej-Jeżowej, uczonej, która w swej pracy najwyższe standardy
naukowe łączy harmonijnie z wrażliwością
na wartości chrześcijańskie i humanistyczne,
dla jej wybitnych osiągnięć w badaniach nad
dawną literaturą polską oraz jej miejscem
w Europie, a także dla szczególnych zasług
Pani Profesor w wielkodusznym inspirowaniu i kształceniu kolejnych pokoleń badaczy.
(z uchwały Senatu KUL z dnia 19 V 2016 r.).
Alina Nowicka-Jeżowa jest znana
we wszystkich polonistycznych ośrodkach
badawczych i dydaktycznych w Europie, a jej
dzieło pozostaje fundamentalnym punktem
odniesienia dla kolegów polonistów i slawistów ze wszystkich krajów. Mogę tylko wyrazić ogromną satysfakcję z powodu propozycji nadania tytułu doktora honoris causa tak
znakomitej uczelni, jaką jest KUL, uczonej
najlepiej reprezentującej na świecie prestiż
wspaniałej polskiej tradycji naukowej. (z recenzji prof. dr Giovanny Brogi, Università di
Milano; tłumaczenie Patrycja Mikulska).
Onieśmielenie, gdy przychodzi formułować opinię o dokonaniach wybitnej uczonej,
o ogromnym dorobku pisarskim, niekwestionowanym autorytecie w dziedzinie historii literatury dawnej, o niestrudzonej organizatorce życia naukowego, spiritus movens niezliczonych przedsięwzięć badawczych i dydaktycznych, słowem: o dorobku, którego ranga
doprowadziła Panią Profesor dr hab. Alinę Nowicką-Jeżową w roku Jej jubileuszu do najwyższej, honorowej procedury akademickiej
– ustępuje przed radością z powodu okoliczności, w jakich opinię tę trzeba wypowiedzieć.
Profesor Nowicka-Jeżowa jest uczoną
niepospolitej miary, erudytką, najwybitniejszą współcześnie badaczką dawnej literatury

Uroczystość wręczenia
dyplomu doktora
honoris causa KUL
odbyła się w Auli
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
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polskiej, a jej ogromny i stale pomnażany
naukowy, organizacyjny i dydaktyczny dorobek – owoc pięciu dekad nadzwyczajnej
aktywności i pracowitości – swą rangą, rozmiarami i wszechstronnością budzi najwyższy szacunek i podziw. O opus tak ogromnym
i różnorodnym zwykło się mówić: „można
by nim obdzielić wielu badaczy”. Otóż – nie
można. Decydują o tym indywidualne, charakterystyczne cechy osobowości Pani Profesor, styl naukowego myślenia, pisania i działania, którymi naznaczyła swoje dokonania,
a także ich absolutna wewnętrzna spójność.
Dostrzegam ją w fenomenalnym przenikaniu
(a nie tylko w harmonijnym łączeniu) trzech
składników akademickiej aktywności: badań, dydaktyki i organizacji nauki. Humanistyka pojmowana nie jako profesja, ale jako
formacja intelektualna, a zarazem światopoglądowa i etyczna – jest dla prof. Nowickiej-Jeżowej praktyczną wykładnią humanizmu,
a ten – tak w swojej przeszłości, jak współcześnie – jest wyrazem postawy wobec wartości ściśle związanych z ludzką kondycją.
Badawczy imperatyw rozpoznawania europejskich i staropolskich reinkarnacji cnoty humanitas ożywianej przez dwie fundamentalne greckie idee: philantropia i paideia, ściśle przylega do podejmowanych przez
prof. Nowicką-Jeżową działań dydaktycznych
i edukacyjnych oraz organizowania wspólnoty uczonych wokół ważnych celów. Jako profesor uniwersytecki służy kulturze w sensie,
który za Cyceronem rozumie się jako „uprawę” człowieczeństwa poprzez kształcenie
i wychowanie (paideia) oraz życie w przyjaźni z innymi ludźmi (philantropia) w poczuciu
naturalnej wspólnoty losu i celów działania.
[...] Dziś, gdy jesteśmy świadkami, jak sądzi wielu – kryzysu idei humanizmu, zarówno klasycznego, jak oświeceniowego, i kryzysu humanistyki jako dyscypliny, prace prof.
Nowickiej-Jeżowej niosą krzepiące przesłanie: pokazują trwałość humanizmu jako idei
antropologicznej i wartości tradycji humanistycznej w polskiej i europejskiej wspólnocie
kulturowej oraz ocalają wiarę w humanizm
jako aksjologiczną podstawę humanistyki.
W dziedzinie badań literaturoznawczych
jej emanacją jest filologia, która właściwymi
sobie narzędziami, z szacunkiem dla historycznego ukorzenienia tekstów, kieruje do
świata idei zdeponowanych w literaturze.
Dbałość o tożsamość filologii, co jest stałą
troską i osiągnięciem prof. Nowickiej-Jeżowej, pokazuje, iż polonistyka nie zdradzająca
swoich klasycznych narzędzi może być nowoczesna i płodna. (z recenzji prof. dr hab.
Katarzyny Meller, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu).
„Miłują tedy ludzie cnotę, a przy cnocie
naukę…” – pisał Jan z Czarnolasu, którego
twórczość zajmuje ważne miejsce w pracy

Prof. Alina Nowicka-Jeżowa
podpisuje egzemplarze
okolicznościowej publikacji
z serii Doktorzy Honoris
Causa

naukowej naszej dzisiejszej Laureatki, i szkicował tym samym podstawowe rysy klasycznego ideału humanitas, platońsko-cycerońskiej idei „człowieczeństwa kwalifikowanego”, pojmowanego jako zadanie, którego
realizacja wymaga kultywowania rozumu
i mowy, by można było na tej właśnie drodze osiągnąć virtus. Wspólnota Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
nadaje dziś najwyższe wyróżnienie Uczonej, która czyni humanitas nie tylko jednym
z głównych przedmiotów swych naukowych
poszukiwań, ale i osobistym celem moralnym, która odsłania w swych pracach zakorzenienie kultury polskiej w wielkiej europejskiej tradycji klasyczno-humanistycznej.
Ukazuje także, jak dialog z nią może animować oraz przekształcać współczesność czy
też po prostu naszą pracę badawczą, sprzeciwia się temu, co w studiach humanistycznych powierzchowne i hasłowe. Uczy niezgody na dokonujący się na naszych oczach
proces kurczenia się logosfery, uczy odwagi
w upominaniu się o respekt dla tych idei
i wartości, które fundowały kulturę europejską od tysiącleci. Tę postawę wierności naukowej i humanistycznej virtus chcemy dziś
w szczególny sposób uhonorować. (z laudacji prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee, KUL).

Z podziękowaniem
za przyjaźń
Decyzja Prześwietnego Senatu o przyznaniu tytułu doktora Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego jest dla mnie wielkim, zaszczytnym wyróżnieniem. Przyjmuję tę godność
z wdzięcznością i pokorną świadomością,
jak niedoskonałe są moje osiągnięcia, ale
też z radością i dumą, że staję się członkiem
społeczności akademickiej Uczelni, która

w nauce polskiej zajmuje miejsce szczególne
i jest opromieniona splendorem obecności
świętego Jana Pawła II.
[...] Marsilio Ficino przekonywał, że
sprzymierzeńcem miłośników mądrości jest
przyjaźń, dostojna przez to, że – wolna od
wzajemnej adoracji – spełnia się w dążeniu
do upragnionego celu: Dobra i Prawdy.
Taka przyjaźń wyzwala od idolatrii, zabezpiecza przed zamknięciem się w oficjalnych,
a zarazem nieautentycznych formułach. Nadaje relacjom uniwersyteckim, zarówno mistrza z uczniem, jak uczniów (wszyscy nimi
jesteśmy) między sobą, piętno prawdziwie
ludzkie. Otwiera okna auli wykładowych na
powiew życia i radość, gdyż bez nich nauka
więdnie i usycha.
Za dar przyjaźni, którą szczodrze obdarowywali mnie przez lata Mistrzowie, Koledzy
i Uczniowie, szczególnie tu obecni, którą wielkodusznie ofiaruje mi Wspólnota akademicka
Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, składam gorące podziękowanie. Łączę je z życzeniami, by w dalszej pracy udało się zrealizować fascynujące, lecz jakże trudne zadanie.
Ocalić we współczesności, powierzającej losy ludzi postępowi technologicznemu, prawom ekonomii i regułom pragmatycznego działania, istnienie „rzeczy niepotrzebnej” – kultury duchowej, dawnej
i teraźniejszej. I więcej – odczytać sens doświadczeń indywidualnych i zbiorowych,
w nich bowiem, nie zaś w globalistycznych
teoriach, pulsuje życie społeczeństwa. Na
koniec – ujrzeć ponad ograniczeniami czasu
i przestrzeni horyzont Jedności, upragnionej
odwiecznie przez filozofów i mistyków. (z wykładu prof. dr hab. Aliny Nowickiej-Jeżowej).
na podstawie książki Profesor Alina Nowicka-Jeżowa
doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2016
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DR HAB. KRZYSZTOF WIAK, PROF. KUL

Honorowy tytuł KUL
dla prof. Alicji Grześkowiak
Uroczystość nadania tytułu Deo et Patriae deditus odbyła się w trakcie obchodów
98. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w dniu 8 XII 2016 r.

A

licja Grześkowiak urodziła się 10 VI
1941 r. w Świrzu w dawnym województwie lwowskim. Środowisko, w którym
się wychowywała, zarówno to najbliższe –
rodzina, jak i dalsze – wspólnoty polskiej
na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, przepojone było miłością do ojczyzny,
polskiej tradycji oraz kultury, a jej istotną
częścią była kultura prawna. Te wartości
kształtowały tożsamość Pani Profesor już od
najmłodszych lat, przypadających na okres
II wojny światowej oraz naznaczonych represjami wobec jej rodziny.
Laureatka ukończyła studia prawnicze
w roku 1963 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1969 r.
zdała egzamin sędziowski. W latach 19661996 pracowała na Wydziale Prawa i Administracji UMK, a od 1990 r. jest związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
gdzie przez wiele lat kierowała Katedrą Prawa Karnego. Zainteresowania naukowe Pani
Profesor koncentrują się na prawie karnym.
Podstawą do uzyskania przez nią stopnia
doktora nauk prawnych była rozprawa poświęcona karze pozbawienia wolności stosowanej wobec nieletnich. W rozprawie habilitacyjnej opowiedziała się za niedopuszczalnością stosowania kary śmierci. W 1984 r.
zakładała ogólnopolskie Stowarzyszenie
przeciwko Karze Śmierci, którego działalność
została zakazana przez władze. W 1987 r. została ekspertem ONZ do spraw badań nad
karą śmierci w Europie Wschodniej, jednak
nie mogła brać udziału w kongresie ONZ poświęconym stosowaniu tej kary z powodu
odmowy uzyskania paszportu.
W kolejnych latach Pani Profesor zajmowała się problematyką ochrony życia człowieka i prawami rodziny. Wielokrotnie,
w tym w trakcie prac nad Kodeksem karnym, opowiadała się za zapewnieniem dostatecznej prawnej ochrony dziecku poczętemu, sprzeciwiała się projektom liberalizacji odpowiedzialności karnej za eutanazję
oraz występowała przeciwko legalizacji rozpowszechniania pornografii. W badaniach
podejmowała problematykę prawa państwa

totalitarnego, prawa karnego okresu Polski
Ludowej, stanu wojennego, represji wobec
Kościoła i duchowieństwa. Zainicjowała tłumaczenie Wstępu do filozofii prawa karnego Juliusza Makarewicza, dzieła zaliczanego
do pomników europejskiego prawa karnego, lecz mało znanego w Polsce do czasu
wydania go w 2009 r. przez Katedrę Prawa
Karnego KUL.
Ważne miejsce w życiu Pani Profesor
zajmowała służba sprawom publicznym.
Przez cztery kolejne kadencje (1989-2001)
była wybierana na senatora RP z ziemi toruńskiej. W latach 1991-1993 była wicemarszałkiem, a w latach 1997-2001 marszałkiem
Senatu RP. W trakcie wieloletniej działalności parlamentarnej pełniła też funkcję przewodniczącej Komisji Konstytucyjnej Senatu
RP, która w roku 1991 przygotowała projekt
Konstytucji RP, a także należała do Komisji
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
(1993-1997). W czasie prac nad zgłoszonym

Kwiaty i gratulacje od przedstawicieli studentów

w 1996 r. projektem liberalizującym dostęp
do aborcji była adresatem listów, w których
ponad 3,5 mln obywateli wyraziło poparcie dla jej działań na rzecz ochrony życia.
W grudniu 1997 r. przygotowała wniosek,
z którym grupa senatorów wystąpiła do
Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie
niezgodności z konstytucją między innymi
przepisu dopuszczającego przerwanie ciąży z tzw. względów społecznych. Orzekając
w tej sprawie, TK podzielił stanowisko wnioskodawców, stwierdzając, że w demokratycznym państwie prawnym każdej istocie
ludzkiej przysługuje prawna ochrona życia
od momentu poczęcia.
W 1995 r. prof. A. Grześkowiak uczestniczyła, jako członek polskiej delegacji rządowej, w IV Światowej Konferencji ONZ
w sprawach kobiet w Pekinie – sprzeciwiła się tam zaleceniom przyjętym w dokumencie końcowym (Platformie działania),
m.in. zaliczeniu „prawa do aborcji” do tzw.
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praw reprodukcyjnych oraz osłabianiu znaczenia i roli rodziny na forum międzynarodowym. W latach 1989-1997 była członkiem polskiej delegacji parlamentarnej do
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej frakcji chrześcijańsko-demokratycznej.
Zabierała głos w ważnych debatach, m.in.
nad Europejską konwencją bioetyczną, oraz
domagała się utworzenia trybunału Norymberga II dla osądzenia zbrodni reżimu komunistycznego. Znaczące jest zaangażowanie Pani Profesor w działalność Papieskiej
Rady ds. Rodziny oraz Papieskiej Akademii
Życia. Tuż przed śmiercią ojciec święty Jan
Paweł II powołał Panią Profesor do ścisłego 5-osobowego grona Rady Zarządzającej
Akademii.
Obok działalności naukowej i publicznej
Pani Profesor podejmowała szereg inicjatyw
społecznych i charytatywnych. W 1988 r.
została ekspertem Komisji ds. Rodziny

Episkopatu Polski. Od 1989 r. uczestniczyła
w pracach Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ Solidarność. W 1991 r. założyła
Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu. Od roku 1991 jest członkiem Rady
Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Lublinie. Z nominacji papieża Jana Pawła II była
w latach 1991-2002 członkiem Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Państwie
Watykańskim. W 1992 r. zainicjowała utworzenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Pani Profesor w różny sposób przez lata udzielała wsparcia Polonii na Wschodzie.
Podejmowała starania o zwrot wspólnocie
polskiej świątyń, upominała się o kościół
św. Marii Magdaleny we Lwowie, budowę
Domu Polskiego, doprowadziła do renowacji grobu rodziny Makarewiczów na cmentarzu Łyczakowskim, wspierała studiujących
w Polsce, w tym na KUL.
Profesor A. Grześkowiak uzyskała liczne wyróżnienia, odznaczenia i nagrody.

Otrzymała tytuły doktora honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Wolnego Uniwersytetu Mołdawii w Kiszyniowie
oraz Holy Family College w Filadelfii. Została odznaczona m.in. papieskim krzyżem Pro
Ecclesia et Pontifice, medalem 13 Stycznia
Republiki Litewskiej, Wielkim Krzyżem Orderu Korony Królestwa Belgii, Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Obywatelskiej Królestwa
Hiszpanii. Jest Damą Zakonu Rycerskiego
Grobu Bożego w Jerozolimie.
Nadanie honorowego tytułu KUL Deo
et Patriae deditus było również wyrazem
szacunku i wdzięczności dla Pani Profesor
za podjęcie przed laty trudu budowania
odradzającego się na naszym Uniwersytecie Wydziału Prawa, w myśl hasła Deo et
Patriae. Jako profesor prawa, osoba zaangażowana w sprawy publiczne i wychowawca całego pokolenia prawników, zapisała piękną kartę w dziejach Polski i naszej
Uczelni.

Stypendia fundowane
Wśród wielu stypendiów, o które mogą się ubiegać studenci
i doktoranci KUL, są także stypendia fundowane. Ustanowione dzięki
wspaniałomyślności darczyńców krajowych i zagranicznych,
trafiły w tym roku do kilkudziesięciu osób.

W

bieżącym roku akademickim zostały przyznane stypendia fundowane
(jednorazowe bądź semestralne) z kilkunastu funduszy. Otrzymali je wyróżniający się
studenci i doktoranci, spełniający szczegółowe warunki określone w regulaminach poszczególnych programów stypendialnych.
9 XII 2016 r. prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL, Rektor KUL
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński wręczył
dyplomy potwierdzające otrzymanie stypendiów przyznanych przez TP KUL. 4 studentów wyróżniono za bezinteresowne zaangażowanie w różnorodną, pozanaukową
działalność na rzecz Uczelni. Stypendystami
w programie „Startuj z TP KUL”, skierowanym do osób rozpoczynających po maturze
pierwsze studia na KUL, pochodzących z małych miejscowości i mających dobre wyniki
w nauce, zostało 6 studentów I roku.
Prorektor ds. Studenckich ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, także 9 XII 2016 r.,
wręczył 32 studentom i doktorantom decyzje o przyznaniu stypendiów z następujących funduszy: Funduszu im. Wacława
i Ireny Ungar (funkcjonuje w ramach Fundacji Reymonta z Kanady, przeznaczony jest
dla studentów muzykologii i Wydziału Nauk

Humanistycznych), Funduszu im. Tadeusza
i Stanisławy Witkowskich (ustanowiony z darowizny dokonanej przez S. Witkowską, udzielany studentom lub doktorantom historii
sztuki), Funduszu im. ks. Wawrzyńca Wnuka
(przeznaczony dla studentów i doktorantów
Wydziału Teologii), Funduszu im. Skrzyńskich
z Żurawna (fundacji Barbary Czartoryskiej, dla
Polaków z Ukrainy), Funduszu im. Marii Dorosz-Brzezińskiej (utworzony z darowizny dokonanej przez Wandę Prawdzic-Szlaską, skierowany do studentów narodowości polskiej
z krajów byłego ZSRR, głównie Litwy, Białorusi
i Ukrainy), Funduszu Stypendialnego im. Mariana Kantona (z darowizn wpłacanych systematycznie przez Fundację Bankową im. dr.
Mariana Kantona, przeznaczony dla studentów ekonomii, prawa i administracji), Funduszu im. Hansa Joachima Nevelinga (nagroda
dla studentów filologii germańskiej), Nagrody im. Jana Stefańczyka i Heleny Stefańczyk-Senftleben (z kwoty zapisu testamentowego
dokonanego przez H. Stefańczyk, dla studentów ostatniego roku historii i filologii polskiej) oraz funduszu stypendialnego Fundacji
Potulickiej.
M.K.
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dyrektor Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

60 lat działalności Ośrodka ABMK
O dorobku i perspektywach instytucji mającej znaczące zasługi
w prowadzeniu badań nad dziejami Kościoła, archiwistyki, bibliotekoznawstwa
i muzealnictwa w Polsce rozmawiali uczestnicy jubileuszowej konferencji.

O

środek Archiwów, Bibliotek i Muzeów
Kościelnych powstał na mocy uchwały Senatu KUL z dnia 20 XII 1956 r. Jego inicjatorem był o. dr hab. Romuald Gustaw,
od 1950 r. dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej. To on w sierpniu 1955 r. skierował do
prymasa Polski postulat zorganizowania przy
Bibliotece KUL „ośrodka informacji i poradnictwa bibliotek kościelnych w całym kraju”.
Inicjatywa powołania w Lublinie ośrodka
naukowego skupiającego nie tylko bibliotekarzy, ale w najbliższej przyszłości także
archiwistów i muzealników, przedstawiona
przez o. Gustawa na konferencji Episkopatu Polski w Częstochowie 27 VIII 1956 r.,
została pozytywnie przyjęta przez biskupów
polskich.
Początkowe inicjatywy Ośrodka skupiały się na prowadzeniu akcji szkoleniowej
bibliotekarzy i archiwistów pod auspicjami Biblioteki KUL. Rektor Uczelni ks. prof.
Marian Rechowicz 22 X 1956 r. zdecydował
o wyłączeniu Ośrodka ze struktur BU, podporządkowaniu go bezpośrednio rektorowi
i zorganizowaniu jako placówki naukowej zajmującej się archiwistyką, bibliotekarstwem
i muzealnictwem, a każda z tych dziedzin
naukowych miała swojego referenta. Na początku 1959 r. decyzją władz Uczelni Ośrodek ABMK stał się międzywydziałowym zakładem o charakterze naukowo-usługowym.
Mieścił się w BU KUL i kierował nim dyrektor ks. prof. Józef Rybczyk. Ośrodek wówczas
nie miał pracowników etatowych. W 1979 r.,
po rezygnacji z funkcji dyrektora przez
ks. Bolesława Kumora, a rektor o. prof. Mieczysław A. Krąpiec powierzył kierownictwo
Ośrodka ABMK ks. prof. Zygmuntowi Zielińskiemu z poleceniem stworzenia placówki
badawczej i dokumentacyjnej. Po uzyskaniu lokalu przy ul. Chopina i zatrudnieniu
etatowych pracowników: ks. Janusza Kani,
s. Lucyny Misteckiej i Jana Kozioła urządzono
pracownię naukową wraz z pełnym oprzyrządowaniem pracowni mikrofilmowej (dar
z RFN za 10 000 marek w postaci samowywoływarki). Odtąd Ośrodek ABMK był placówką dokumentacyjną i naukowo-badawczą z pracownią i archiwum mikrofilmowym.

O. dr hab. Romuald Gustaw – pomysłodawca Ośrodka
AMBK (fot. ze zbiorów BU KUL)

Decyzją Senatu KUL z 17 III 2006 r. Ośrodek został przemianowany na Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych,
a w ramach reorganizacji międzywydziałowych zakładów naukowych na KUL dnia 27 V
2010 r. został włączony do Wydziału Teologii
i powrócił do poprzedniej nazwy.
Zgodnie ze statutem ABMK z 25 VI 1959 r.
Ośrodek powołany był w celu gromadzenia i mikrofilmowania materiałów źródłowych na potrzeby agend Uniwersytetu
i dla prowadzenia prac we własnym zakresie, co sprowadzało się początkowo wyłącznie do organizowania konferencji archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych, gromadzących pracowników odnośnych instytucji

ze wszystkich diecezji i zakonów w kraju.
W 1979 r. przystąpiono także do opracowywania zmikrofilmowanych akt, zwłaszcza
archidiecezji lwowskiej, następnie zaś także starodruków kościelnych we współpracy
z Biblioteką Narodową.
Ośrodek wydaje od 1959 r. półrocznik „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, założony i redagowany do 1991 r. przez
ks. prof. Stanisława Librowskiego. Ukazało
się już 106 tomów.
Od 1960 r. Ośrodek opracowuje (opisuje) i do niedawna mikrofilmował, a obecnie digitalizuje materiały archiwalne, które
gromadzi we własnej bibliotece. Początkowo korzystał z pracowni mikrofilmowej BU
KUL. Po otwarciu własnej pracowni objęto
tą akcją najcenniejsze zbiory kultury polskiej. Wykonane mikrofilmy zostały zewidencjonowane w 7 katalogach wydawanych sukcesywnie. Ośrodek mikrofilmował
głównie zbiory archiwalne, w mniejszym
stopniu biblioteczne. Niemniej posiada
zmikrofilmowane najcenniejsze zbiory biblioteczne, m.in. benedyktynów (Tyniec),
bożogrobców (Miechów), cystersów (Kraków Mogiła), paulinów (Jasna Góra), benedyktynek (Przemyśl, Staniątki), karmelitanek bosych (Kraków), norbertanek (Imbramowice), klarysek (Kraków, Stary Sącz),
wizytek (Kraków).
W 2002 r. zapoczątkowano w Ośrodku
ABMK serię wydawniczą Biblioteka Ośrodka
Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych,
w której do tej pory ukazało się 40 tytułów
książkowych.
Obecnie pracuje w nim 4 pracowników
etatowych – 2 na stanowisku profesora KUL
i 2 na stanowisku asystenta naukowego.
Dysponuje biblioteką i czytelnią mikrofilmów, a także laboratorium mikrofilmowym.
Do zadań Ośrodka należy też organizowanie ogólnopolskich konferencji archiwistów, bibliotekarzy i muzealistów. Ostatnia,
45. w jego historii, odbyła się 14 XII 2016r.
w związku z jubileuszem 60-lecia pracy
i była okazją do podsumowania dorobku
oraz wytyczenia kierunków pracy i rozwoju
tego zakładu naukowego.
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KS. DR HAB. MIROSŁAW SITARZ, PROF. KUL

WYDARZENIA

Instytut Prawa Kanonicznego, przewodniczący SAWP KUL

Absolwenci i przyjaciele WPPKiA
Integrują się i działają na rzecz Wydziału Prawa. Grudniową konferencją i walnym
zebraniem zamknęli kolejny, dziesiąty już rok zinstytucjonalizowanej działalności.

S

towarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Societas Alumnorum et
Amicorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis) powstało z inicjatywy dziekanów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji – ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego oraz ks. prof. dra hab. Antoniego
Dębińskiego, którzy w maju 2005 r. powołali
zespół, w składzie: dr hab. Piotr Pogonowski,
dr Małgorzata Gagoś i ks. dr Mirosław Sitarz,
mający za zadanie opracować statut Stowarzyszenia. Dnia 7 IX 2005 r., podczas ogólnopolskiego sympozjum zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Kanonistów Polskich i Kurię
Diecezjalną w Sandomierzu, powstał 44-osobowy Komitet Założycielski Stowarzyszenia
Absolwentów Wydziału Prawa KUL, który
przyjął statut Stowarzyszenia oraz wybrał jego Zarząd i Komisję Rewizyjną. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 7 IV
2006 r. dokonano rejestracji SAWP.
Obecnie Stowarzyszenie liczy 367 członków – absolwentów i przyjaciół – zainteresowanych promowaniem WPPKiA, integracją absolwentów oraz działaniem na rzecz
rozwoju Wydziału.
Celem Stowarzyszenia jest integrowanie
i promowanie absolwentów Wydziału Prawa KUL, a także wszechstronne wspieranie WPPKiA. Ponadto realizuje ono zadania
edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne, w szczególności dba o rozwój

i upowszechnianie nauki prawa i kultury
prawniczej zgodnie z zasadą Deo et Patriae,
a czyni to między innymi poprzez organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, wykładów, odczytów, konferencji i kursów. Wszystkie te cele SAWP KUL realizuje,
wspierając kontakty między absolwentami
Wydziału Prawa, współpracując z rektorem
KUL i dziekanem Wydziału Prawa, a także
organizując spotkania koleżeńskie, sympozja czy inne formy pogłębiania wiedzy prawniczej. Współpracuje także z absolwentami
innych wydziałów prawa uczelni krajowych
i zagranicznych, z instytucjami państwowymi
i kościelnymi oraz z uczelniami wyższymi i innymi partnerami na poziomie międzyregionalnym oraz regionalnym. Wszechstronnie
wspomaga działalność statutową KUL, funduje stypendia dla studentów, wydaje publikacje, a także opiniuje akty prawne.
Od początku swojej działalności Stowarzyszenie wydaje „Biuletyn Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
KUL”. Półrocznik ten otrzymał 10 punktów
w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 XII 2015 r. Przeszedł on
także pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2014, którego wynikiem jest
przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus
Value).
SAWP KUL we współpracy z Wydziałem
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

KUL organizuje kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.
Celem kursu, który został przeprowadzony
już sześciokrotnie, jest powtórzenie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy, niezbędnej do przystąpienia do egzaminu aplikacyjnego. Ponad 80% uczestników szkolenia pozytywnie zdaje egzamin na wybraną przez
siebie aplikację.
W ciągu 10 lat swego istnienia Stowarzyszenie zorganizowało lub współorganizowało 24 konferencje naukowe. Dnia 10 X
2016 r., z okazji jubileuszu swego powstania,
zorganizowało, we współpracy z Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL… kandydat na ołtarze”
oraz Jubileuszowe Walne Zebranie SAWP
KUL. Prelegentami byli: o. dr Stanisław Kawa (Lwów), Piotr Krzysztof Kuty (Lublin),
ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (Lublin), ks.
dr Krzysztof Nykiel (Rzym), ks. dr hab. M. Sitarz, prof. KUL (Lublin), o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Rzym), ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk (Lublin). Tematyka ich prelekcji
dotyczyła zarówno najmłodszych lat życia
kard. S. Wyszyńskiego, jak i jego działalności naukowej oraz pasterskiej. Podczas konferencji została też zaprezentowana książka Więzy jedności Jana XXIII i kard. Stefana Wyszyńskiego. Wybór dokumentów
(red. S. Wilk, A.D. Wójcik, Lublin 2016).

Zarząd SAWP, wybrany 19 X 2015 r. na trzyletnią kadencję:
KS. DR HAB. MIROSŁAW SITARZ, prof. KUL – przewodniczący
ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI – wiceprzewodniczący
MEC. TADEUSZ FLIS – sekretarz
DR PAWEŁ ZAJĄC – skarbnik
DR HAB. WALDEMAR BEDNARUK, prof. KUL – członek
DR MAŁGORZATA MAKARSKA – członek
KS. DR HAB. PIOTR STANISZ, prof. KUL – członek

Kontakt z SAWP:

Al. Racławickie 14, sala C-742, 20-950 Lublin
tel./fax. (+48 81) 4453742, e-mail: kkpp@kul.pl
www.sawp.org.pl
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DR KINGA KRZYMOWSKA-SZACOŃ

Gloriam Dei cantare
W ubiegłym roku Instytut Muzykologii obchodził 60-lecie swojego istnienia.
Rocznica ta stała się okazją do podsumowania jego bogatego dorobku naukowego
i dydaktycznego oraz prezentacji aktualnych kierunków badań, co miało miejsce
1 i 2 XII 2016 r., podczas uroczystych obchodów jubileuszu.

P

oczątki lubelskiej muzykologii sięgają
lat 50. XX w. W 1956 r., z inicjatywy
ks. prof. Hieronima Feichta oraz ks. prof. Karola Mrowca, na Wydziale Teologii KUL powstała
Katedra Muzykologii Kościelnej, przekształcona następnie w Instytut Muzykologii Kościelnej. Pod obecną nazwą jednostka funkcjonuje
od 1990 r. Trzon działalności naukowej Instytutu od początku stanowiły badania nad muzyką religijną. Istotny wkład w ich rozwój wniósł
dorobek naukowy pracowników Katedry Monodii Liturgicznej, Katedry Polifonii Religijnej
oraz Katedry Teorii i Historii Muzyki Średniowiecza, między innymi ks. prof. K. Mrowca,
ks. prof. Ireneusza Pawlaka, prof. Stanisława
Dąbka, ks. prof. Bolesława Bartkowskiego
i o. prof. Józefa Ścibora.
Obecnie w Instytucie, kierowanym od
2014 r. przez dr hab. Marię Szymanowicz,
prof. KUL, funkcjonują 4 katedry: Katedra
Polifonii Religijnej (zajmująca się przede
wszystkim muzyką wielogłosową mało znanych kompozytorów polskich), Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii (badająca ludowe śpiewy religijne i posiadająca bogate
archiwum etnomuzykologiczne), Katedra Instrumentologii (przedmiotem jej badań jest
między innymi historia i teoria budowy organów), a także Katedra Dydaktyki Muzycznej
(IM KUL jako jeden z nielicznych w Polsce
ma w programie studiów zajęcia praktyczne, między innymi grę na fortepianie i organach). Rezultaty badań prowadzonych przez
pracowników Instytutu publikowane są
w roczniku „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” oraz w „Rocznikach Teologicznych.
Muzykologia”.
W programie pierwszego dnia grudniowego jubileuszu, po słowie wstępnym wygłoszonym przez dziekana Wydziału Teologii ks. dra hab. Sławomira Nowosada, prof.
KUL oraz ks. dra hab. Piotra Wiśniewskiego, znalazły się wspomnienia ks. prof. dra
hab. Jana Chwałka, jednego z pierwszych
absolwentów Instytutu i jego wieloletniego kierownika, który we właściwy sobie,
niezwykle interesujący sposób opowiedział

Pierwsi studenci muzykologii wraz z profesorami – 1956 r. (od lewej): o. Józef Ścibor, ks. Jerzy Pikulik, ks. prof.
Karol Mrowiec, prof. Barbara Dąbkowska, ks. Edward Hinz, s. Józefa Chromicz, ks. Jan Chwałek, s. Janina
Filipiak, ks. Leon Kałużyński, prof. Marian Ochalski, s. Helena Niemiec, s. Benigna Racka, ks. Kazimierz
Pasionek (fot. ze zbiorów ks. Jana Chwałka)

o pierwszych latach istnienia IM. Wykład
gościnny wygłosił dr hab. Tomasz Jeż, opisując mecenat muzyczny Habsburgów na
jezuickim Śląsku. Centralnym punktem jubileuszowych obchodów była Eucharystia,
której przewodniczył ks. prof. S. Nowosad.
Oprawę muzyczną zapewniły 2 zespoły
wokalne działające w Instytucie – Schola
Gregoriana pod kierunkiem dr hab. Beaty
Bodzioch oraz Chór Instytutu Muzykologii „Cantores Ecclesiae” pod kierunkiem
dr hab. Grzegorza Pecki, prof. KUL. Chór ten
rozpoczął także późniejszy koncert w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego, podczas którego pracownicy oraz absolwenci Instytutu (dr hab. Elżbieta Charlińska,
dr Jadwiga Kowalska, Stanisław Diwiszek,
dr hab. Iwona Sawulska, prof. KUL oraz dr
hab. Agnieszka Schulz-Brzyska) zaprezentowali zróżnicowany i oryginalny repertuar.
Koncerty pracowników i studentów są od
wielu lat doroczną tradycją Instytutu, stanowiąc element obchodów wspomnienia
św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.
Drugi dzień obchodów jubileuszowych
wypełniła sesja naukowa „Wokół problematyki badań Instytutu Muzykologii KUL”,

podczas której odbyły się prezentacje dorobku poszczególnych katedr oraz towarzyszące im referaty pracowników i absolwentów Instytutu. Ks. dr Dariusz Smolarek przybliżył dzieła mało znanych kompozytorów
w referacie „Muzyka instrumentalna XVIII w.
w zbiorach archiwów kościelnych”, ks. dr
Piotr Dębski przedstawił stań badań nad organami w kościołach Dolnego Śląska, dr Tomasz Rokosz opisał pieśni sobótkowe jako składnik kodu muzycznego obrzędu,
a dr hab. A. Schulz-Brzyska przedstawiła sylwetkę twórczą znanego kompozytora i wieloletniego pracownika Instytutu prof. Andrzeja Nikodemowicza, prezentując jego muzykę
kameralną. W sesji popołudniowej ks. prof.
I. Pawlak wygłosił referat zatytułowany „Tragedii Kyrie ciąg dalszy”, zaś ks. dr Lucjan Dyka
– referat „Co Gaudencjusz dał Kasjodorowi”.
W ciągu 60 lat swojego istnienia Instytut Muzykologii KUL zyskał uznanie jako
jeden z nielicznych polskich ośrodków prowadzących badania nad chorałem gregoriańskim, ludowymi pieśniami religijnymi,
polifonią religijną oraz organami. Obecnie
rozszerza problematykę badań, stale się
rozwijając.
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Dział Kształcenia, uczelniany koordynator akcji

Dla Polaków ze Wschodu
Świąteczno-noworoczne paczki sprawiły radość wielu naszym rodakom
zza wschodniej granicy. W ich przygotowanie włączyli się także pracownicy
i studenci KUL.

„Cz

łowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – te słowa, tak dobrze nam
znane, a wypowiedziane przez naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II, sprawiają, że
człowiek, często zabiegany, skupiony tylko
na sobie i na swoich sprawach, zaczyna zastanawiać się, co tak naprawdę w życiu jest
ważne, co stanowi o jego człowieczeństwie.
Kierując się tą myślą, z wielką radością
przyjęliśmy zaproszenie senatora RP Stanisława Gogacza, przedłożone władzom Uczelni, a skierowane do całej uniwersyteckiej
społeczności, do włączenia się w pomoc polskim rodzinom na Wschodzie (szczególnie
na Ukrainie) w ramach akcji „Polacy – Rodakom”. Akcja ta, prowadzona już od 17 lat,
wychodzi naprzeciw ogromnym potrzebom
ludzi, którzy pozostawieni bez jakiegokolwiek wsparcia, często znajdują się w dramatycznej sytuacji materialnej. Jak podkreśla
jej inicjator, ważny jest w niej nie tylko wymiar materialny, ale także symboliczny – stanowi ona bowiem wyraz pamięci i duchowego wsparcia. A ponieważ naszą społeczność akademicką tworzą również studenci
z Ukrainy, tym bardziej nie mogliśmy pozostać obojętni wobec tych potrzeb.
Już 17 X 2016 r. ruszyła na KUL zbiórka
produktów spożywczych (m.in. konserw, makaronu, ryżu, słodyczy), artykułów szkolnych

Prorektor dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL podczas uroczystości przekazania darów, prowadzonej przez
senatora Stanisława Gogacza (fot. Dariusz Jaremek)

i maskotek, które to dary posłużyły do przygotowania paczek świąteczno-noworocznych dla naszych rodaków zza wschodniej
granicy. Zbiórki prowadzone były zarówno
w kampusie głównym Uczelni, jak również
w budynkach przy Drodze Męczenników
Majdanka i w kampusie na Konstantynowie aż do 5 grudnia. Dzięki zaangażowaniu
pracowników, studentów oraz ludzi dobrej
woli udało się nam zebrać około 450 kg
produktów, które następnie zostały przetransportowane do Lubelskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Wśród setek lubelskich paczek sporą część stanowiły te z logo naszej Uczelni (fot. Michał Sieczka)

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (LCKZiU),
gdzie znajdował się punkt przygotowywania
paczek. Nasza rola nie zakończyła się jednak
na zebraniu darów, bo w ramach wolontariatu studenci i wyznaczony z ramienia Uczelni pracownik – koordynator akcji pomagali
w pakowaniu paczek, które lada moment
miały zostać przekazane na Ukrainę. Jako
symbol łączności z naszymi rodakami do paczek dołączony został list Rektora KUL oraz
kartki świąteczne z życzeniami od pracowników Uniwersytetu.
Zwieńczeniem akcji na terenie Lublina
była uroczystość oficjalnego przekazania
biało-czerwonych paczek dla Polaków zza
wschodniej granicy, zorganizowana 10 XII
2016 r. w LCKZiU. W uroczystości wzięła
udział prorektor dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL jako przedstawiciel władz Uniwersytetu. Wydarzeniu przewodniczył senator S. Gogacz, a oprócz darczyńców wśród
zaproszonych gości byli również polscy konsule ze Lwowa oraz proboszcz parafii Strzałkowice na Ukrainie, na których ręce zostały
przekazane paczki.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli
się w to dzieło. Mamy nadzieję, że również
w kolejnych latach społeczność akademicką
zjednoczy inicjatywa pomocy naszym rodakom na Wschodzie.
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Z kalendarza wybrane

Śniadanie z Rektorem

Listopadowa modlitwa
za zmarłych
10 listopada Rektor KUL ks. prof. dr hab.
Antoni Dębiński przewodniczył Mszy św. za
zmarłych pracowników, studentów i darczyńców Uniwersytetu, odprawionej w kościele akademickim KUL. Następnie wraz
z przedstawicielami pracowników i studentów nawiedził groby zmarłych profesorów
Uniwersytetu na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Umowa między KUL a ZUS
16 listopada podpisał umowę o współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, reprezentowanym przez
prezes prof. Gertrudę Uścińską. Umowa
obejmuje organizowanie wspólnych konferencji naukowych i realizację projektów
badawczych, prowadzenie szkoleń i wykładów przez pracowników ZUS, odbywanie

praktyk i staży przez studentów oraz doktorantów w ZUS, a także dostęp do gromadzonych przez tę instytucję danych, na
podstawie których możliwe będzie prowadzenie badań naukowych czy pisanie prac
magisterskich. W porozumieniu znajduje się
też zapis zapewniający finalistom olimpiady z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych,
organizowanej przez ZUS w szkołach ponadgimnazjalnych, otrzymanie indeksu KUL na
studia I stopnia na kierunkach: socjologia,
ekonomia, zarządzanie, administracja i praca socjalna.

Targi Wydawców Katolickich
17 listopada wraz z sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski bpem Arturem
Mizińskim i prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ks. Romanem Szpakowskim otworzył XIX Targi Wydawców Katolickich, zorganizowane przez SWK we współpracy z KUL. W ramach trwającego 3 dni

wydarzenia ponad 30 wystawców zaprezentowało swój dorobek wydawniczy. W programie znalazły się także: promocja książki
Kościół w czasie przełomu, spotkanie autorskie z ks. Krzysztofem Kralką, wystawy przygotowane przez 2 wydawnictwa – Gaudium
i JUT, koncert pieśni patriotyczno-religijnych
w wykonaniu Polskiej Opery Kameralnej.

Wizyta w Zakopanem
17-20 listopada przebywał w Zakopanem, gdzie spotkał się z przedstawicielami
lokalnych instytucji samorządowych, kulturalnych i kościelnych, w kościele Matki Bożej Częstochowskiej na Pęksowym Brzyzku
odprawił Mszę św. w intencji Olgi i Tadeusza
Litawińskich oraz innych darczyńców KUL,
modlił się i złożył kwiaty na grobie państwa
Litawińskich, a także wziął udział w spotkaniu promocyjno-edukacyjnym adresowanym
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ich
rodziców i wszystkich zainteresowanych naszym Uniwersytetem.

Śniadanie z Rektorem
23 listopada w ramach projektu „Śniadanie z Rektorem” spotkał się z zarządem Legii
Akademickiej, a 9 grudnia ze stypendystami
Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Spotkanie z pracownikami

Targi Wydawców Katolickich

5 grudnia przewodniczył pierwszemu
w kadencji obecnego kolegium rektorskiego spotkaniu władz Uczelni z pracownikami.
Przedstawił założenia funkcjonowania i rozwoju Uniwersytetu, porządkując je według
następujących kategorii: misja, tożsamość
i wspólnota (wspólna modlitwa, realizacja
dzieł charytatywnych, pamięć o zmarłych, obchody jubileuszu 100-lecia KUL, uroczystości
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założyciela Uniwersytetu ks. Idziego Radziszewskiego, a także przewodniczył uroczystości nadania prof. Alicji Grześkowiak honorowego tytułu KUL Deo at Patriae deditus.

Szlachetna Paczka
8 grudnia wraz z wolontariuszami akcji
Szlachetna Paczka po raz kolejny włączył się
w tę przedświąteczną inicjatywę i przygotował paczkę dla starszej samotnej osoby.

Wizyta w Gruzji

Spotkanie z pracownikami

i wydarzenia ogólnouniwersyteckie); dydaktyka (relacja mistrz – uczeń, rozważne inicjowanie nowych kierunków studiów, tworzenie kierunków w języku angielskim, premiowanie za innowacyjność, kształcenie przez
internet); badania i rozwój nauki (wzrost
liczby grantów i projektów naukowych, system motywacyjny dla pracowników naukowych z osiągnięciami, uzyskanie uprawnień
do doktoryzowania przez niemające ich kierunki); organizacja Uczelni (wprowadzenie
nowego regulaminu organizacyjnego, kompetentna administracja, reorganizacja Biblioteki Uniwersyteckiej i digitalizacja jej zbiorów, autonomia wydziałów, reorganizacja
Działu Teleinformatycznego); infrastruktura, inwestycje (dostosowanie kolejnych budynków do wymagań przepisów przeciwpożarowych i Gmachu Głównego do potrzeb
osób niepełnosprawnych, budowa obiektów sportowych na Poczekajce, przebudowa
holu głównego w Kolegium Jana Pawła II).
Wspomniał również o koncepcji powstania
obiektów i instytucji uniwersyteckich, których realizacja uzależniona jest od uzyskania
znacznego wsparcia finansowego. Na zakończenie spotkania udzielał wraz z prorektorami

Szlachetna Paczka

odpowiedzi na pytania pracowników dotyczące nowego systemu identyfikacji wizualnej KUL, jakości kształcenia, realizacji relacji
mistrz – uczeń.

Apel jasnogórski
7 grudnia poprowadził rozważanie podczas apelu jasnogórskiego w kaplicy Matki
Bożej na Jasnej Górze. Nawiązał w nim do
przypadających 8 grudnia wydarzeń – liturgicznego wspomnienia o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i rocznicy inauguracji pierwszego roku akademickiego na KUL w 1918 r. Przypominając
o wybraniu przez ks. Idziego Radziszewskiego Najświętszego Serca Pana Jezusa
na patrona naszej Uczelni, zawierzył Mu
społeczność KUL przez Niepokalane Serce
Maryi [tekst rozważania na www.kul/pl/
wypowiedzi].

Obchody rocznicy
powstania KUL
8 grudnia w ramach obchodów 98. rocznicy powstania KUL złożył kwiaty na grobie

14-18 grudnia przebywał w Gruzji,
gdzie odwiedził Tbilisi i Kutaisi. W stolicy
był gościem administratora apostolskiego Kaukazu bpa Giuseppe Pasotto, a także rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
Sulkhan Saba Orbeliani prof. Vai Vardidze. W Kutaisi zaś spotkał się z ojcami
stygmatynami i siostrami św. Józefa, a następnie odwiedził prowadzone przez nich
Dzienne Centrum dla Dzieci i Młodzieży,
objęte patronatem przez naszą Uczelnię. W placówce, zlokalizowanej w ubogiej dzielnicy, której mieszkańcy borykają się głównie z problemem bezrobocia
i w związku z tym z imigracją zarobkową, codziennie około 100 osób otrzymuje
opiekę, wyżywienie oraz pomoc edukacyjną i psychologiczną.

Opłatek Uniwersytecki
20 grudnia zainaugurował uroczystość
Opłatka Uniwersyteckiego, który był okazją
do spotkania i złożenia wzajemnych życzeń
całej uniwersyteckiej społeczności. W programie wydarzenia znalazło się także wręczenie nagród dla najlepszych studentów,
etiuda wigilijna Teatru ITP oraz wspólne kolędowanie z Chórem KUL.

Opłatek Uniwersytecki

opracowała M.K.
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Odznaczenia państwowe
i resortowe
Na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
8 IX 2016 r. Złotym Krzyżem Zasługi za
działalność na rzecz rozwoju nauki została odznaczona prof. dr hab. Mirosława
Ołdakowska-Kufel.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 VII 2016 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczonych zostało 23 pracowników
KUL.
 MEDAL ZŁOTY:
- mgr Hanna Grygielska-Michalak
- mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
- dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
- prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
 MEDAL SREBRNY:
- dr hab. Elżbieta Charlińska
- o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv
- dr hab. Grzegorz Pecka, prof. KUL
- Sławomir Radziemski
- dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
- dr Agnieszka Strycharczuk
- dr Kinga Strycharz-Bogacz
- dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
- dr hab. Marcin Trzebiatowski
- dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
- ks. dr Zbigniew Wójtowicz
 MEDAL BRĄZOWY:
- dr hab. Rafał Biskup
- dr Kalina Grzesiuk
- dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
- ks. dr hab. Tomasz Moskal
- ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
- dr Iwona Ulfik-Jaworska
- ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
- dr Grzegorz Zasuwa
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 VII 2016 r. za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania Medalem Komisji
Edukacji Narodowej zostali odznaczeni:
- dr Aleksandra Borowicz,
- dr Marta Buk-Cegiełka,
- dr hab. Bożena Czernecka-Rej,
- dr hab. Zygmunt Gałecki,
- dr Marek Gędek,
- ks. dr Marek Jeziorański,
- dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka,
- dr hab. Zdzisław Kudelski,
- dr inż. Piotr Kulesza,
- dr Ludomir Kwietniewski,
- dr Agnieszka Linca-Ćwikła,
- dr Piotr Mamcarz,
- dr Jerzy Michałowski,
- dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska,
- dr Magdalena Parzyszek,
- dr Małgorzata Peroń,
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- dr Lidia Pietruszka,
- dr Natalia Sosnowska,
- dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit,
prof. KUL,
- dr Iwona Szewczak,
- dr Ewelina Świdrak,
- dr Katarzyna Uzar-Szcześniak,
- dr Wojciech Wciseł,
- dr Grzegorz Wiącek.
Uroczystość wręczenia odznaczeń przez
wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka
odbyła się 22 XI 2016 r.

Nagroda PAN
Prof. dr hab. Piotr Francuz z Instytutu
Psychologii otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 r. Nagroda w dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego została przyznana mu za publikację Imagia.
W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu. Badania prof. P. Francuza otwierają nowe
perspektywy analizy dzieł sztuki, ukazując
niejednokrotnie nowe możliwości interpretacyjne, które zainteresują nie tylko psychologów, ale także historyków sztuki.
Uroczystość wręczenia nagród naukowych i wyróżnień wszystkich wydziałów Polskiej Akademii Nauk odbyła się 14 XII 2016 r.
w Pałacu Staszica w Warszawie. Przyznawane są one przede wszystkim za wybitne
i twórcze prace naukowe, opublikowane
w ostatnich latach w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, oraz za wybitne książki naukowe.

Książka Historyczna
Roku
Publikacja Sto lat harcerstwa autorstwa
prof. dra hab. Marka Wierzbickiego z Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych oraz Wojciecha Hausnera wygrała
w głosowaniu internetowym na „najlepszą
książkę popularnonaukową poświęconą historii Polski w XX wieku” w konkursie o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. Była to 9. edycja konkursu, organizowanego przez Telewizję Polską, Polskie Radio, Instytut Pamięci
Narodowej i Narodowe Centrum Kultury,
mającego na celu popularyzowanie dziejów
Polski XX w. oraz krzewienie czytelnictwa
książek historycznych.
Uroczystość wręczenia nagród została
zorganizowana 17 XI 2016 r. w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie.

Nagroda Naukowa
im. Jana Łukasiewicza
Prorektor ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof.

KUL otrzymał wyróżnienie w I edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii
Nauki, mającego na celu nagrodzenie wybitnych monografii naukowych z zakresu logiki,
filozofii nauki, zastosowań logiki w podstawach matematyki, informatyce i lingwistyce.
Nagrodzona publikacja nosi tytuł Normalne
logiki pozycyjne, a jej współautorem jest dr
hab. Tomasz Jarmużek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Medal Zasłużony dla
Tolerancji
Ks. prof. Wacław Antoni Hryniewicz OMI
został uhonorowany przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja” za „[...] wierną postawę
ekumeniczną i rozwój dialogu teologicznego,
zwłaszcza między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym”.
Uroczystość wręczenia medali miała
miejsce 20 XI 2016 r. w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie.

Nominacje
Dr hab. Rafał Sura, prof. KUL z Instytutu
Prawa 16 XI 2016 r. został powołany przez
Senat RP na członka Rady Polityki Pieniężnej,
której zadaniem jest coroczne określanie założeń polityki pieniężnej państwa oraz nadzór nad jej realizacją.
O. prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv
z Instytutu Prawa Kanonicznego oraz ks. dr
hab. Tomasz Barankiewicz SVD z Instytutu
Prawa zostali wybrani do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2016-2019.
Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska z Instytutu Filozofii została wybrana do Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (CK)
na kadencję 2017-2020, a także nominowana na członka korespondenta Wydziału II Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii
Umiejętności.
W skład CK w kadencji 2017-2020 weszli
także ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź z Instytutu Teologii Dogmatycznej i prof. dr hab.
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee z Instytutu
Filologii Polskiej.

Konkursy NCN
Pracownicy naukowi KUL otrzymali granty na realizacje projektów w 2 konkursach.
W ramach konkursu OPUS: ks. dr hab.
Marcin Składanowski, prof. KUL z Instytutu
Teologii Dogmatycznej – „Recepcja i transformacja antropologii chrześcijańskiej w myśli Aleksandra G. Dugina”; ks. dr hab. Paweł
Michał Mąkosa, prof. KUL z Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki – „Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Bry-
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tanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju”;
dr hab. Maciej Michał Jońca, prof. KUL z Instytutu Prawa – „Rzymskie prawo karne:
instytucje”; dr hab. Adrian Wiater (projekt
przygotowany przez UMCS we współpracy
z Wydziałem Biotechnologii i Ochrony Środowiska KUL) – „Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelitową larw żukowatych”.
W konkursie PRELUDIUM: Monika Chylińska, doktorantka z Wydziału Filozofii – „Wyobraźnia kontrfaktyczna i zabawa na niby:
umysłowe fundamenty ludzkiej kreatywności”; Marta Agnieszka Ratomska, doktorantka z Wydziału Nauk Społecznych – „Wpływ
przewidywalnej częstości i przewidywalnej
kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych
w wymiarze przestrzennym i czasowym na
orientację uwagi w zadaniach detekcji i dyskryminacji. Badania okulograficzne i ERP”.

Projekty w ramach NCBiR
Prawie 2,5 mln zł otrzymał KUL na realizację 3 projektów w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER).
Projekt „Europejski doradca” umożliwi podniesienie kompetencji 10 Polakom
oraz 30 cudzoziemcom w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego poprzez utworzenie i realizację jednej edycji
międzynarodowego programu kształcenia
na studiach I stopnia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne. Został on przygotowany przez dra hab. Bohdana Rożnowskiego, prof. KUL z Instytutu
Psychologii.
„Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej” – to projekt, który pozwoli na lepsze
przygotowanie do startu zawodowego 75
studentom pracy socjalnej, nauk o rodzinie
i teologii. Zakłada on udział w warsztatach,
certyfikowanych szkoleniach, wizytach studyjnych oraz dodatkowych zajęciach praktycznych z udziałem przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej. Projekt został
przygotowany przez dr Agnieszkę Zaborowską oraz dra Adama Zadrogę z Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej.
Projekt „Podniesienie kompetencji
uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki
nieformalnej II” stanowi kontynuację współpracy Wydziału Filozofii ze szkołami i zakłada podniesienie kompetencji kluczowych 78
uczniów poprzez rozwinięcie umiejętności
poprawnego argumentowania, krytycznego
i samodzielnego myślenia, logiki oraz heurystyki. Biorą w nim udziały szkoły: III LO
w Chełmie, LO w Bełżycach, II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu, III LO im. płk.
Dionizego Czachowskiego w Radomiu, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława

Konarskiego we Włodawie, Zespół Szkół nr 2
im. Mikołaja Reja w Kraśniku, I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.
Projekt został przygotowany przez dra
hab. Marka Lechniaka, prof. KUL, dra Marcina Iwanickiego, dra Piotra Lipskiego,
dra Jacka Frydrycha oraz dr Annę Karczewską
z Wydziału Filozofii.
Wszystkie projekty powstały we współpracy z Sekcją Funduszy Strukturalnych Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu.

Uprawnienia do
egzaminowania z języka
polskiego
KUL otrzymał uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako
obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, C2
– w grupie dostosowanej do potrzeb osób
dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2
– w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. Uprawnienie, nadane przez
Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, realizowane będzie przez pracowników
Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Przewodniczący
Parlamentu
Studentów RP
Tomasz Tokarski – student bezpieczeństwa narodowego, doktorant prawa, przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów został wybrany na przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej na kadencję 2017-2018. Wyboru
dokonali delegaci samorządów studenckich
podczas XXIV Zjazdu PSRP, który odbył się
5 XI 2016 r. w Warszawie.

Nagroda im. prof.
Mieczysława Gogacza
Dwóch absolwentów filozofii znalazło się
w gronie zwycięzców konkursu o Nagrodę im.
prof. Mieczysława Gogacza na najlepszą pracę magisterską wpisującą się w badanie myśli św. Tomasza z Akwinu i promowanie filozofii tomistycznej w Polsce, a także nawiązującą do dorobku naukowego prof. M. Gogacza. Nagrodzeni zostali ks. Kingsley Ekeocha
za pracę Transcendentals and their functions in metaphysical cognition according
to Mieczysław A. Krąpiec (Transcendentalia
i ich rola w poznaniu metafizycznym w ujęciu Mieczysława A. Krąpca) – promotor
ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk oraz
ks. dr Tomasz Duma, a także Kacper Sakowicz za pracę Źródła i przejawy życia w ujęciu
Kazimierza Kłósaka i Mieczysława A. Krąpca. Studium z metafizyki życia – promotor
ks. prof. A. Maryniarczyk.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się
19 XI 2016 r. na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ogólnopolski Akademicki
Konkurs Historyczny
Dawid Florczak, doktorant KUL, zdobył
II nagrodę w kategorii „Scenariusz lekcji”
w Ogólnopolskim Akademickim Konkursie
Historycznym o nagrodę Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, zorganizowanym przez Fundację Gdzie w ramach projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony.
Nagroda została wręczona 19 XI 2016 r.
w Belwedrze podczas obchodów 115. rocznicy urodzin rotmistrza Pileckiego.

Konkurs Szefa ABW
Emilian Kaufman, absolwent Wydziału
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, w VI edycji (2015/2016) ogólnopolskiego konkursu Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa otrzymał wyróżnienie za pracę magisterską pt. Ochrona praw człowieka przy realizacji uprawnień
służb specjalnych, napisaną pod kierunkiem
ks. dra hab. Krzysztofa Orzeszyny, prof. KUL,
kierownika Katedry Praw Człowieka.

Konkurs na najlepszą
pracę naukową na temat
własności intelektualnej
Sebastian Rafalski, absolwent Wydziału
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, otrzymał wyróżnienie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w XIV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową oraz plakat
o tematyce związanej z ochroną własności
intelektualnej. Nagrodzona praca magisterska pt. Dozwolony użytek prywatny powstała pod kierunkiem dra hab. Marcina Trzebiatowskiego z Katedry Prawa Handlowego.

Stypendium Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
W gronie stypendystów nagrodzonych za
szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe znalazło się 9 studentów KUL:
Dorota Czerwiak – prawo, Elżbieta Jennifer
Drozdowska – MISHS, Michał Dworski – historia, Mateusz Jan Gabryel – prawo, Maciej
Kudelski – prawo, Krystian Macheta – psychologia, Justyna Świerczek – prawo, Konrad
Węgliński – prawo, Maria Aleksandra Wielgosz – prawo kanoniczne.
opracowała M.K.
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Osoba darem
W 2014 r. Instytut Jana Pawła II rozpoczął cykl seminariów filozoficznych
zorganizowanych wokół tekstów ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS. Seminarium
w 2016 r. miało szczególny charakter z racji wydania ostatniego tomu jego
Dzieł zebranych, zamykającego serię ukazującą się od 2011 r.

K

siądz prof. Tadeusz Styczeń (1931-2010),
salwatorianin, rozpoczął w 1955 r.
studia filozoficzne na KUL i tu uzyskał magisterium (1959), doktorat (1963) i habilitację
(1970). Był pracownikiem kierowanej przez
ks. prof. Karola Wojtyłę Katedry Etyki, a został jej kierownikiem w 1978 r., po wyborze
kard. K. Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z jego
inicjatywy Senat KUL w 1982 r. powołał Instytut Jana Pawła II. Jest doktorem honoris
causa Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie
(1994) oraz Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie (2007). Kluczowe miejsce w jego życiu i filozofii zajmowała prawda.
Twierdził, iż ma ona szczególną własność –
moc wiążącą, co wyrażał zdaniem: „com sam
stwierdził, temu nie wolno mi zaprzeczyć”,
i zarazem jest apelem do wolności człowieka,
by zgodnie z nią działał, by był jej obrońcą
i powiernikiem. Życie ks. prof. Stycznia było
spójne z głoszonymi tezami. Poza pracą akademicką uczestniczył w gremiach opiniotwórczych, w obronie życia organizował publiczne
debaty, pisał listy otwarte (wydane w tomie V
Dzieł zebranych – Człowiek darem). Etyk –
twierdził – to zarazem badacz i świadek. Symbolicznym świadectwem jego postawy była
odmowa przyjęcia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2000) ze względu na
to, że przyznanie odznaczenia podpisał prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, który
podpisał też ustawę aborcyjną (1996).
9 XII 2016 r. Instytut Jana Pawła II wraz
z Katedrą Etyki zorganizował sesję zatytułowaną „Osoba darem”. Pierwszą jej część
stanowiła dyskusja panelowa nad tekstem
ks. Stycznia pt. Człowiek jako podmiot daru z samego siebie, prowadzona przez
ks. dra hab. Alfreda Wierzbickiego, prof. KUL.
Ks. prof. Andrzej Szostek (KUL) stwierdził,
że tekst dotyczy daru konstytuującego więź
małżeńską, ale przecież podarowujemy siebie
na przykład dzieciom, przyjacielowi, uniwersytetowi, więc refleksję ks. Stycznia nad darem należy zaaplikować także do innych relacji. Dr hab. Witold Starnawski (UKSW) zaproponował refleksję nad prawdą w sensie ontologicznym. To relacja do prawdy definiuje

osobę – twierdził – a bycie „prawdziwym”
oznacza zezwolenie, by prawda rządziła ludzką wolnością. Dr hab. Marek Czachorowski
(KPSW w Bydgoszczy) pokazał, jak ks. Styczeń
wpisał się w długi ciąg filozofów, poczynając
od Platona, prowadzących refleksję nad seksualnością człowieka. Dr Kazimierz Krajewski
(KUL) ukazał, że miłość do konkretnego „ja”,
wyrażająca się całkowitym darem z siebie,
jest adekwatna do wyjątkowości osoby, odkrywanej w inności każdego „ja”. Dr hab. Marek Rembierz (UŚ) rozwinął myśl, że człowiek
musi wychowywać siebie tak, by był w stanie
uczynić z siebie dar, a jednocześnie by nie zatracił siebie. Uznanie daru za podstawę więzi
międzyludzkiej – podkreślił – idzie wbrew rozpowszechniającej się od nowożytności opinii,
iż stanowi ją wrogość. Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL wskazała na aktualność
wezwania ks. Stycznia do widzenia aktu daru jako problemu filozoficznego, nieredukowalnego do problemów nauk szczegółowych,
oraz przeanalizowała ów akt jako performatyw. Po wystąpieniach prelegentów nastąpiła
dyskusja z publicznością.
Następnie dyrektor Instytutu Jana Pawła II
prof. A. Lekka-Kowalik oraz wiceprowincjał
zgromadzenia salwatorianów ks. Józef Figiel
otworzyli wystawę poświęconą spuściźnie
naukowej ks. prof. Tadeusza Stycznia. O pracach archiwizacyjnych i strukturze ekspozycji mówili: dr hab. Tomasz Nowicki, Grzegorz Misiura i Krzysztof Perzyna z Instytutu
Historii.
Kolejnym punktem programu była się
debata wokół Dzieł zebranych ks. Tadeusza

Stycznia, prowadzona przez prof. Lekką-Kowalik. Uczestniczyli w niej redaktorzy tomów:
ks. prof. A. Wierzbicki (także redaktor serii),
ks. prof. A. Szostek i dr K. Krajewski oraz recenzenci wydawniczy: prof. Marek Piechowiak (SWPS), prof. M. Rembierz, prof. Ryszard Wiśniewski (UAM). Ks. prof. Wierzbicki
stwierdził, iż wydanie dzieł ks. Stycznia wpisuje się w rozumienie filozofii jako odkrywanie prawdy: do tego konieczna jest dyskusja mistrzów i uczniów, toteż wydawanie
pism jest elementem troski o jakość filozofowania. Wskazał też, że w myśli ks. Stycznia etyka i antropologia nie tylko się dopełniają, ale i współkonstytuują. Ks. prof. Szostek stwierdził, iż myśl ks. Stycznia musi
przejść próbę czasu, by pokazać całą swą siłę.
Ks. Styczeń zdaniem dra Krajewskiego był
zarazem fenomenologiem i metafizykiem,
a rozwijając koncepcję doświadczenia moralnego – godności osoby oraz wolności
w prawdzie – zbudował podstawy oryginalnej wersji personalizmu. Prof. Wiśniewski
nawiązał do własnej drogi intelektualnej: zaczerpnąwszy od T. Czeżowskiego ideę etyki
jako nauki empirycznej, odnalazł jej pogłębienie w metaetycznej refleksji ks. Stycznia.
Według prof. Piechowiaka w myśli ks. Stycznia, choć nie wprost, kluczową kategorią jest
sprawiedliwość. W swym wystąpieniu zestawił on idee Platona i Stycznia, wskazując na
ich zbieżność. Prof. Rembierz nawiązał do
tytułu tomu VII Myśli serca i podkreślił, że
ks. Styczeń to nie tylko etyk i metaetyk, ale
także pedagog, u którego myśli serca dopełniają myśli rozumu. Głos w dyskusji zabrali też
Stanisław Majdański – przyjaciel ks. Stycznia
oraz Danuta Walczewska-Belniak i Maria Filipiak – zaangażowane w publikację serii. Debata pokazała, jak bardzo filozofia ks. Stycznia
jest wciąż aktualna, poznawczo płodna i inspirująca. Podsumowując sesję dyrektor Instytutu obiecała, iż seminaria wokół tekstów
ks. Stycznia będą kontynuowane.
Zwieńczeniem wydarzenia była Msza św.,
odprawiona w kościele akademickim
w 6. rocznicę śmierci ks. prof. Tadeusza
Stycznia SDS.
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Roman Brandstaetter rocznicowo
W ubiegłym roku upłynęło 110 lat od urodzin Romana Brandstaettera. W tym roku mija
30 lat od śmierci tego wybitnego polskiego dramaturga, poety, prozaika i tłumacza.
Jego spuścizna znajduje na KUL wielu miłośników i badaczy. Tutaj recytowano jego
poezję i wystawiano sztuki teatralne. W latach 60. pisarz odwiedził KUL.
Utrzymywał też kontakt z osobami współtworzącymi środowisko naszej Uczelni.

W 1964 r. „Dzień gniewu” Romana Brandstaettera został wystawiony przez Teatr Akademicki KUL w obecności
autora dramatu (fot. Janusz Kolasa)

Sylwetka

Roman Brandstaetter urodził się 3 I 1906 r.
w Tarnowie w rodzinie żydowskiej. Studia
w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w roku 1928. Na
początku lat 30. XX w., po powrocie ze stypendium w Paryżu, gdzie żywe były idee syjonistyczne, związał się z tym ruchem, traktując to jako akt odważnego przyznania się
do swych korzeni narodowych. Był wówczas
namiętnym publicystą, a także ważnym autorem wśród poetów polsko-żydowskich,
tzn. piszących w języku polskim o życiu Żydów i ich dążeniu do suwerenności państwowej. Istotną cezurą w biografii Brandstaettera stała się II wojna światowa, którą przeżył
głównie w Palestynie. Okres ten zaznaczył
się dla niego zwłaszcza przez istotny fakt, za
jaki uważał odkrycie Jezusa z Nazaretu nie
tylko jako Wielkiego Brata-Żyda, lecz także
Boga. To mistyczne doświadczenie, częściowo opisane w jego zbiorze esejów Krąg biblijny (1975), zaowocowało przyjęciem przez

pisarza chrztu i przejściem na katolicyzm
w grudniu 1946 r. w Rzymie (gdzie do 1948 r.
pracował jako attaché ambasady polskiej)
oraz w zdecydowanym stopniu określiło profil jego powojennej twórczości. Już jednak
w 1944 r. Brandstaetter napisał dramat Rembrandt, znany bardziej pod tytułem Powrót
syna marnotrawnego. Jest to nie tylko opowieść o słynnym malarzu żydowskiego pochodzenia, lecz także świadectwo osobistych
poszukiwań duchowych autora. Ten właśnie
utwór uważał on po latach za swój właściwy
debiut literacki.

Twórczość powojenna

Po powrocie do kraju pisarz mieszkał najpierw w Zakopanem, a następnie –
od początku lat 60. – w Poznaniu. Od wojny stworzył 21 utworów scenicznych. Jego
dramaty mają zróżnicowaną tematykę i dotyczą różnych okresów historycznych. Warto zauważyć, że opublikowane w latach 50.,
istotnie różnią się od wielu utworów

z tamtego okresu. Podczas gdy już w sezonie
1950/1951 teatr polski był w znacznym stopniu zsowietyzowany, spod pióra pisarza wyszło wiele sztuk (np. Noce narodowe, 1949;
Król i aktor, 1952; Znaki wolności, 1952; Kopernik, 1953; Wojna żaków z panami, 1954;
Marchołt, 1955), które co prawda w pewnej mierze korespondują z ówczesną modą
w teatrze na krytykę nierówności społecznej,
biedy i wyzysku niższych warstw społecznych
czy też egoizmu i kosmopolityzmu szlachty,
to jednak przede wszystkim są wyraźną apologią Polski i jej kultury. W dramatach tych
pobrzmiewa różnie wygrywana nuta patriotyczna. Teatr Brandstaettera można nazwać
ezopowym – problematyka historyczna jest
zamaskowaną formą mówienia o sprawach
uniwersalnych, a zarazem bardzo aktualnych
wówczas dla Polaków, jak choćby potrzeba
troski o rodzimą tradycję, mowę ojczystą
i kulturę, o niepodległość i o sprawiedliwą
władzę. Niepoprawność polityczna pisarza
(nie zgodził się na przykład na napisanie dramatu o Leninie, za co oferowano mu luksusową willę poniemiecką w Szczecinie) spowodowała, że od połowy lat 50. coraz wyraźniej
rugowano go z życia kulturalnego i literackiego Polski, a jego dramaty wystawiały jedynie
zespoły amatorskie. Znamiennym tego przykładem są sceniczne losy Milczenia (1957),
będącego rozrachunkiem z okresem stalinizmu. Sztuka ta, z powodzeniem grana przez
ponad 70 teatrów na niemal całym świecie,
w Polsce doczekała się niewielu wystawień
i chłodnych recenzji. Duży rozgłos zdobył też
jeden z jego ostatnich dramatów Dzień gniewu (1962), nawiązujący do ratowania Żydów
przez Polaków w okresie wojny. Jest to zarazem utwór odznaczający się głęboką problematyką moralną i chrześcijańską.
W drugiej połowie lat 50., gdy zelżała cenzura, pisarz zaczął ogłaszać utwory o tematyce religijnej. W 1960 r. ukazała się jego Pieśń
o moim Chrystusie – poetyckie świadectwo złożone z 60 wierszy, w których postać
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Chrystusa jest ukazana w kontekście ewangelicznym, jak też wpisana w biografię pisarza i w historię XX w.
W świadomości najszerszej rzeszy czytelników Brandstaetter pozostał jednak przede
wszystkim jako autor tetralogii Jezus z Nazarethu (jej ostatni tom ukazał się po raz pierwszy w 1973 r.). Można bez przesady uznać, że
jest to jedna z najlepszych literackich kreacji
Chrystusa w literaturze światowej, za którą
autor miał być w 1987 r. nominowany do
Nagrody Nobla. Utwór (nie jest to po prostu powieść, ale literacka ikona mająca prowadzić czytelnika do osobistego spotkania
z Bogiem-Człowiekiem) daje unikalny w skali światowej opis życia Mistrza z Nazaretu
i Jego epoki, dokonany ze znawstwem palestyńskich realiów, kultury i mentalności żydowskiej oraz z wyraźnym chrześcijańskim
przesłaniem. Dzieło wpisuje się w szeroko
obecną w twórczości pisarza problematykę
biblijną. Brandstaetter był bowiem największym w powojennej literaturze polskiej propagatorem Biblii, a zarazem uczynił ją bardzo
ważnym źródłem swej twórczości oraz działalności translatorskiej. Ta ostatnia obejmuje fragmenty Starego i Nowego Testamentu,
a dokonania pisarza w tym zakresie są bodaj najlepsze wśród powojennych literackich
przekładów Pisma św. w Polsce.
Brandstaetterowi szczególnie bliskie było dziedzictwo św. Franciszka z Asyżu. Na tle
polskich twórców wyróżniał się tym, że najwyraźniej podjął tematykę franciszkańską
i asyską (w czym okazał się wiernym uczniem
i kontynuatorem Józefa Wittlina). Świadczy
o tym spora część jego prozy, szczególnie
Kroniki Asyżu (1947), Inne kwiatki świętego
Franciszka (1976), dramat Teatr świętego
Franciszka (1948) oraz liczne wiersze. Średniowieczny włoski święty nie był dla niego obiektem dewocyjnego kultu ani postacią
z lamusa historii, lecz reprezentantem idei
i pokładów duchowości, które zachowują
świeżość dla ludzi współczesnej, stechnicyzowanej, skłóconej epoki.
Prezentując spuściznę Brandstaettera,
rzadko zwraca się uwagę na fakt, że był bardzo rozmiłowany w kulturze antycznej widzianej w aspekcie chrześcijańskim. Jego poetyckie impresje z Italii (zebrane między innymi w tomie Dwie muzy, 1965) układają się
w podróż do źródeł Europy, poszukiwanych
przez niego zwłaszcza w greckiej kulturze
i w chrześcijańskiej religii. Wędrówka szlakami południa Europy staje się w jego wierszach wielkim przeżyciem poznawczym i humanistycznym. W krajobrazach widzianych
przez pryzmat architektury i sztuki poeta
tropi nieprzemijające wartości. Estetyczna Arkadia jest w jego utworach miejscem
odpoczynku, wytchnienia oraz źródłem inspiracji, ale pełni też funkcje bardziej praktyczne: staje się punktem odniesienia dla

19
oceny współczesności, ucieleśnieniem tradycji i harmonii, a więc wartości opozycyjnych wobec doświadczanego chaosu. Warto zaznaczyć (na co nie zwracają uwagi krytycy), że „włoskie” utwory poety należą do
najznakomitszych osiągnieć polskiej poezji
powojennej.

Specyfika i recepcja dzieła

Brandstaetter był pisarzem wielkiej kulturowej syntezy. Warszawę, Jerozolimę
i Rzym uważał nie tylko za ważne ośrodki administracyjne, w których długo przebywał,
lecz także za symbole jego duchowych powinowactw. Autor Jezusa z Nazarethu udatnie
bowiem łączył trzy tradycje kulturowe: polską, żydowską i grecko-rzymską. Będąc z pochodzenia Żydem, czuł się zarazem Polakiem.
Jako obywatel polski uważał jednocześnie
Włochy za swą drugą ojczyznę, dając w ten
sposób wyraz umiłowania kultury klasycznej
odnowionej przez chrześcijaństwo. W jego
dramatach i wierszach widoczne są związki
z twórczością tragików greckich, Szekspira,
Goethego, Eliota, dramaturgów francuskich
drugiej połowy XX w. takich, jak J. Giraudoux
i J. Anouilh. Pisarzowi bliska była twórczość
J. Conrada, jak też wizja literatury zawarta
w pracach francuskiego krytyka L. Bloy. Nie
bez wpływu tego ostatniego w całym okresie
powojennym wiązał swą twórczość literacką
z potrzebą ewangelizacji.
Na KUL istniało zawsze zainteresowanie twórczością Brandstaettera. Już w latach 50. i 60. XX w. na seminariach polonistycznych prof. Czesława Zgorzelskiego
i prof. Ireny Sławińskiej powstawały prace magisterskie poświęcone jego twórczości. Inicjatorką badań nad dziełem pisarza
była zaś prof. Maria Jasińska-Wojtkowska,
której zainteresowania dotyczyły w dużej
mierze współczesnej literatury religijnej.
To jej przede wszystkim należy zawdzięczać, że twórczość pisarza zaczęła wchodzić
do obiegu naukowego. Na KUL zainteresowanie Brandstaetterem przejawili zresztą
nie tylko poloniści. Prace dyplomowe pisali
o nim również (może nie mniej często) filologowie klasyczni, socjologowie i teologowie. Studenci wystawiali też niektóre dramaty Brandstaettera, np. Dzień gniewu czy
Medeę. Jakie były powody tego zainteresowania? Można ich wymienić kilka, jak choćby
w pewnym sensie unikalny w tamtym okresie profil literacki pisarza, wysoki poziom
wielu jego utworów czy szerokość podejmowanej tematyki. Zapewne wskazać można
na jego bezkompromisowość moralną, która
była wówczas przyczyną spychania go na pozycje „pisarza z kruchty”, przemilczania jego twórczości, a nawet przeznaczania jej na
przemiał (casus Kronik Asyżu).
Gdy mowa o nieugiętej postawie moralnej, to warto zauważyć, że pisarz był

nieprzejednany nie tylko w swych poglądach
politycznych (wówczas nienagradzanych).
Nie szedł też na ustępstwa w sprawach światopoglądowych. Tłumaczka jego utworów
na język niemiecki dr Gerda Leber-Hagenau
opowiadała, że pierwszy tom Jezusa z Nazarethu miał być wydany w latach 60. w Niemczech Zachodnich, co oznaczałoby spore honorarium dla autora. Protestancki wydawca chciał jednak zmiany treści utworu w taki
sposób, żeby nie wynikało z niego, że Jezus
był jedynym synem Maryi i Józefa. Brandstaetter taką prośbę zdecydowanie odrzucił
i zerwał umowę.
Dziś nadal wydaje się i czyta utwory pisarza, z jego słynną tetralogią na czele. Na koneserów, tłumaczy i wydawców czekają też
wiersze i eseje twórcy.
„Pisarstwo Romana Brandstaettera – jak
napisał Jan Paweł II w depeszy kondolencyjnej po jego zgonie – było w całości wyrazem
biblijnej i Bożej nadziei, owej mocy duchowej, która wyróżnia prawdziwych chrześcijan, mocy, która przebija się i zwycięża ciążenie natury skażonej grzechem, by mocą natchnienia i łaski wznieść siebie i innych ku
Bogu”.
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Instytut Biotechnologii

Naukowe oblicze kryminalistyki
Fundacja na rzecz Promocji Nauki i Rozwoju „Tygiel” wspólnie ze studentami Koła
Naukowego Biotechnologii KUL po raz drugi zorganizowała konferencję naukową
poświęconą zagadnieniom kryminalistycznym
i medycyny sądowej.

W

ydarzenie odbyło się 18 XI 2016 r.
w Instytucie Biotechnologii Wydziału
Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL pod
hasłem „Metody badawcze w kryminalistyce
i medycynie sądowej”. Opiekę naukową sprawował nad nim komitet z dziekanem WBiNoŚ
prof. drem hab. Ryszardem Szyszką na czele.
Konferencja została objęta honorowym patronatem Komendy Głównej Policji w Warszawie, prezydenta miasta Lublin oraz marszałka województwa lubelskiego. Gościem
honorowym był prof. nadzw. dr hab. Czesław
P. Kłak z Zakładu Kryminalistyki i Kryminologii
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
Do Lublina przyjechali specjaliści, doktoranci i studenci wydziałów prawa, medycyny, chemii, pedagogiki i psychologii z różnych ośrodków naukowych, między innymi
z uniwersytetów: Gdańskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Śląskiego w Katowicach, Warszawskiego, Warszawskiego Medycznego,
Wrocławskiego, w Białymstoku, Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Politechniki
Łódzkiej. Na konferencję przybyli przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej z Warszawy oraz Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
a także specjaliści z Zakładu Farmakologii Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
i z Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej Technoparku Łódź.
Prof. Cz.P. Kłak wygłosił wykład plenarny
z dziedziny psychopatologii, dotyczący profilowania seryjnych morderców. Przedstawił w nim stereotypy osobowości seryjnych
morderców, także psychologiczne podstawy
ich zachowania.
Uczestnicy konferencji usłyszeli również
o problemach ze zdefiniowaniem pojęcia
„osobowość” w literaturze psychologicznej.
Poruszane były również tematy związane
z toksykologią sądową, analizą instrumentalną oraz technikami i metodami stosowanymi w miejscu przestępstwa. Prelegenci wygłosili referaty między innymi o wizualizacji
miejsca zdarzenia z wykorzystaniem jaskini rzeczywistości wirtualnej oraz grafologii

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych –
w Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej (fot. Marcin Szklarczyk)

Konferencja cieszyła się zainteresowaniem lokalnych
mediów – dziekan WBiNoŚ prof. Ryszard Szyszka
w wywiadzie dla TVP Lublin (fot. Marcin Szklarczyk)

jako techniki śledczej i projekcyjnej. Konferencja była miejscem spotkania specjalistów
z dziedziny biologii molekularnej i genetyki – przedstawili oni najnowszy stan wiedzy
dotyczący metod kryminalistycznych wykorzystujących DNA do ustalania cech fenotypowych sprawców przestępstw. Wydarzenie
było również okazją do zaprezentowania zagadnień z medycyny sądowej, między innymi z zakresu zastosowania pośmiertnej tomografii komputerowej czy też identyfikacji
człowieka na podstawie śladów małżowiny
usznej.

Niezwykle interesująca i rozbudowana
była problematyka dotycząca psychopatologii, która skupiła się wokół referatów: „Psychologiczne i biologiczne korelaty pedofilii.
W poszukiwaniu portretu osób wykorzystujących seksualnie dzieci”, „Neuropatologiczny obraz mózgu sprawcy – analiza przypadków w obliczu poznania przyczyn i okoliczności przestępstw” oraz „Rola biegłego psychologa w postępowaniu procesowym”.
Konferencja była również forum do zaprezentowania takich mało znanych tematów z zakresu kryminalistyki, jak: fotografia
kryminalistyczna, cheiloskopia – zajmująca
się badaniem śladów odcisków ust czy entomologia sądowa – niezwykle fascynująca
dziedzina wykorzystująca wiedzę o owadach
w praktyce śledczej i medyczno-sądowej.
Druga edycja konferencji Krimed była kolejną próbą określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym, co ważne: roli zmieniającej się
w związku z możliwościami nowych technologii i postępującą cyfryzacją. Pozwoliła też
na wzbogacenie wiedzy studentów odnośnie do znaczenia medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie i procesie karnym.
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d maja 2016 r. Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL w szerokiej współpracy krajowej (UJ, UKW, UKSW, UŚ, UW)
i międzynarodowej (Kanada, USA, Francja,
Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania) realizuje
projekt badawczy „Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej”, który uzyskał finansowanie w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki. Kierownictwo projektu
objął dr hab. Łukasz Tischner z Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Obecne w tytule projektu sformułowanie „epoka świecka” zaczerpnięte zostało
z monumentalnego dzieła Charlesa Taylora
A Secular Age, w którym usiłuje on uchwycić specyficzne cechy nowożytnej świadomości religijnej, badając jej przejawy w kulturze.
Pamiętając o przedstawionych w tym dziele
ustaleniach Taylora, uwzględniając też uwagi innych badaczy współczesnej świadomości
religijnej, jak Hans Joas czy Janusz Mariański,
chcemy przebadać sposoby ujawniania owej
świadomości w literaturze, a także zaprezentować narzędzia, które w trakcie tego typu
badań okazują się użyteczne. Uwzględniamy
przy tym nie tylko polskie dokonania badawcze, ale także angielskie, francuskie, niemieckie i rosyjskie, zdając sobie sprawę, że w przypadku badań dotyczących literatur obcych
możemy uzyskać jedynie ogólne przybliżenia,
niemniej warte według nas uwagi, choćby dla
porównania z polskim literaturoznawstwem.
Liczymy na to, że konfrontacja poglądów
przedstawicieli różnych szkół badawczych i –
co nie bez znaczenia – przedstawicieli różnych pokoleń (od niedawnych absolwentów
polonistyki po jej nestorów) umożliwi ukazanie w miarę pełnego obrazu interesujących
nas zagadnień i wzbogaci polskie literaturoznawstwo o istotne źródło wiedzy dotyczące relacji między literaturą a religią. Bardzo
ważna jest dla nas możliwość inspirowania
młodych badaczy, którzy wykazali zainteresowanie tą problematyką w dotychczasowych
publikacjach, oraz umacnianie istniejących
kontaktów międzynarodowych i budowanie
nowych.
W trakcie realizacji projektu mieliśmy dotychczas szansę skorzystać z inspirujących
konsultacji eksperckich z przedstawicielami
działającego od 1941 r. Committee of Social Thought Uniwersytetu Chicagowskiego
(prof. Hans Joas, prof. Thomas Pavel) oraz
z uwag prof. Karola Tarnowskiego, filozofa religii, który był gościem naszego seminarium
naukowego.
Interdyscyplinarność badań nad relacją literatura a religia, prowadzonych instytucjonalnie na KUL od połowy XX w., wymaga kompetencji nie tylko literaturoznawczych, ale też
filozoficznych, religioznawczych, socjologicznych, dlatego staramy się konsultować wyniki
naszych ustaleń z najwybitniejszymi przedstawicielami każdej z tych dyscyplin, stale
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Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną

Literatura a religia
– wyzwania epoki
świeckiej
Literatura, religia i tajemnice ludzkiego losu są tematem
badawczych poszukiwań pracowników Ośrodka Badań
nad Literaturą Religijną, realizującego grant w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Seminarium z udziałem prof. Karola Tarnowskiego
(fot. Maciej Nowak)

pamiętając, że przedmiotem prymarnym jest
dla nas zawsze dzieło literackie – zawarty
w nim obraz człowieka i świata.
Prace badawcze mają między innymi prowadzić do ustalenia modeli ujmowania religijności w literaturze polskiej po 1945 r.
Chcielibyśmy pokazać, jak doświadczenie wojny wpływa na literackie sacrum, jak
w związku z wojenną traumą zmienia się język, który służy literackiemu opisowi relacji
z Transcendencją, oraz z czego wynikają wątpliwości, czy taka relacja jest jeszcze możliwa
po czasach pogardy.
Naszą ambicją jest usytuowanie literaturoznawczej refleksji nad relacją literatura
a religia w kręgu wyzwań humanistyki XXI w.
Nie będziemy więc unikać konfrontacji z żywą dziś obecnością w humanistyce mistrzów
podejrzeń (Marks, Nietzsche, Freud), ponieważ wpływ ich myśli na literackie ujęcia religii jest oczywisty. Zechcemy pokazać specyfikę religijnego doświadczenia

inspirowanego ich propozycjami. Podobnie
nie zamierzamy przemilczać modnych literaturoznawczych perspektyw, o ile odnoszą się
one do relacji religia a literatura. Ich krytyczna prezentacja, wskazująca zagrożenia, jakie kryją, ale i niewątpliwe korzyści płynące
z ich poznania, polegające między innymi na
odsłanianiu nowych aspektów badawczych,
pozwoli lepiej zrozumieć religijność obecną
w literaturze najnowszej.
Ostatecznie – jak w znakomitej większości badań humanistycznych – interesuje nas
człowiek i jego „przygody”. W przypadku
naszych badań literatura, która od zawsze –
jeszcze w formie przekazów oralnych – towarzyszyła ludzkiemu losowi, uniwersalizując indywidualne doświadczenia, połączona
jest z religijnymi poszukiwaniami człowieka,
usiłującego odgadnąć właściwy Sens owych
„przygód”. Liczymy na to, że realizacja projektu pozwoli na choćby minimalne przybliżenie utrwalonej w literaturze prawdy
o ludzkim losie.
Większość prac badawczych jeszcze przed
nami, dlatego moja opowieść o projekcie
dotyczy raczej związanych z nim planów niż
osiągniętych wyników. Jednak już te pół roku od momentu rozstrzygnięcia konkursu,
pozwoliło nam utwierdzić się w przekonaniu, jak fascynujące i twórcze jest nasze zadanie. Liczne dyskusje uświadamiają nam
skomplikowanie przedmiotu, który chcielibyśmy opisać. Zderzenia różnych perspektyw badawczych prowadzą do twórczych
sporów i poszerzania horyzontów. Nieustannie przekonujemy się, że zarówno literatura, jak i religia kryją w sobie tajemnice, które
bardzo trudno wyrazić. Tym większa będzie
satysfakcja, jeśli uda się przynajmniej jakąś
drobną część z owych nieuchwytnych doświadczeń zawartych w literaturze nazwać
i podzielić się nimi z przyszłymi czytelnikami
naszych prac.
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doktorant w Instytucie Historii

Ostatni akord
powstania
styczniowego
Powstanie nad Bajkałem, nazywane także zabajkalskim,
zostało wywołane przez uczestników styczniowej
insurekcji, którzy w ramach represji trafili na Syberię.
Tam, nawet w tak skrajnie niekorzystnych warunkach,
nie porzucili myśli o walce niepodległościowej.

P

owstanie 1866 r. było wynikiem działalności spiskowej, która nasiliła się,
gdy władze carskie zdecydowały o wysłaniu nad Bajkał w celu budowy drogi części polskich katorżników na Syberii (około 720 osób), zesłanych tu po powstaniu
styczniowym 1863-1864. Spiskowcy uznali
to za okoliczność sprzyjającą ich zamiarom.
Liczyli, że po przejęciu uzbrojenia eskorty
uda się im zdobyć duże składy broni i amunicji, potem oswobodzić towarzyszy niedoli
w innych miejscach zesłania, a tym samym
rozszerzyć powstanie. W razie niepowodzenia planowali przedzierać się w kierunku
Chin.
Powstanie rozpoczęło się 24 VI 1866 r.
(zgodnie z obowiązującym wówczas w Rosji kalendarzem juliańskim, 6 lipca – według
kalendarza gregoriańskiego) od rozbrojenia
przez katorżników eskorty w obozie znajdującym się w pobliżu Kułtuka. Taki sam przebieg miało w miejscowości Muryno, gdzie
dowodził Gustaw Szaramowicz. Tutaj już
okazało się, że część zesłańców jest przeciwna walce. Następnie opanowano obozy
miszychiński i lichnowski.
Tymczasem 26 czerwca wiadomość
o „buncie” Polaków dotarła do Irkucka. Rosyjskie dowództwo trafnie odczytało zamiary powstańców i podjęło energiczne kroki
zaradcze. Zablokowano drogi na Posolsk
i Wierchnieudińsk, czym sparaliżowano
plany powstańców. Jednocześnie ustawiono kordon uniemożliwiający im ucieczkę do
Chin.
W pobliżu stacji w Lichanowej powstańcy natknęli się na pierwsze oddziały rosyjskie. Wycofali się więc do Miszychy, gdzie

naradzali się nad dalszymi krokami. Dowództwo objął Szaramowicz. Siły powstańcze, liczące łącznie około 300 osób, podzielił na
trzy oddziały: jazdy, strzelców i kosynierów.
Decydujące dla losów powstania starcie
odbyło się 28 czerwca (10 lipca) nad rzeczką
Bystrą. Podczas przeprawy przez nią dotarła
do Szaramowicza informacja o pojawieniu
się Rosjan w sile 150-170 żołnierzy, wspomaganych przez miejscowych chłopów. Polski
dowódca postanowił przyjąć bitwę. Strzelców rozstawił w lesie wzdłuż drogi, kosynierów za mostkiem, a kawalerię z tyłu jako
odwód. Cała potyczka trwała zaledwie 10-20
minut. Wynik boju był przesądzony. Rosyjskie wojsko miało zdecydowaną przewagę
ogniową, a powstańcy byli słabo uzbrojeni
– zaledwie trzecia część w broń palną, często niezdatną do użytku i z niewielką ilością
amunicji, reszta w prymitywną broń białą.
Rosjanie szybko osiągnęli przewagę, a powstańcy poszli w rozsypkę. Według władz
carskich zginęło 6 Rosjan, natomiast Polacy
stracili 20 osób – zabitych i rannych wziętych do niewoli. Późniejsze raporty rosyjskie
podają, że na placu boju znaleziono 15 poległych Polaków.
Ocaleli katorżnicy gromadzili się w pobliskiej tajdze. Z rozbitków powstały cztery
oddziały, które na własną rękę próbowały
przedrzeć się do oddalonych o około 250 km
Chin. Po wielu dniach uciążliwej wędrówki w niezwykle trudnych warunkach ich
członkowie dostali się ostatecznie do niewoli. Ostatnich chwytano około 28 lipca
(9 sierpnia). Represje carskie dosięgły większości uczestników powstania – ponad 40
poległo lub zaginęło w tajdze, 4 skazano na

Z inicjatywy prof. Eugeniusza Niebelskiego zostały
wydane znaczki pocztowe upamiętniające powstanie
zabajkalskie

karę śmierci (w tym Jakuba Rejnera z Lublina), 95 uniewinniono, pozostałym podwyższono wymiar katorgi.
30 XI 2016 r., w 150. rocznicę wydarzeń
nad Bajkałem, odbyła się konferencja naukowa, której inicjatorem był prof. dr hab.
Eugeniusz Niebelski, kierownik Katedry Historii XIX w. Współorganizatorami były Komisja Historyczna Oddziału PAN w Lublinie
oraz Biblioteka Uniwersytecka KUL. Prelegenci reprezentowali różne ośrodki naukowe z całego kraju. Tematyka większości
referatów dotyczyła zagadnień związanych
z historią powstania nad Bajkałem, ale zostały też zaprezentowane szlaki zwiedzania Syberii śladem polskich zesłańców, listy pożegnalne przywódców powstania
straconych w listopadzie 1866 r. w Irkucku,
a ponadto pamiętniki polskich XIX-wiecznych zesłańców na Syberię zgromadzone
w zbiorów specjalnych BU KUL. W trakcie
konferencji miała miejsce także prezentacja
książki prof. Niebelskiego „Lepsza nam kula niźli takie życie”. Polskie powstanie nad
Bajkałem w 1866 r., wydanej przez lubelski
oddział PAN.
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KS. DR GRZEGORZ GŁĄB
Instytut Filologii Polskiej

„Panie Prus, melduję
wykonanie zadania!”
Rozmowa z prof. Cheongiem Byung-Kwonem z Hankuk University of Foreign Studies
w Seulu, popularyzatorem kultury polskiej w Korei Południowej i twórcą tamtejszej
polonistyki, autorem pierwszego słownika polsko-koreańskiego, tłumaczem na język
koreański Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i Lalki Bolesława Prusa.
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Jaki jest stan wiedzy o Polsce w Korei Południowej? Pytam o to nie bez kozery, wszak jedynym pomnikiem poświęconym Polsce w kraju
Pana Profesora jest obelisk-drogowskaz „Polska
7736 km”, znajdujący się przed budynkiem,
w którym mieści się koreańska polonistyka!
W szkole podstawowej w Korei dzieci
uczą się o Fryderyku Chopinie i Marii Skłodowskiej-Curie. Muzyka Chopina jest w mojej ojczyźnie bardzo ceniona i popularna. Jednak ogólny stan wiedzy o Polsce wśród Koreańczyków jest nikły. Polska kultura jest dla
nich obca, chociaż po 1989 r. wiele się w tej
materii zmieniło. Koreańczycy coraz częściej
przyjeżdżają do Polski, by studiować bądź
pracować.

Pan Profesor jest twórcą polonistyki w Korei.
Proszę opowiedzieć o okolicznościach powstania Departamentu Studiów Polskich w Seulu.
Lata 70. XX w. przyniosły Korei gwałtowny rozwój gospodarczy, który charakteryzował się między innymi tym, iż wszyscy absolwenci wyższych uczelni szybko znajdowali zatrudnienie, a nawet otrzymywali po
kilka ofert pracy. Najważniejszym punktem
ówczesnej polityki zagranicznej państwa była przyjaźń i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi oraz krajami Europy Zachodniej,
a także bliskie relacje z Japonią. Mimo że
prowadzono politykę antykomunistyczną
rząd koreański przygotowywał się do nawiązania kontaktów z krajami tzw. bloku

Prof. Cheong Byung-Kwon podczas
spotkania na KUL w ramach
obchodów 55. rocznicy założenia
– z inicjatywy prof. Feliksa
Araszkiewicza z KUL – Muzeum
Bolesława Prusa w Nałęczowie

sowieckiego. W tym czasie po raz pierwszy
umożliwiono studentom koreańskim korzystanie ze stypendiów rządowych, w ramach
których można było podjąć studia w krajach
Europy Zachodniej lub w Stanach Zjednoczonych na kierunkach związanych z Europą Środkowo-Wschodnią. Byłem jednym
z takich stypendystów i ukończyłem polonistykę na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim. Po moim powrocie do Korei
podjąłem starania o otworzenie na Hankuk
University of Foreign Studies (HUFS) polonistyki. Zamierzenie udało się zrealizować dopiero w 1986 r., kiedy Ministerstwo Edukacji
Korei wyraziło zgodę na otwarcie Departamentu Polskiego wraz z nowym rokiem akademickim, czyli w 1987 r.

Jak przedstawia się program studiów polonistycznych w kraju Pana Profesora?
Studia licencjackie na polonistyce HUFS
trwają 4 lata. Umożliwiają uzyskanie tytułu
licencjata (B.A.). Do ukończenia studiów polonistycznych wymagane jest uzyskanie 134
punktów, w tym minimum 54 punktów z curriculum Departamentu Polskiego, na które
składają się między innymi zajęcia z gramatyki języka polskiego, wiedzy o kulturze polskiej,
historii Polski i historii literatury polskiej. Na
polonistyce HUFS oferujemy także 2-letnie
studia na poziomie magisterskim oraz 3-letnie studia doktoranckie. Jednak kursy magisterskie i doktoranckie wybiera stosunkowo mało osób ze względu na odmienny od

polskiego model studiów w Korei – większość
studentów koreańskich kończy studia wyższe
na poziomie licencjackim.

Dlaczego Koreańczycy chcą się uczyć języka
polskiego?
Przede wszystkim decyduje o tym koniunktura gospodarcza. Wielu absolwentów
polonistyki znajduje zatrudnienie w prywatnych firmach inwestujących w Polsce, na
przykład w koncernach LG, Samsung i Hyundai, a także w instytucjach rządowych, na
przykład w ministerstwach i Ambasadzie Republiki Korei w Warszawie. Warto podkreślić,
że liczba koreańskich polonistów wykorzystujących swoją specjalizację w pracy zawodowej jest wyjątkowo duża w porównaniu z absolwentami innych kierunków filologicznych
na HUFS.

Departamentu Studiów Polskich w Seulu nie
byłoby bez ogromu pracy wielu ludzi i osobistej
pasji Pana Profesora. Skąd u Pana Profesora to
zamiłowanie do literatury polskiej? Jakie są źródła tego zainteresowania?
Jako mały chłopiec miałem wielkie marzenie, żeby kiedyś pojechać do dalekiego, egzotycznego kraju, w którym ludzie wyglądają
inaczej niż w Korei, mówią innym językiem.
Żeby po prostu pojechać do kraju o odmiennej kulturze. Chciałem w dorosłym życiu robić
rzeczy, którymi nikt się nigdy nie zajmował
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rodzinne. W przypadku rodzeństwa istotną
rolę odgrywa kategoria starszeństwa. Innymi słowami określa się starszą córkę, innymi młodszą itd. I tak wyraz „ciocia” posiada
w języku koreańskim kilka odpowiedników.
Stąd miałem trudność, jakim słowem oddać
najdokładniej postać cioci Rzeckiego, gdyż
nie wiadomo, czy owa kobieta była starsza
czy młodsza od ojca Rzeckiego.

Spotkanie z prof. Cheongiem
Byung-Kwonem poprowadził
ks. dr Grzegorz Głąb

Lalka spodoba się czytelnikom w Korei?
Nie wiem. Jednak chciałbym, żeby moi
rodacy zafascynowali się bohaterami tej powieści i jak ja pokochali Polskę i Polaków. Po
przylocie do Warszawy udałem się na grób
Bolesława Prusa. Powiedziałem wtedy: „Panie Prus, melduję wykonanie zadania! Przetłumaczyłem Lalkę na język koreański”. To była dla mnie bardzo podniosła i wzruszająca
chwila.

w mojej ojczyźnie. Po pewnym czasie (nie
pamiętam już dokładnie kiedy i w jakich okolicznościach) odkryłem, że nie znam nikogo,
że nie spotkałem nikogo w Korei, kto by był
w Polsce lub znał język polski. I w ten sposób zrodziło się we mnie pragnienie, by stać
się pionierem polskości w moim kraju. Pragnienie tak silne, że nawet śniłem o Polsce.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że na realizację chłopięcego marzenia będę musiał czekać
tak długo – języka polskiego zacząłem się bowiem uczyć dopiero w czterdziestym roku życia. Summa summarum udało się! Niebywała
jest siła dziecięcych marzeń. Podczas któregoś pobytu w Polsce jeden z moich polskich
przyjaciół woził mnie autem po okolicach
Krakowa. Oglądałem krajobrazy i w pewnym momencie doznałem dziwnego uczucia,
że już tu kiedyś byłem, że już wcześniej widziałem te domy, wzgórza, lasy. Poprosiłem,
żeby przyjaciel się zatrzymał. Wysiedliśmy
z auta, a ja długo patrzyłem przed siebie i nie
mogłem uwierzyć. To był widok kraju z moich snów.

Tym razem Pan Profesor przyjechał do Polski,
by wziąć udział w obchodach 55. rocznicy powstania Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie (2-3 XII 2016 r.), a także spotkać się z pracownikami i studentami Instytutu Filologii Polskiej KUL.
Cieszę się z tej obecności, ponieważ bardzo chciałem być w miejscach związanych
z życiem Bolesława Prusa. Móc niejako stąpać po jego śladach. Wcześniej przetłumaczyłem na język koreański Pana Tadeusza, ale

moim wielkim pragnieniem było przybliżenie
rodakom Lalki. Wielokrotnie przymierzałem
się do przetłumaczenia tej powieści, ale brakowało czasu. I wreszcie na emeryturze udało mi się spełnić to marzenie.

Lalka należy niewątpliwie do najważniejszych dzieł literatury polskiej. Przez historyków literatury jest wciąż badana, analizowana i trudno się spodziewać, by w środowisku naukowym powieść Prusa mogła kiedykolwiek osiągnąć niebyt. Tymczasem wśród
uczniów szkół średnich, a nawet studentów,
nie cieszy się ona popularnością – uchodzi
za powieść trudną, mało interesującą. Dlaczego Pan Profesor zdecydował się przetłumaczyć właśnie Lalkę?
Moim zdaniem Lalka Prusa jest najważniejszą i najpiękniejszą powieścią pozytywizmu polskiego, a może nawet największą powieścią polską XIX w.

Jak przebiegał proces przekładu? Z jakimi problemami mierzył się Pan Profesor?
To była wielka przygoda. Zawsze wiedziałem, że język polski jest trudny, ale jak
bardzo trudny, przekonałem się dopiero
przy tłumaczeniu Lalki. Odmienność kulturowa sprawia, że często niełatwo jest
znaleźć w języku koreańskim słowa mogące oddać precyzyjnie polską rzeczywistość, polskie realia. W Korei na przykład
stosunki międzyludzkie są bardzo sformalizowane. Skomplikowane są także relacje

Pan Profesor jest wielkim przyjacielem Polski.
Co w Polsce i w Polakach podoba się Panu Profesorowi najbardziej?
Twierdzę, że naród polski kocha swój język. Wielokrotnie spotykałem Polaków poza ich ojczyzną, na przykład w Niemczech,
Stanach Zjednoczonych, a nawet na Filipinach, i każdorazowo, słysząc polską mowę, podchodziłem do nich i mówiłem kilka
zdań w języku polskim. Byli bardzo przejęci
i szczęśliwi, że Koreańczyk zna ich język. Poza tym, jak już mówiłem wcześniej, w Korei
relacje międzyludzkie są mocno sformalizowane. Cenię zatem Polaków za otwartość,
bezpośredniość, spontaniczność i serdeczność. Ze względu na te cechy w Polsce czuję się lepiej niż w domu. I na zakończenie
rzecz najważniejsza, chociaż Polacy nie zawsze chcą mi w tej kwestii przyznać rację
– uważam, że poziom szkolnictwa wyższego
w Polsce jest bardzo wysoki. Rozmawiałem
kiedyś z pewnym profesorem z Japonii, który podobnie jak ja ma doświadczenie szkolnictwa w wielu krajach. Ten japoński profesor z wielkim szacunkiem wypowiadał się na
temat poziomu najwyższego szczebla edukacji w Polsce, chwaląc szczególnie profesjonalizm polskich nauczycieli akademickich.
Od dawna przyjaźnię się z wieloma polskimi
badaczami i zaświadczam, że są oni prawdziwymi uczonymi. Jednak w Polsce jest takie przysłowie: „Cudze chwalicie, swego nie
znacie…”. Myślę, że Polacy mogą być dumni
ze swoich osiągnięć.

Dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę. Czekamy na kolejne przekłady wielkich dzieł literatury polskiej na język koreański.
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doktorant w Instytucie Historii

els
fot. pex

Młodzi
hispaniści
ponownie na KUL
Odbywający się na naszej Uczelni w dniach 17-19 XI 2016 r., II Ogólnopolski Kongres
Młodych Hispanistów przyciągnął wielu młodych badaczy zainteresowanych
problematyką hispanistyczną.

N

a Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przybyli studenci oraz
doktoranci, którzy w swoich badaniach
naukowych podejmują tematykę związaną
z historią, kulturą, sztuką, literaturą, językoznawstwem, teatrem, muzyką, ekonomią czy sportem w Hiszpanii oraz w innych
krajach języka hiszpańskiego. Prelegenci
reprezentowali polskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz hiszpańskie
szkoły wyższe: Universidad Complutense
de Madrid, Universidad Alcalá de Henares
oraz Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Łącznie referaty wygłosiło 50 młodych hispanistów. Największy procent prelegentów stanowili, rzecz jasna, studenci oraz
doktoranci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, co szczególnie było widoczne podczas obrad sekcji historyczno-kulturowej. Konferencja została
zorganizowana przez Koło Hiszpańsko-Polskie KUL we współpracy z Katedrą Świata
Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych z Instytutu Historii, Kołem Naukowym Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL oraz Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie.

Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom II Ogólnopolskiego Kongresu
Młodych Hispanistów, była prezentacja badań i kwerend naukowych studentów oraz
doktorantów, integracja środowiska hispanistów oraz wyrażenie uznania drowi hab.
Cezaremu Tarasze, prof. KUL, kierownikowi
Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych, za 25 lat pracy
na polu hispanistyki. Wkład prof. Tarachy
w rozwój polskiej hispanistyki jest nieoceniony, a on sam stał się niejako uosobieniem hispanistyki lubelskiej. Laudację na
jego cześć wygłosili dr hab. Janusz Bień,
prof. KUL z Instytutu Filologii Romańskiej
oraz dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
z Instytutu Historii.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ambasador Republiki Peru w Polsce Alberto Salas Barahona, który wygłosił także
wykład inauguracyjny. Tematyka referatów
przygotowanych przez młodych hispanistów
ukazała niezwykle barwny wachlarz ich zainteresowań. W związku z dużą liczbą zgłoszeń
na kongres oraz szeroką tematyką zagadnień prelekcje zostały wygłoszone w ramach
2 sekcji – historyczno-kulturowej oraz lingwistyczno-literaturoznawczej. Referaty w języku polskim i hiszpańskim związane były z historią Hiszpanii od starożytności po wiek XX,
dotyczyły literatury, dydaktyki i lingwistyki
języka hiszpańskiego, a także poświęcone

były kwestiom społecznym, kulturze i sztuce
hiszpańskiej.
Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć
lubelskiego fotografa i dziennikarza Kazimierza Kasprzaka, zatytułowana „Dwa słońca
Peru” i poświęcona polskim misjonarzom –
męczennikom z peruwiańskiego Pariacoto –
Zbigniewowi Strzałkowskiemu oraz Michałowi Tomaszkowi.
Tegorocznym novum w stosunku do
pierwszej edycji konferencji był panel misyjny,
podczas którego swoje referaty wygłosili polscy misjonarze posługujący w krajach Ameryki Łacińskiej, a peruwiański pisarz César Rosales Miranda zaprezentował swoją najnowszą
książkę pt. Liturgias con sangre. Została ona
przetłumaczona na język polski przez studentów oraz doktorantów KUL i opatrzona tytułem Krew odkupienia. Powieść, nasączona
mistycyzmem andyjskim, opowiada tragiczną
historię peruwiańskiej rodziny w czasach terroru Świetlistego Szlaku.
Kongres Młodych Hispanistów był przede
wszystkim doskonałą okazją do zaprezentowania wyników badań naukowych młodych
hispanistów oraz nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy ośrodkami hispanistycznymi
w Polsce. Ta inicjatywa studentów i doktorantów KUL będzie bez wątpienia kontynuowana, bo zdaniem wielu uczestników i organizatorów przynosi chlubę polskiej hispanistyce oraz naszej Uczelni.
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DR HAB. JAKUB MALIK, PROF. KUL

Nie ma mnie tam
Ku zaskoczeniu wielu, a może bardzo wielu, Akademia Szwedzka wyróżniła go
Literacką Nagrodą Nobla w roku 2016. Rzecz o Bobie Dylanie.
Robert Zimmerman
– Bob Dylan
Niespodziewany laureat Nagrody Nobla,
pieśniarz, poeta, malarz, prozaik, muzyk,
kompozytor, wirtuoz – dodać można tu jeszcze sporo innych określeń. Urodzony 24 V
1941 r. w 80-tysięcznym Duluth w Minnesocie jako Robert Zimmerman; chłopak z prowincji, który stał się wielkim Bobem Dylanem. Człowiek pełen sprzeczności. Człowiek,
którego życie określiły dwa zdania będące
autoprezentacją jego osobowości – I’m not
there (Nie ma mnie tam) oraz Don’t look
back (Nie oglądaj się wstecz). W swojej autobiograficznej książce Kroniki sam stwierdził, że przełomem w jego życiu, kształtującym jego sposób bycia w świecie, był moment, gdy przeczytał zdanie Jeana Arthura

Bob Dylan z Joan Baez – lata 60.
(fot. pixabay)

Rimbauda z listu do Paula Demeny’ego: Je
est un autre (Ja to ktoś inny). Od tej pory
zaczęło się mozolne i pełne fantazji kształtowanie swojego wizerunku. Kogoś, kto miał
być kimś pomiędzy włóczęgą a prorokiem,
między poetą protestu a ostatnim beatnikiem, kimś nieuchwytnym, pokazującym tylko tę część swojego życia, którą chciał, by
była widziana.

Przede wszystkim poeta
Przełomem w jego życiu stał się także
moment, gdy ruszył z Hibbing w Minnesocie
do Nowego Jorku, aby spotkać się z podziwianym przez siebie pieśniarzem folkowym
Woodym Guthriem. Krótką przerwą w drodze były studia na uniwersytecie w Minneapolis. Wtedy z chłopca chcącego po prostu

grać rock and rolla stał się poetą. Bo gdy pytamy, kim jest Bob Dylan, najbardziej właściwą
odpowiedzią jest właśnie ta: to poeta. Sam
kiedyś powiedział: „Myślę o sobie przede
wszystkim jako o poecie, dopiero później muzyku. Żyłem jak poeta i umrę jak poeta”.
Do Nowego Jorku dotarł w lutym 1961 r.
Zaczęło się publiczne konstruowanie biografii artysty. Szczery był Dylan chyba jedynie
na scenie. Rozpowszechniał o sobie niestworzone historie, ale wszyscy to akceptowali.
Dave Van Ronk wspominał, że nikt sobie nic
nie robił z tych konfabulacji, bo wszyscy szanowali go jako wykonawcę.
W Nowym Jorku spotkał jedną z tych
osób, które stworzyły jego zaplecze intelektualne. Była to córka aktywistów ruchu
obrony praw obywatelskich, ówczesna
dziewczyna Dylana – Suze Rotolo. To ją
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widzimy razem z Bobem na okładce drugiej płyty – The Freewhelli’. To Suze zawdzięczał swoje pierwsze koncerty w Gerde’s Folk City i pierwszą pochlebną recenzję w „New York Timesie”. W tym czasie
spotkał również Joan Baez, kolejną wielką
miłość swojego życia. To ona zaprosiła go
podczas Newport Folk Festival w 1963 r.
na scenę do wspólnego wykonania kilku
piosenek, nadając karierze Dylana rozpędu. Udział w Marszu na Waszyngton 28 VIII
1963 r. jednoznacznie zaszufladkował Dylana jako twórcę protest songów, artystę
społecznie zaangażowanego, osobę, której nazwisko zaczęto wymieniać jednym
tchem obok na przykład Martina Lutera
Kinga Jr. A przecież Bob Dylan za wszelką cenę chciał uniknąć zaszufladkowania,
dlatego ze swojego wizerunku „bojownika” zaczął kpić, twierdząc choćby, że każda piosenka jest protest songiem. Jako artysta wchodził w nową fazę swojej twórczości. Zafascynowany bluesem i rock and
rollem, postanowił dokonać fuzji tych sposobów wypowiedzi artystycznych ze swoją miłością do poezji. Rok 1965 okazał się
kolejnym przełomem – wtedy to podczas
kolejnego Newport Folk Festival ośmielił
się wystąpić z prawdziwym rockandrollowym bandem, a sam zaprezentował się
z gitarą elektryczną Fender Stratocaster –
i radził sobie z nią zupełnie dobrze. Część
publiczności nie zaakceptowała nowego
Dylana. Gwizdano, tupano, protestowano.
A Dylan? A Dylan nagrał swoje trzy najlepsze w karierze płyty: Bringing It All Back

Home, Highway 61 Revisited i Blonde On
Blonde. To jest czas, gdy powstają takie arcydzieła muzyczne, jak Like A Rolling Stone oraz literackie, jak choćby Visions of
Johanna czy Desolation Row. Ktoś podczas
koncertu w Manchesterze nazwał go Judaszem – a Bob odrzucił mu: „Jesteś kłamcą... Nie wierzę ci” i nakazał zespołowi
grać... bardzo głośno. Czasy się zmieniły.
Dylan stał się tym, co później zaczęło mu
niezwykle ciążyć – zaczął być głosem pokolenia, choć nie brał już udziału w żadnych działaniach społecznych. Zaczął być mitem. Nie
znosił tego i nie znosi nadal: „Nie przyjmuję do wiadomości mitu Boba Dylana. Mity
nie piszą piosenek...” – mówił. Od tego czasu jest człowiekiem obsesyjnie chroniącym
swoją prywatność. Swoją obecność w świecie mógłby podsumować swoim: nie ma
mnie tam. Mitologizacja Dylana w latach 60.
XX w. doprowadziła do ogromnego „szumu
biograficznego”. W filmie Don’t Look Back
jest scena, gdy Dylan, czytając gazetę z informacjami o sobie, mówi: „Boże, cieszę się, że
nie jestem mną”.
Osiadł w Woodstock w stanie New York,
w mieście, którego nazwa stała się po jakimś czasie symbolem ruchu hippisowskiego
(w rzeczywistości festiwal odbył się 100 km
od Woodstock, w Bethel), który Dylana nie
porwał. Wcześniej, w 1966 r., ruszył z grupą
The Hawks (późniejszym The Band) w trasę
dookoła świata. Wrócił z niej wyczerpany, pogrążający się w uzależnieniach, nękany przez
coraz bardziej żądnych sensacji dziennikarzy.
W swoich wspomnieniach opisuje, jak hordy

reporterów różnego autoramentu wdzierały
się do jego i Sary domu, jak nie dawano mu
chwili prywatności. I wtedy zdarzył się wypadek. 29 VII 1966 r. Bob, jadąc motocyklem,
został nagle wyrzucony z siedzenia. Nie ma
żadnej dokumentacji, żadnych wiarygodnych
źródeł, które pozwoliłyby dowiedzieć się, co
się wtedy stało. Niektórzy uważają, że była to
mistyfikacja, pozwalająca uciec artyście przed
coraz bardziej atakującym go światem. Dylan
postanowił więcej już nie występować. Nastawił się na spokojne, domowe życie, ożenił
się z Sarą Lownds, rodziły się kolejne dzieci: Jesse, Anna, Samuel, Jacob. Nie pojechał
w trasę przez prawie osiem lat.

Nawrócony
Ten czas w biografii Dylana jest najbardziej tajemniczy; to czas odzyskania wiary, dochodzenia do judaistycznych korzeni
swojego życia. Zanim nadszedł czas przemian, w Jerozolimie wyznał: „Jestem Żydem. To wpływa na moją poezję, moje życie”. Wiele jest opowieści o Dylanie, nie
zawsze sprawdzonych, mitologizujących
artystę tylko sporadycznie koncertującego, znanego głównie ze swoich płyt. Jedna
z nich jest ciekawa, bo jej konsekwencję odnajdujemy w życiu muzyka. To historia krzyżyka, który ktoś wrzucił Dylanowi na scenę.
A wtedy jego stan wewnętrzny – po rozwodzie z Sarą – był opłakany. W ciągu jednej nocy został uzdrowiony – 18 X 1978 r.
O tym fakcie mówił tylko, że: „Chwała Boga powaliła mnie i podniosła”. To czas jego

Autor artykułu od lat
zajmuje się twórczością
Boba Dylana, prowadzi też
wykład pt. „God of Bards”
na podstawie twórczość
Leonarda Cohena i Boba
Dylana
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przejścia na chrześcijaństwo. Już wcześniej
nie ukrywał, że fascynuje go postać Jezusa. Bob Dylan przyłączył się do jednego
z ewangelikalnych Kościołów, jakie powstawały w Kalifornii, a który nazywał się Winnica. Dylan nagrał w związku ze swoim nawróceniem trzy płyty, które śmiało mogą
być zaliczane do nurtu rocka chrześcijańskiego: Slow Train Coming, Saved i Shot of
Love. W 2009 r. stwierdził: „Cóż, jestem naprawdę wierzący”. Ostatnio wrócił do praktykowania judaizmu.
Jeszcze jedno zdarzenie jest w jego biografii i symptomatyczne, i niezwykle ważne, doniosłe, wskazujące na miejsce Dylana
w świecie współczesnej sztuki. Otóż 27 IX
1997 r. na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Bolonii Bob Dylan dał krótki
koncert przed samym papieżem Janem Pawłem II. Zaśpiewał wówczas cztery utwory,
precyzyjnie dobrane na tę okoliczność: Blowin’ In the Wind, A-Hard Rains A'Gonna Fall,
Knockin’ On Heavens Door i Forever Young.
Papież słuchał z uwagą, a później Dylan dostąpił zaszczytu, o jakim marzą poeci i pieśniarze całego świata – ojciec święty, odkładając kartki z wcześniej przygotowanym
wystąpieniem, wyprowadził krótką katechezę z tekstu Dylana. Mówił wówczas: „Mój
przyjacielu, przed chwilą zapytałeś w swej
piosence, »skąd wieje wiatr«. Odpowiedzią
na to pytanie, odpowiedzią skąd wieje wiatr,
jest tchnienie Ducha Świętego. Duch Święty pozostał tutaj, widoczny, ale poprzez Tajemnicę, misterium [...] Wiara wyraża się
również w piosence. W naszym życiu wiara
czyni nas zdolnymi wyśpiewać radość bycia
dziećmi Bożymi. […] Odpowiedź na pytania
dotyczące swojego życia »jest w tchnieniu
wiatru« . To prawda! Ale nie w wietrze, który wywiewa wszystko pustymi podmuchami,
ale w wietrze, który jest tchnieniem i głosem Ducha, głosem, który wzywa i mówi:
»Przyjdź!«. [...] Pytałeś mnie: »Ile dróg musi
przejść człowiek, zanim nazwiesz go człowiekiem?«. Odpowiem wam: jedną! Jest tylko
jedna droga dla człowieka i to jest Chrystus,
który powiedział: »Ja jestem drogą«. On jest
drogą prawdy, sposobem życia”. Bob Dylan
uznał ten koncert za jeden z najbardziej udanych w swoim życiu.

Noblista niespodziewany
Cały czas koncertuje. Jego życie to tzw. neverending tour. Krytycy, obserwatorzy i badacze jego twórczości pytają, zwłaszcza ostatnio
w kontekście Nagrody Nobla, skąd bierze się
siła jego poezji, przecież Dylan wybitnym wokalistą nie jest. Jedni wskazują na negatywne uwarunkowania jego twórczości: kompleks
żydowskiego dziecka z małego miasteczka,
uwikłanie w liczne (w rzeczywistości nie tak
bardzo) romanse z kobietami, uzależnienie od
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narkotyków i alkoholu.
To pasowałoby do
wizerunku muzyka rockowego,
ale Dylan ucieka, jak zwykle,
od prostego
zaszufladkowania. A powody
wytaczane przez
komentatorów
zbywa wymownym
milczeniem. Niewątpliwie chce być szczęśliwym człowiekiem. Do tego
dąży przez całe życie. Mówił kiedyś, że człowiek osiągnął sukces, jeżeli
wstaje rano i kładzie się spać w nocy, a pomiędzy tym robi to, co chce robić. Siłą zaś jego tekstów jest jego życie wewnętrzne, zmaganie się
ze sobą, szukanie własnego wnętrza. Źródłem
najważniejszym jest dla niego Biblia. Nie ukrywa tego. Nie ukrywa, że to ona jest dla niego
jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla słowa poetyckiego. Ważniejszym niż
twórczość Rimbauda, Byrona, Szekspira, Owidiusza, Keatsa, Eliota czy Ginsberga – bo oni
także są dla niego inspiracją. Wszystko zostało
napisane w Biblii. Dlatego nie powinno dziwić
nas, że jedna z najsłynniejszych jego piosenek
All Along The Watchtower – to obraz z Księgi
Izajasza (z 21, 5-9). Takich przykładów są setki.
Co takiego jest w poezji Boba Dylana, że
nagrodzono go Nagrodą Nobla? Czy Dylan
jest literackim geniuszem? Próbkę możliwości poetyckich dał już w swoim największym bodaj przeboju Like a Rolling Stone
– porównywalnym jedynie z poezją surrealistyczną. Ta fantasmagoria obrazów szybko
się upowszechniła, stała się nowym kierunkiem. Bob Dylan miał oczy i uszy otwarte –
nie tylko na muzykę ludową, ale na wiele innych wpływów. Przedarł się przez ogromną
bibliotekę. Czytał Metamorfozy Owidiusza,
w Historii wojny peloponeskiej dostrzegł
studium ludzkiej natury jako źródła wojen
i rzezi. Po drodze do swojego własnego stylu
natknął się na halucynacje romantyczne Samuela Taylora Coleridge’a i Williama Blake’a.
W szczególności zaś starł się z wyzwaniem
dzieł Jeana Arthura Rimbauda. Dylan również – to chyba najważniejsze – jako swój
odczytał głos beat generation i jego głównych reprezentantów Jacka Kerouaca i Allena Ginsberga (ten drugi stał się jego dobrym
przyjacielem). Język gniewu i przestrogi znalazł u proroków Starego Testamentu. Ale fascynują go także ludowe źródła, szczególne
bliski stał mu się bluesman Robert Johnson.
Dylan miał żywą świadomość momentu –
walk, lęków i niesprawiedliwości przetaczających się przez ziemię. Jego teksty były tak ponadczasowe, jak szkockie ballady
i wizje Izajasza. Towarzyszyło mu widmo

Płyta „Blonde on Blonde”, która ukazała się
w 1966 r., była pierwszym rockowym podwójnym
albumem w historii

natychmiastowej zagłady, czemu dał wyraz
w A Hard Rain’s A-Gonna Fall. Like a Rolling
Stone wyrażało ducha wschodzącego pokolenia, które starało się żyć według własnych
zasad i własnej uczciwości, a czuło się coraz
bardziej odcięte od przywilejów dominującego nurtu kultury.
Trzy albumy Boba Dylana nagrane w latach 1965 i 1966 – Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited i Blonde on Blonde – są najważniejszą podstawą Nobla za
literackie osiągnięcia. Bez nich nie byłoby
tej nagrody.
Bob Dylan mówi to, co wszyscy wielcy pisarze, bez względu na epokę, w której tworzą.
O tym, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, gdzie
możemy dojść. Jak sprawić, by nasz świat
stał się ponadczasowy i nie został zapomniany. Jak nadać sens światu pełnemu przeciwieństw. Jak odnaleźć w nim wieczne dobro.
Jak przestrzec nas przed samozagładą i ocalić od tego, co wydaje się nieuchronne. Jak
przeprowadzić ludzi przez zagadki bytu. Dylan próbuje nas czasami przestraszyć, częściej
oświecić, a zazwyczaj chce czynić nas wolnymi przez to, że pomaga zrozumieć sens naszego świata i uczy, jak to wyrazić. To jest to, co
Bob Dylan robi po mistrzowsku, podobnie jak
to uczynił już w 1965 i 1966. Z tego powodu
znalazł się wśród największych pisarzy.
Nagrał 37 płyt studyjnych. Jest ciągle aktywny i ciągle unika ujawniania swojej prywatności. Jest jednym z najbardziej nagradzanych twórców naszych czasów. Otrzymał kilka
doktoratów honoris causa (dwa z nich odebrał osobiście). Dostał Oskara i Nagrodę Pulitzera. Prezydent Barack Obama odznaczył go
Medalem Wolności. W końcu dostał Nagrodę
Nobla, której osobiście nie odebrał, jak zwykle uciekając przed celebrą, której prywatnie
nie znosi. Mówią, że jest człowiekiem trudnym, inni, że to uroczy i subtelny przyjaciel.
A Dylan zamyka się w słowach: „Wszystko, co
potrafię, to być mną, ktokolwiek to jest”.

WOKÓŁ NAUKI
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Biblioteka Uniwersytecka KUL

Uniwersytet Lubelski w fotografii
Stare, często zniszczone, różnej jakości, mają jednak wartość historyczną
i sentymentalną. Ocalały z zawieruchy dziejowej, zwykle w zbiorach osób prywatnych,
by po latach wzbogacić ikonograficzną dokumentację najstarszej lubelskiej uczelni.

1

W

kolekcji fotografii Biblioteki Uniwersyteckiej KUL znaleźć można zarówno albumy, jak i wiele luźnych
zdjęć z różnych okresów istnienia budynku przy Alejach Racławickich, przekazanego Uczelni w 1921 r. decyzją marszałka Józefa Piłsudskiego. Najwcześniejsze
pochodzą ze sztucznego albumu (tzw. album factice, niepublikowany, sporządzony w jednym egzemplarzu) o sygnaturze
F-17, wykonanego przez nieznanego kolekcjonera, który pracowicie nakleił zdjęcia na biały karton i ręcznie je podpisał.
Jedno z nich przedstawia widok budynku
od strony dziedzińca na skrzydło frontowe w trakcie remontu, a wykonane zostało przed 1922 r. (fot. na okładce). Odtworzono wówczas zamurowane przez
Rosjan ciągi arkadowo-krużgankowe
w nowej postaci arkad zamkniętych oknami (fot. na okładce, 1, 2).
Kilka fotografii wnętrz pochodzi z darów dawnych studentów, wśród nich
ks. Antoniego Marchewki (absolwenta prawa kanonicznego z 1923 r., a więc należy je
datować na początek lat 20.). Zbiór ten zawiera między innymi zdjęcia korytarzy (fot. 3)
i sal wykładowych. Jedno z nich, oprócz adnotacji na odwrocie: „Uniwersytet Lubelski,
Sala Senacka”, jest wyjątkowo podpisane
nazwiskiem autora i datowane: „fot. inż.
J. Siennicki 1923”. Inne, anonimowe, pochodzące z pierwszej połowy lat 20., przedstawiają wnętrza kilku sal: tzw. starej auli,
mieszczącej się w prawym skrzydle budynku, na parterze – „Uniwersytet Lubelski.
Tymczasowa Sala reprezentacyjna im. papieża Piusa XI fundacji Episkopatu polskiego” (fot. 4), sali 110 w lewym skrzydle, na
I piętrze – „Sala wykładowa im. H. Sienkiewicza fundacji rodziny Rostworowskich”
(fot. 5) czy sali 107 w lewym skrzydle,
na I piętrze – „Sala wykładowa św. Tomasza
z Akwinu fundacji OO. Dominikanów Prowincji Polskiej” (fot. 6).
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ukcesywnie rozwijające się zagraniczne
kontakty naszego Uniwersytetu zostały
siłą rzeczy przerwane w okresie II wojny światowej oraz okupacji i ograniczone wręcz do
minimum w latach 1944-1956. Przełomem
w tym procesie był rok 1956, czyli z jednej
strony czas tzw. odwilży po latach stalinowskiego terroru, z drugiej zaś wybór na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ks. prof. Mariana Rechowicza, który z niezwykłą determinacją i podziwu godną konsekwencją dążył do wprowadzenia KUL w orbitę międzynarodowych struktur nauki. Jednak
wszechstronne otwarcie na światową współpracę nastąpiło w okresie rektorstwa o. prof.
Mieczysława A. Krąpca. Na efekty tego typu
działań nie trzeba było długo czekać, czego
najlepszym dowodem był akces naszej Uczelni do uniwersyteckich organizacji międzynarodowych, coraz liczniejszy udział KUL-owskich
profesorów w kongresach i sympozjach
o charakterze międzynarodowym oraz organizowanie takich przedsięwzięć w Lublinie,
sukcesywnie zacieśniająca się współpraca
z uniwersytetami i instytucjami zagranicznymi,
wymiana profesorów i studentów w ramach
podpisywanych umów bilateralnych, wizyty
i prelekcje wyjątkowych gości już to z grona
światowej sławy naukowców, już to z grona
dygnitarzy duchownych bądź świeckich, a także partycypacja w różnorodnych fundacjach
i stypendiach o profilu naukowym, kulturowym czy humanitarno-pomocowym.

KS. PROF. DR HAB. JAN WALKUSZ
Instytut Historii Kościoła i Patrologii

KUL a świat
w czasach PRL
Temat kontaktów międzynarodowych naszego
Uniwersytetu w Polsce Ludowej, ujęty (tu z konieczności)
panoramicznie, ukazuje (jednak) skalę i rangę zjawiska.

Przynależność do
międzynarodowych
organizacji uniwersyteckich
Egzemplifikując powyższą konstatację,
wypada podkreślić, że już w 1957 r. poczyniono starania o przynależność KUL do Federatio Internationalis Universitatum Catholicorum (przekształconej w 1965 r.
w Fédération Internationale des Universités Catholiques – FIUC – Międzynarodowa Federacja Uniwersytetów Katolickich), zrzeszającej katolickie uczelnie świata,
a działającej pod patronatem Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów. Dość
w tym miejscu dodać, że starania owe urzeczywistniły się oficjalnie 8 I 1958 r. i od
tej chwili rektor bądź jego przedstawiciele uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym
i Radzie FIUC czy konferencji rektorów. Gospodarzem takiej konferencji w 1976 r.
(21-22 maja) był Katolicki Uniwersytet Lubelski, goszczący wówczas około 30 rektorów
i delegatów uczelni katolickich z Portugalii,
Hiszpanii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii, RFN
i Polski. Obradom przewodniczyli prezydent
FIUC i rektor Uniwersytetu Gregoriańskiego
w jednej osobie o. prof. Hervé Carrier oraz
o. prof. Edouard Boné – sekretarz FIUC. Ponadto nasza Alma Mater została poproszona

Autor artykułu jest kierownikiem Katedry
Historii Kościoła w Czasach Najnowszych,
Metodologii i Nauk Pomocniczych;
w badaniach naukowych zajmuje się między
innymi kulturą umysłową XIX i XX w. oraz
dziejami Polonii
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o zorganizowanie posiedzenia Rady Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich. Miało ono miejsce w dniach 19-20 V
1976 r., a obradujący delegaci z USA, Kanady, Kolumbii, Porto Rico oraz kilkunastu krajów europejskich mieli za zadanie przygotowanie i wstępną analizę dokumentów na
XII Zgromadzenie Ogólne FIUC, zaplanowane
na sierpień 1978 r. w Porto Alegre w Brazylii,
poświęcone roli i znaczeniu uniwersytetów
katolickich w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych.
Kolejną uniwersytecką organizacją międzynarodową, do której od 1960 r. należy
Katolicki Uniwersytet Lubelski, jest powstałe
w 1950 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie
Uniwersytetów (Association Internationale
des Universités – AIU), stawiające sobie za
cel stworzenie prawa do swobodnych badań
naukowych, kształtowanie tolerancji wobec
odmiennych poglądów, a także dążenie do
niezależności nauki, wolnej od wszelkich nacisków politycznych. Zrzesza ono uczelnie całego świata (w 1975 r. w jego skład wchodziły
593 uczelnie) i organizuje co pięć lat konferencje generalne.

Instytucjonalne i personalne
kontakty międzynarodowe
Mniej regularne kontakty i o charakterze
bardziej okazjonalnym utrzymywał nasz Uniwersytet w latach 60., 70. i 80. z wieloma
innymi organizacjami zagranicznymi o dość
zróżnicowanym profilu. Tytułem przykładu
warto wymienić przynajmniej niektóre: Bureau International Catholique de l’Enfance –
BICE (KUL był jego członkiem w kategorii B),
Konferencja Rektorów Europejskich – CRE
(KUL na zasadzie członka stowarzyszonego),
Società Internazionale Tommaso d’Aquino,
Union Mondiale des Sociétés Catholiques de
Philosophie, Österreichisch-Polnische Gesell-schaft, UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization),
Unicef (United Nations Children’s Fund),
American Association of State Colleges and
Universities (AASCU) czy International Association of University Presidents (IAUP).
Zresztą aktywnym członkiem tej ostatniej,
w istocie prestiżowej organizacji był ks. prof.
M. Rechowicz, co bez wątpienia wynikało
z jego zaangażowania naukowego i obecności w międzynarodowych strukturach nauki; podobnie jak kompetencje i znajomość
niekiedy bardzo specjalistycznych zagadnień decydowały o powołaniu niektórych
naszych profesorów do gremiów i komisji
o międzynarodowym zasięgu. W tym dość
długim szeregu warto wymienić między innymi ks. prof. Stanisława Łacha – konsultora (od 1966 r.) Papieskiej Komisji Biblijnej (pierwszy Polak w tej komisji), prof.
Stefana Swieżawskiego – audytora Soboru
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Watykańskiego II, współpracownika podkomisji ds. kultury i członka Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax”, bpa Walentego Wójcika
i ks. prof. Józefa Rybczyka – członków Papieskiej Komisji ds. Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego, o. prof. Andrzeja Ludwika Krupę – członka zwyczajnego Pontificia Academia Mariana Internationalis
w Rzymie, ks. prof. Stanisława Adamczyka
– członka Papieskiej Akademii Religii Katolickiej św. Tomasza z Akwinu, ks. prof. Antoniego Szymańskiego, prof. Ludwika Górskiego, prof. Henryka Dembińskiego i prof.
Czesława Strzeszewskiego – członków Międzynarodowego Związku Badań Społecznych
w Belgii, dra Ludwika Dembińskiego – sekretarza Międzynarodowej Organizacji Katolików Świeckich „Pax Romana” z siedzibą
w Genewie, ks. prof. Henryka D. Wojtyskę
– członka Papieskiego Komitetu ds. Nauk
Historycznych, ks. prof. Wacława Hryniewicza i bpa Alfonsa Nossola – członków Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Prawosławnym czy o. prof.
M.A. Krąpca – członka zwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej w Rzymie. Ten
ostatni zresztą, mocno i skutecznie zabiegający o nawiązanie współpracy z zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi oraz
z ośrodkami polonijnymi, wielokrotnie bywał doceniany i wyróżniany prestiżowymi
międzynarodowymi nagrodami. Pomijając
w tym miejscu przyznane mu doktoraty honorowe (także kilku innym naszym profesorom), wystarczy wskazać między innymi na
międzynarodową nagrodę w dziedzinie kultury za rok 1981 Internationale Premio Città
di Salsomaggiore czy Komandorię Orderu
Palm Akademickich, przyznaną mu w 1988 r.
przez rząd Republiki Francuskiej.

Współpraca zagraniczna
Ponieważ głównym celem każdego uniwersytetu jest aktywność badawczo-naukowa oraz dydaktyczno-formacyjna, nastawiona na doskonalenie kadry oraz kształcenie
młodych pracowników nauki, nie sposób
wyobrazić sobie tego procesu bez szerokiej współpracy międzyuniwersyteckiej, tak
o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Ta zaś przebiegała na dwóch równoległych płaszczyznach, zmierzających w istocie do tego samego celu. Po pierwsze idzie
w tym miejscu o sformalizowane i konkretne
umowy o współpracy między KUL a określonym uniwersytetem zagranicznym, a po drugie o wyjątkowo dynamiczne, nieraz zupełnie spontaniczne międzynarodowe kontakty
poszczególnych profesorów bądź całych instytutów naszego Uniwersytetu, pieczętujące niekiedy długi i niezwykle owocny cykl
współdziałania. Swoistą forpocztą oficjalnych

umów partnerskich z uniwersytetami zagranicznymi były bezpośrednie kontakty naszych pracowników naukowych z analogicznymi ośrodkami spoza Polski. Mniej więcej
– z wyraźnym natężeniem w latach późniejszych – od 1956 r. wielu z nich odwiedziło
centra naukowe we Francji, Wielkiej Brytanii,
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, NRD, RFN
i Szwajcarii. Tą drogą już na przełomie lat 50.
i 60. ubiegłego stulecia KUL utrzymywał bliskie kontakty z uniwersytetami nie tylko katolickimi w Louvain, Lille, Lyonie, Nijmegen,
Waszyngtonie, Notre Dame, Nowym Yorku,
Katolickim Instytutem w Paryżu, Loyola Uni-

Swoistą forpocztą oficjalnych umów partnerskich z uniwersytetami zagranicznymi były bezpośrednie kontakty naszych pracowników naukowych
z analogicznymi ośrodkami
spoza Polski.
versity w Chicago, uniwersytetami w Angres,
Sadbury (Kanada), Yale (USA), Uniwersytetem
Jana Gutenberga w Moguncji, szwajcarskimi
uniwersytetami w Genewie i Fryburgu, austriackimi w Salzburgu i Innsbrucku, Mediolanie (Włochy), Clermont (Francja), Londynie,
Kolonii i Bambergu, prowadząc jednocześnie
wymianę biblioteczną z 39 państwami globu. W tym samym czasie naszą Uczelnię zaczęli odwiedzać wybitni historycy z Zachodu,
głównie z Francji, Belgii, Włoch, Anglii i Austrii, a nasi badacze przeszłości brali udział
w kongresach i kolokwiach organizowanych
w tych krajach.
Konsekwencją tak przetartych szlaków
był trwający przez cały analizowany tutaj
okres proces sukcesywnego zawierania
umów pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a kolejnymi uniwersytetami zagranicznymi. Poczynając od pierwszego takiego porozumienia z Katolickim Uniwersytetem w Louvain-la-Neuve z 1971 r.,
aż po jedno z ostatnich w tym czasie, czyli z Uniwersytetem w Tilburgu (Holandia)
z 1984 r. Ich celem było zawsze sformalizowanie obustronnych relacji, mających na
celu przede wszystkim wymianę profesorów i studentów, prowadzenie wspólnych
badań oraz wymianę biblioteczną. Według
zachowanej dokumentacji współpraca ta
obejmowała głównie takie dziedziny, jak:
prawo, historia, teologia, socjologia, romanistyka, germanistyka, psychologia, ekonomia, a także inne dyscypliny tudzież organizację wspólnych sympozjów o charakterze
międzynarodowym.
Niezależnie od formalnych porozumień
o współpracy nieustannie poszerzał się krąg
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tych uniwersytetów i instytucji naukowych,
które podejmowały wspólne działania z naszą Uczelnią i wspierały proces naukowo-badawczo-dydaktyczny. Spośród kilkudziesięciu takich ośrodków największą aktywnością w tej mierze wykazywały się: Katolicki
Uniwersytet w Nijmegen, Instytut Katolicki
w Paryżu, Katolicki Uniwersytet w Eichstätt,
Uniwersytet Genewski, Uniwersytet we Fryburgu, Uniwersytet per Stranieri w Perugii,
Uniwersytet w Moguncji, papieskie uniwersytety w Rzymie, uniwersytety katolickie w Lille, Angers, Lyonie, Uniwersytet Oksfordzki,
w Bambergu czy Zakłady Naukowe w Orchard
Lake (Stany Zjednoczone).
Tak wszechstronna współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickimi siłą rzeczy wygenerowała szeroki wachlarz przedsięwzięć naukowych przy współudziale przedstawicieli naszego Uniwersytetu. Uwidoczniło
się to przede wszystkim w czynnym udziale
profesorów z KUL w międzynarodowych kongresach i sympozjach naukowych oraz w organizacji tego typu spotkań przez Katolicki
Uniwersytet Lubelski.
Jakby potwierdzeniem aktywnej obecności KUL w przestrzeni nauki światowej były
bez wątpienia sympozja, kolokwia i kongresy
o zasięgu międzynarodowym, organizowane
przez nasz Uniwersytet lub przy współpracy
z innymi ośrodkami zagranicznymi. Z wielu
takich inicjatyw lat powojennych szerokim
echem odbiły się zwłaszcza te, którym patronował Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, Wydział Teologii, Zakład Badań
nad Antykiem Chrześcijańskim, Wydział Nauk Społecznych oraz Zakład Duszpasterstwa
i Migracji Polonijnej.

Wizyty zagranicznych gości
Bardzo wymowny jest fakt, że – zwłaszcza
od połowy lat 80. XX stulecia – coraz więcej zagranicznych gości odwiedzało naszą
Wszechnicę, a byli wśród nich wysocy dygnitarze świeccy i kościelni, światowej sławy luminarze nauki i kultury, zorganizowane grupy
pracowników nauki i młodzieży akademickiej,
a także pojedyncze osoby chcące doświadczyć funkcjonowania swobody badań i myśli w morzu dyktatury i reżimu komunistycznego. Żeby nieco rozwinąć powyższą, mocno
hermetyczną konstatację, wystarczy dodać,
że z grona wyjątkowych duchownych gościli
na KUL między innymi: papież Jan Paweł II
(1987 r.), o. Pedro Aruppe – generał jezuitów
(1969 r.), kard. Jan Józef Król – przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych (1972 r.), abp Joseph Schröffer – sekretarz Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego (1975 r.), abp Luigi Poggi – kierownik
zespołu Stolicy Apostolskiej do spraw stałych
kontaktów roboczych z przedstawicielami
rządu PRL (1976 r.), abp Joseph Bernardin

– przewodniczący Konferencji Episkopatu
USA (1976 r.). Gościli także rektorzy niemal
wszystkich zaprzyjaźnionych uniwersytetów
spoza Polski, politycy i dyplomaci, wśród nich
Joe Clark – minister spraw zagranicznych Kanady (1986 r.), Rudolf Kirschläger – były prezydent Austrii (1986 r.) i prof. Zbigniew Brzeziński – były doradca prezydenta Jimmy’ego
Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego USA (1989 r.).

Od połowy lat 80. XX w. coraz
więcej zagranicznych gości odwiedzało naszą Uczelnię, a byli wśród nich wysocy dygnitarze
świeccy i kościelni, światowej
sławy luminarze nauki i kultury, pracownicy nauki i młodzież
akademicka, a także pojedyncze osoby chcące doświadczyć
funkcjonowania swobody badań oraz myśli w morzu dyktatury i reżimu komunistycznego.
W grupie gości zagranicznych znaczną
część stanowili wybitni, o światowej sławie
naukowcy, którzy z okazji wizyty na KUL wygłaszali okolicznościowe wykłady i prelekcje,
a wśród nich – by odwołać się zaledwie do
kilku przykładów z całej plejady prawdziwych
gwiazd nauki – prof. Stylianos Papadopoulos
– patrolog z Uniwersytetu w Atenach, prof.
Karol G. Fürst – prawnik z Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim,
prof. Peter Meinhold – działacz ruchu ekumenicznego z Kolonii, prof. Jean Delumeau – historyk z Collége de France, prof. John Brown
– profesor literatury porównawczej z Uniwersytetu w Waszyngtonie, prof. Moshé Altbauer – slawista izraelski, uczeń polskiego językoznawcy prof. Tadeusza Lehra-Spławińskiego,
prof. Viktor E. Frankl – twórca trzeciej wiedeńskiej szkoły psychoterapii czy o. prof. Karl
Rahner – niemiecki teolog. Ich wizyty, podobnie jak wielu innych, były nie tylko nobilitacją
naszego Uniwersytetu, ale przede wszystkim
legitymizacją naukowości i znaczenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w świecie
nauki. Nic więc dziwnego, że systematycznie rosła też liczba studentów, doktorantów
i stażystów zagranicznych, którzy u nas podejmowali studia. Te same względy decydowały
o angażu dydaktycznym dla profesorów w ramach wymiany wykładowców.

Pracownicy KUL w zagranicznych
ośródkach naukowych
Dodatkowym, a przy tym wielce wymownym obrazem współpracy KUL z zagranicą były wyjazdy naszych pracowników

do zagranicznych ośrodków naukowych na
staże, wykłady i w celu prowadzenia badań.
Ponadto większość profesorów i wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w badanym okresie przebywała co najmniej
na semestralnych stypendiach naukowych
na uniwersytetach w Belgii, Francji, Holandii, Italii, RFN, Szwajcarii, Kanadzie, Stanach
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Bardzo ważnym i niezwykle konstruktywnym ogniwem na polu zagranicznej
współpracy KUL były wszelkiego rodzaju
stypendia, staże naukowe i podróże badawcze finansowane z zagranicy. Jeżeli
mowa o stypendiach i fundacjach, to miały one zasadniczo profil naukowo-edukacyjny oraz pomocowo-humanitarny,
wspierający materialnie społeczność akademicką bądź niektóre inwestycje i przedsięwzięcia gospodarcze naszej Alma Mater. Trzymając się tej w istocie umownej,
a więc mocno niedoskonałej typologii, KUL
w różnych przedziałach czasowych korzystał z następujących stypendiów i fundacji: Fundacji Forda, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Humboldta i Fundacji
Fulbrighta, a także ze stypendiów przyznawanych przez British Council (Instytut
Brytyjski). Ponadto niektórzy z pracowników i studentów KUL mogli odbyć podróże
badawcze bądź dokształcać się językowo
dzięki Fundacji Rzymskiej im. J.Z. Umiastowskiej, Fundacji Jasiukowicza w Oxfordzie, a dzięki pomocy z Zachodu rodziła się szansa odbycia kursów języka niemieckiego zarówno w Goethe Institut, jak
i innych placówkach. Równie skuteczna
i nie do przecenienia w trudnych latach
PRL okazała się pomoc materialna dla KUL,
częściowe finansowanie inwestycji gospodarczych oraz wspomaganie na różne
sposoby studentów i pracowników. W tej
materii najaktywniejsze okazały się: Związek Polek w Ameryce z jej niezwykle ideowo nastawioną prezes Adelą Łagodzińską, Wanda Gawrońska i założone przez
nią Centrum Spotkań i Studiów Europejskich oraz Stowarzyszenie im. Pier Giorgia Frassatiego – Przyjaciele Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Reinholda Schneidera, apostolat radiowy Godziny Różańcowej Ojca Justyna ze Stanów
Zjednoczonych i Kanady, kierowany przez
o. Korneliana Dende OFMConv, oraz Peter Kaiser Stiftung z Vaduz (Liechtenstein).
Jakkolwiek by postrzegać w istocie dość
złożony proces współpracy KUL z zagranicą
w niesprzyjających czasach PRL i jakkolwiek
go oceniać, trzeba jednak zawsze mieć świadomość, że owa współpraca zasadzała się
przede wszystkim na uznaniu dla misji naszego Uniwersytetu i w prostej linii wiodła do
stworzenia lepszych warunków dla naszych
przedsięwzięć.
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„Reszta większa od całości…”
Fragmentem wiersza Biały walc o. Wacława Oszajcy został zatytułowany jego wieczór
autorski, inaugurujący „KULowskie spotkania literackie”.

T

ematem spotkania, które miało miejsce
14 XI 2016 r., była twórczość poetycka
o. Wacława Oszajcy – jezuity, duszpasterza,
poety, eseisty, nauczyciela akademickiego,
komentatora wydarzeń społeczno-politycznych…, absolwenta KUL. Jej charakterystycznym rysem jest to, że twórca nie ustawia się
na pozycjach autorytetu moralnego, nauczyciela, przewodnika znającego najlepsze drogi, ale partnera. Partnera w niewiedzy, zagubieniach, ograniczeniach, poszukiwaniach.
Ojciec Oszajca stara się być towarzyszem
wspólnego wszystkim losu, a nie monopolistą prawdy i nieomylnym przywódcą.
W poezji tej, której tematem jest człowiek oraz jego ziemski, a zwłaszcza wieczny
los, można dostrzec tezę, że doświadczenie religijne – to nie przyjmowanie w całości gotowego bloku twierdzeń, poglądów
i rozliczanie się z tej wiedzy; to nie system
nagród i kar mających dyscyplinować człowieka i sprowadzać go na „właściwą” drogę. Głód prawdy, cierpienie, doznawanie
miłości i szczęścia jawią się jako uczestnictwo człowieka w wielkim misterium życia,
doświadczenia egzystencjalnej przygody.
Istotę poetyckiej teologii autorstwa Oszajcy
zdaje się stanowić przekonanie o wyższości
Bożego miłosierdzia, przebaczenia i wielkiej
radości zbawiania nad Jego sprawiedliwością, karaniem i potępianiem dusz za grzechy. Twórca wykazuje dążność nie do konfesyjnych i estetycznych manifestacji, ale
do niepoznawalnej tajemnicy, wobec której
nawet słowo poetyckie pozostaje bezsilne,
choć to ono właśnie wydaje się predestynowane do tego, by jak najbardziej się do
niej zbliżyć.
Magdalena Ochwat, pisząc o wierszach
o. Oszajcy w książce Poezja paradoksów –
paradoksy w poezji. Poetycka teologia Jana
Twardowskiego, Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy, słusznie podkreśliła,
że jest to poezja dualistyczna, zbudowana
na zasadzie walki przeciwieństw. Sam poeta jednoczenie opozycji nazywa „komunią
rzeczy sprzecznych” i wyjaśnia, że paradoks,
z którym mamy do czynienia w jego lirykach, powinien być rozumiany w szerokim
znaczeniu – jako przeciwieństwo éndoksos,

O. Wacław Oszajca – gość „KULowskich spotkań literackich” (fot. teatrstary.eu)

czyli twierdzenia uznanego i na stałe zakorzenionego w świadomości odbiorców. Nie
jest to jednak element poetyckiej prowokacji, zaproszenia do gry i interpretowania
pewnych prawd religijnych w nowym duchu czy wbrew ich utrwalonej tożsamości,
myślenia poza obrębem dogmatów i hierarchicznego zwierzchnictwa ani próba kwestionowania skostniałych formuł postrzegania prawd Bożych. Wprawdzie w wierszach
o. Oszajcy odczuwalne jest napięcie między
dogmatycznym chrześcijaństwem a autonomią człowieka myślącego, jednak jego praprzyczyna kryje się w ludzkim, a nie tylko
kapłańskim doświadczeniu egzystencji. Skutkiem takiej percepcji jest zaciekawienie tzw.
resztą, skupienie uwagi na zdarzeniach z pozoru nieważnych, błahych, marginalnych, by
dostrzec sens zwyczajności, w której ukryta jest istota miłości, ofiary, cierpienia. To
doświadczenie prowadzi zdaniem poety do
refleksji głębszej niż rozumowa, do refleksji
opierającej się na wierze. Być może z tego
powodu o. Wacław Oszajca uczynił swoim
literackim zawołaniem i herbem „Zamysł”.

Taniec Zorby
pomiędzy winnicą
a morzem
na kamienistej plaży
porwałeś mnie Panie
do tańca
moje ręce
na Twoich barkach
Twoje ręce
na moich barkach
raz Ty chodzisz po moich
śladach raz ja chodzę
po Twoich śladach
coraz szybszy
rytm muzyki
i coraz głośniejszy śmiech
Twój i mój
Wacław Oszajca
Taniec Zorby
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Usłysz,
czego nie przeczytasz
Pod takim hasłem powstaje cyfrowa Biblia audio. Przed nagraniem jej fragmentów
z udziałem studentów i pracowników KUL rozmawiałam z pomysłodawcą
i producentem projektu Krzysztofem Czeczotem.
Krzysztof Czeczot
w roli reżysera

W ostatnich kilku latach przygotował Pan kilka audiobooków. Teraz pracuje nad ogromnym
projektem – Biblią audio. Dlaczego wybrał Pan
właśnie tę wyjątkową księgę?
Realizuję słuchowiska od ponad 10 lat.
W tym czasie wiele się nauczyłem: jak pracować z aktorami, jak udźwiękawiać, jak produkować, jak budżetować słuchowiska czy superprodukcje, które robimy w firmie producenckiej Osorno. Od początku mojej pracy, kiedy
skończyłem pierwszą komercyjną produkcję,
pomyślałem, że jeszcze nikt nigdy nie stworzył
słuchowiska z Księgi Ksiąg w takiej wersji, jaką
wraz z moimi współpracownikami chcielibyśmy zrobić, czyli w pełni udźwiękowiony, zagrany przez aktorów, a nie przeczytany przez
lektorów, z muzyką filmową, spektakularny
w brzmieniu „film bez obrazu”. W lutym 2015 r.,
po zakończeniu audiobooka Jan Karski, pomyślałem, że jest to odpowiedni moment,

by rozpocząć realizację Biblii audio. Dlaczego
właśnie Biblii? Przede wszystkim przed nami
było 1050-lecie chrztu Polski. Pomyśleliśmy,
że to dobry moment, żeby postawić cyfrowy
pomnik kultury polskiej. Ponadto w 2015 r.,
kiedy rozpoczęliśmy pracę, była 50. rocznica pierwszego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia.
Trzecia, najistotniejsza dla mnie rzecz w tym
działaniu – to wymiar kulturalny, bo przecież
Księga Ksiąg jest oczywiście fundamentem religii, ale także całej naszej cywilizacji, naszej
kultury. Kultura światowa, a więc – rzecz jasna
– i polska, odnosi się przecież nieustannie
do Pisma św., cytuje je. I ostatnia przesłanka, społeczna: chcieliśmy zbudować cyfrowy
pomnik, do którego budowy zaangażujemy
społeczeństwo.

Realizacja tego projektu rozpoczęła się na początku 2015 r. A jak długo jeszcze będą trwały

nagrania? Na kiedy planowane jest zakończenie produkcji?
Jeżeli uda się nam zebrać fundusze na
sfinansowanie tego wymagającego projektu
w takim tempie, jakie sobie założyliśmy, to
całości Biblii audio będzie można wysłuchać
w grudniu 2017 r. Już jest dostępny Nowy Testament. Teraz za pośrednictwem strony bibiaaudio.pl zbieramy fundusze na realizację
Starego Testamentu.

Wszystkie księgi Nowego Testamentu zostały już zamieszczone na stronie internetowej
projektu, wiadomo więc, jakim cieszy się on
zainteresowaniem.
Nowy Testament pobrało lub wysłuchało go około 350 000 osób, co jest naszym
ogromnym sukcesem. Dodam, że to są dane
na początek listopada 2016 r. Świetnie też
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sprzedają się płyty CD i pendrive’y z Nowym
Testamentem, które można nabyć na www.
sklep.osorno.pl. Cały dochód z nich przeznaczamy na powstawanie Starego Testamentu.

Tak wielkie przedsięwzięcie wymaga zaangażowania ogromnej liczby wykonawców. Kim są
odtwórcy ról?
Docelowo przy nagraniach Biblii audio będzie pracowało około 300 aktorów profesjonalnych i około 200 nieprofesjonalnych. Trzeba
jednocześnie pamiętać, że w Piśmie św. jest
około 1000 bohaterów. Aktorzy zawodowi będą grali większe role. Aktorzy nieprofesjonalni, amatorzy czy cywile – jak o nich mówimy
– będą brać udział w nagraniach mniejszych
ról. Będziemy mieli także ten niezwykły zaszczyt
nagrania prymasa Polski Wojciecha Polaka i rabina Michaela Schudricha, którzy przeczytają
fragmenty Pierwszej Księgi Mojżeszowej.
Ponadto zdecydowaliśmy, że ze 150 starotestamentalnych psalmów 140 wykonają osoby, którzy się do nas zgłoszą przez
stronę bibliaaudio.pl i zaproponują własną
kompozycję.
Trzeba też wiedzieć, że cała ekipa pracująca przy projekcie – to kilkadziesiąt osób:
realizatorzy dźwięku, reżyserzy, montażyści,
prawnicy, księgowi, osoby odpowiadające
za zbiórkę funduszy na ten cel..., słowem –
duży zespół.

A skąd pomysł na realizację nagrania Biblii, fragmentów oczywiście, na KUL?
Chcieliśmy zrealizować nagrania gwarów,
czyli dźwięków większych grup ludzi, które są

37
w Piśmie św., na przykład z przejścia przez
Morze Czerwone, z życia w biblijnych miastach i wsiach czy ze scen batalistycznych.
Ponieważ stawiamy na jakość, to chcemy te
gwary nagrać przy pomocy „żywych ludzi”,
a nie korzystać tylko z kupionych dźwięków.
Pomyślałem kiedyś, że byłoby wspaniale,
gdyby można było do tego zadania zaangażować osoby chcące wziąć udział w tej realizacji, a jednocześnie znaleźć miejsce szanowane, godne. Zwróciłem się więc z taką
propozycją do KUL, bo ten Uniwersytet – to
ogromna marka, bardzo szanowana uczelnia,
a jednocześnie funkcjonuje tu teatr, chór, są
studenci. Cieszę się, że możemy tu być dzięki
waszej pomocy.

KULTURA

styczeń-luty 2017

KRZYSZTOF CZECZOT
Jakie zadania czekają studentów i pracowników
KUL, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do
udziału w nagraniu scen zbiorowych?
Ich praca będzie polegała na imitowaniu
różnego rodzaju sytuacji z poszczególnych
scen biblijnych, na przykład radosnego gwaru
podczas wesela, okrzyków bojowych w czasie scen batalistycznych, odgłosów zachwytu
na widok ustępujących wód w czasie przejścia przez Morze Czerwone...

- Kiedy będziemy mogli usłyszeć efekty pracy
uniwersyteckich wykonawców?
Jeżeli do 18 XII 2016 r. uda się zebrać
kwotę, która potrzebna jest do realizacji Pięcioksięgu, to 1 IV 2017 r. postaramy się zamieścić na stronie projektu całą tę księgę.
Chcę też powiedzieć, że nagranie realizowane na KUL będzie ilustrować wiele ksiąg.

Relacja z nagrania „Biblii audio” na KUL
ukazała się w wielu lokalnych mediach

Aktor, dramaturg, reżyser
teatralny, telewizyjny
i radiowy.
W 2002 r. ukończył Wydział
Aktorski PWSFTviT w Łodzi, gdzie
obronił doktorat i obecnie wykłada. Wystąpił w kilkudziesięciu filmach fabularnych oraz serialach
telewizyjnych. Jest autorem kilku
dramatów, słuchowisk radiowych,
libretta operetki. Był nagradzany
za role aktorskie i reżyserię, m.in.
w 2008 r. za reżyserię słuchowiska „Dublin. One way" o życiu
polskich imigrantów w Irlandii na
VIII Festiwalu Teatru Polskiego
Radia i Teatru Telewizji Polskiej
„Dwa Teatry” w Sopocie; w 2010 r.
Grand Prix za reżyserię oraz
za scenariusz oryginalny słuchowiska o trudnych relacjach
między ojcem a synem „Jeszcze się spotkamy młodsi" na
X Festiwalu „Dwa Teatry”; w 2012 r.
Złotą Kaczką miesięcznika „Film”
za realizację audiobooka „Gra
o tron" George’a R.R. Martina;
Prix Europa 2013 Berlin za słuchowisko o szaleństwie i samotności
pt. „Andy".
Będziemy z niego korzystać bardzo często,
w różnych sytuacjach. Co więcej, będziemy
je multiplikować – nagrany dźwięk zwielokrotnimy, żeby brzmiał jakby w danej scenie uczestniczyły tysiące ludzi. Dzięki możliwościom współczesnej techniki kilkadziesiąt
osób, które będę na KUL brały udział w nagraniu, zabrzmi jak wielotysięczny tłum.

Dziękuję za rozmowę i życzę wspaniałego
dzieła.
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MATEUSZ WAŁEK

PIÓREM STUDENTA

student dziennikarstwa i komunikacji społecznej

W roli dziennikarzy i fotoreporterów
Ogromne wydarzenie biznesowo-gospodarcze i studenci dziennikarstwa?
Dlaczego nie? Serwis prasowy z kongresu – to rezultat ich pracy.

O

d 27 do 28 X 2016 r. Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie gościło w swych murach setki przedsiębiorców,
naukowców, biznesmenów, pasjonatów innowacyjności oraz działaczy politycznych
w ramach IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. 150 prelegentów i drugie tyle słuchaczy przedstawiało swoje pomysły i rozwiązania, które miały dać odpowiedź na liczne pytania odnośnie do sytuacji w biznesie.
Kongres był forum wymiany myśli doświadczonych i początkujących biznesmenów,
uczestniczyło w nim również wiele znanych
osób ze świata polityki, mediów czy sportu.
Zdaniem prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciecha Pomarańskiego spotkanie to miało „[…] odpowiadać na wyzwania stawiane przez zmieniającą się dynamicznie sytuację na rynku pracy na świecie
i w Polsce. Służyć […] wymianie opinii i doświadczeń pomiędzy praktykami i teoretykami biznesu”, pozwolić również słuchaczom
na dostrzeżenie nowych, lepszych, ciekawszych możliwości bycia przedsiębiorczym.
Wydarzenie zainaugurował prezydent
miasta Lublin Krzysztof Żuk, który zwrócił
uwagę na znaczenie tego spotkania dla miasta i całej Lubelszczyzny. Mówił o wzrastającej roli Lublina w Polsce oraz o coraz bardziej
pozytywnym wizerunku całej Polski Wschodniej. Prelegenci także podkreślali, że Lublin,
dzięki wdrażanym inwestycjom i start-upom,
jest liderem wśród miast wschodniej części
Polski.
Kongres składał się z 25 paneli dyskusyjnych, na których poruszono wiele ciekawych
tematów z zakresu polityki, marketingu, PR
czy nauki. Uczestnicy dyskutowali między
innymi o migracji, skutkach aktualnej sytuacji geopolitycznej na świecie, polityce zatrudnienia, planowanych zmianach w systemie edukacji czy ekonomii w Polsce, wpływie biznesu, nauki i samorządów na polską
gospodarkę. Wiele uwagi poświęcono tzw.
pokoleniu Y, czyli obecnym studentom i ich
młodszym kolegom. Według analityków jest
to pokolenie wyjątkowe, uzdolnione, choć
zrozumienie go bywa trudne, szczególnie dla
osób starszych.
Przedstawicielami tego pokolenia byli podczas IV Polskiego Kongresu

Przedsiębiorczości między innym studenci z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod opieką dr Małgorzaty Sławek-Czochry oraz Katarzyny Drop. Stawili się w liczbie około 40 osób, wyposażeni
w aparaty fotograficzne, kamery, dyktafony
oraz notatniki i na bieżąco pracowali. Większość z nich reprezentowała III rok studiów
i specjalizację prasową (reporterzy) oraz audiowizualną (fotoreporterzy i operatorzy kamer). Ich praca polegała na robieniu zdjęć –
każdy z paneli, które trwały równolegle, był
obsługiwany przez przynajmniej dwóch fotoreporterów. Migawki studenckich aparatów
stale wyłapywały zmiany na sali i wszystko
to, co było godne zauważenia i utrwalenia.
Równie dużo pracy mieli reporterzy, którzy na bieżąco zbierali materiały, zdobywali informacje i analizowali treść wykładów

– robili to bardzo dyskretnie i profesjonalnie. Studenci rozmawiali też z gośćmi paneli,
co zaowocowało nagraniem ciekawych wywiadów i opinii.
Dla studentów było to cenne doświadczenie dziennikarskie, ale też merytoryczne
– dzięki medialnej obsłudze KPP mogli uczyć
się warsztatu zawodowego, a jednocześnie
wzbogacić swą wiedzę z wielu dziedzin i rozmawiać z ludźmi sukcesu.
Praca studentów naszej Uczelni została
bardzo pozytywnie oceniona przez organizatorów oraz gości. Dzięki temu pojawiły
się szanse na nawiązanie stosunków partnerskich Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej z Polską Agencją Przedsiębiorczości. Gratulacje od szefa PAP odebrała,
a następnie przekazała studentom prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Ewa
Domagała-Zyśk, prof. KUL.
Studenci
z Passion TV
podczas wywiadu
(fot. Małgorzata
Sławek-Czochra)

Studenci
dziennikarstwa
w roli
fotoreporterów
(fot. Małgorzata
Sławek-Czochra)
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Pożegnanie Tomasza Wacha
Urodził się 13 IV 1961 r. w Lublinie, zmarł 28 XII 2016 r. w Lublinie, doktor habilitowany,
adiunkt w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej i Pedagogiki Społecznej.

W

1987 r. Tomasz Wach został magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie (odbył dodatkowo studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji). 3 XII 1997 r. został doktorem nauk humanistycznych w zakresie
socjologii na UMCS na podstawie pracy
pt. Osobowość społeczna abiturientów wybranych szkół podstawowych miasta Lublina, przygotowanej pod kierunkiem prof.
Mariana Filipiaka. 17 V 2007 r. obronił drugi doktorat – tym razem z pedagogiki na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II, napisany pod kierunkiem ks. prof.
dra hab. Mariana Nowaka, pt. Możliwości
resocjalizacji nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych. 21 XII
2016 r. Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
zatwierdziła jego habilitację, tym samym
uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych – pedagogika resocjalizacyjna.
Tomasz rozwijał swoje zainteresowania, uczestnicząc w kursach, szkoleniach
czy warsztatach z zakresu organizacji
i zarządzania, przeciwdziałania przemocy oraz mediacji między sprawcą a ofiarą. Wpisany jako mediator sądowy na listę Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Lublinie, a także na listę biegłych
sądowych z zakresu socjologii i pedagogiki resocjalizacyjnej, w latach 20032009 opracował około 300 opinii diagnostycznych dla sądów powszechnych.
W latach 1987-1992 był kuratorem społecznym w Wydziale V Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lublinie. Od
1992 r. pracował w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie jako kierownik internatu, dyrektor, pedagog w zespole diagnostycznym. W latach 1993-1994
oraz w 1998 r. był pełnomocnikiem wojewody lubelskiego ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Od marca 2004 r. był kuratorem
społecznym dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Od 2006 r. pracował
na KUL, początkowo na umowę zlecenie,

fot. Witold Cegiełka

a od 1 X 2011 r. na stanowisku adiunkta
w Katedrze Pedagogiki Ogólnej, następnie
w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej i Pedagogiki Społecznej.
Przez pięć pierwszych edycji był instruktorem programu „7 kroków”; organizował
szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień
oraz przemocy w rodzinie w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpracował z Wszechnicą Świętokrzyską
w Kielcach, Wyższą Szkołą Humanistyczno-Przyrodniczą w Sandomierzu, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną
w Łodzi, Centrum Metodycznym Pomocy

Psychologicznej w Warszawie, gdzie prowadził szkolenia dla grup profesjonalnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości, profilaktyki uzależnień, tworzenia systemów pomagania. Był moderatorem w czasie szkoleń dla kadry
kierowniczej placówek resocjalizacyjnych;
współpracował z Kuratorium Oświaty w Lublinie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Puławach przy szkoleniu edukatorów
(według programu MENiS).
Dr hab. Tomasz Wach był wybitnym znawcą problemów przestępczości nieletnich, przemocy i uzależnień (od alkoholu oraz innych środków
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psychoaktywnych); systemów współpracy
instytucji i międzyinstytucjonalnych systemów pomagania; przemocy, w tym rodzinnej; bezpieczeństwa pracowników
w trakcie wykonywania czynności zawodowych; mediacji, negocjacji, w tym
w sytuacji konfliktu; subkultur młodzieżowych; wykluczenia społecznego, marginalizacji jako tła zachowań przestępnych.
Był wysokiej klasy praktykiem, który działalność praktyczną łączył z prowadzonymi badaniami i rozważaniami naukowymi
w wymienionych dziedzinach.
Jest autorem wielu publikacji,
w tym dwóch monografii z pedagogiki resocjalizacyjnej – Resocjalizacja nieletnich

sprawców gwałtownych czynów zabronionych (Lublin 2009), Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych (Warszawa 2014), artykułów w czasopismach
i pracach zbiorowych, współredaktorem
książek.
Należał do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (Oddział w Lublinie). W latach
1999-2003 był ekspertem MEN w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Działał w Zespole Pedagogiki
Chrześcijańskiej pod patronatem Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN. Dwukrotnie był
nagradzany przez ministra sprawiedliwości
za swoją pracę w Schronisku dla Nieletnich

w Dominowie; odznaczony też został Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Tomasz był szanowanym i lubianym pracownikiem. Nigdy nie odmawiał pomocy
w działaniach na rzecz Instytutu Pedagogiki
czy Uczelni, pytał tylko: „na kiedy?”, włączał
się zawsze w życie instytutowe, angażował
się w pracę nad nowymi kierunkami studiów. Studenci, wspominając go, mówią,
że był punktualny oraz wymagający – wymagał jednak i od siebie, i od nich, stawiał im wysoko poprzeczkę, bo – jak twierdził – „życie nie będzie ich rozpieszczało”. Wspominają go jako bardzo lubianego, pogodnego i serdecznego wykładowcę
i pedagoga.

MAREK ROBERT GÓRNIAK
Biblioteka Uniwersytecka KUL

Człowiek o gołębim sercu
28 X 2016 r., w 68. roku życia, w 44. roku kapłaństwa, zmarł w Biłgoraju
ks. dr hab. Ryszard Stanisław Dziura, prof. KUL, misjonarz, leksykograf, pracownik
naukowo-dydaktyczny KUL oraz kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej.
Młodość i kapłaństwo
Ryszard Stanisław Dziura urodził się
8 VII 1949 r. w Korczowie koło Biłgoraja
w rodzinie Stanisława i Karoliny (z domu
Różańskiej). Po uzyskaniu matury w Liceum
Ogólnokształcącym w Biłgoraju (od 1986 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji
Narodów Zjednoczonych) został przyjęty na
studia w Akademii Rolniczej w Krakowie.
Wybór ten był jednak wybiegiem wobec
władz komunistycznych, gdyż jeszcze w tym
samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. W okresie
studiów interesował się tematyką biblijną
oraz uczęszczał na seminarium z zakresu Starego Testamentu, prowadzone przez ks. prof.
Lecha Remigiusza Stachowiaka. W 1973 r.
uzyskał stopień magistra teologii na podstawie pracy Idea Nowego Przymierza w Izraelu
u proroków okresu neobabilońskiego.

Duszpasterstwo
i studia w Rzymie
W 12 VI 1973 r. w katedrze św. Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie
R. Dziura przyjął święcenia kapłańskie z rąk

bpa Piotra Kałwy. Następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz
w parafii św. Zofii w Tarnogórze (od czerwca 1973 do czerwca 1975), potem do parafii św. Tomasza Apostoła (obecnie katedralna
Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza
Apostoła) w Zamościu (od czerwca 1975 do
czerwca 1978). Oddelegowany na studia misjologiczne na Papieski Uniwersytet Urbanianum w Rzymie (od czerwca 1978 do kwietnia 1981), obronił tam dysertację doktorską
La persona e l’attvita del missionario
nell'insegnamento di Paolo VI (Osoba i działalność misyjna w dokumentach papieża Pawła VI), napisaną pod kierunkiem ks. prof. Juana Esquerdy-Bifeta. Po powrocie z Rzymu
ks. Dziura krótko pracował jako wikariusz
w Lublinie, w parafii pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła (od kwietnia do czerwca
1982), po czym św. Jadwigi Królowej (od
czerwca 1982 do czerwca 1984). Równocześnie pełnił funkcję referenta ds. misyjnych
w diecezji lubelskiej (1982-1984).

Misje w Zambii
W 1984 r. bp Bolesław Pylak wyraził zgodę na wyjazd ks. Ryszarda na misje do Afryki.

Najpierw udał się on do irlandzkiego Dublina na kurs języka angielskiego, a następnie
do pracy misyjnej w Zambii. W diecezji Mbala (w latach 1991-1994 nosiła nazwę Mbala-Mpika, a od 1994 r. Mpika) gorliwie pracował w latach 1985-1994, obsługując 40
kaplic. W latach 1985-1987 był wikariuszem
w parafii Chilonga, następnie proboszczem
parafii pod wezwaniem św. Andrzeja w Mpice, a do 1994 r. w parafii Chalabesa. Choroby, których nabawił się podczas pobytu na
misjach, skutkowały decyzją o powrocie do
Polski. Zamieszkał w Lublinie, gdzie podjął
obowiązki dyrektora diecezjalnych Papieskich
Dzieł Misyjnych (1995-2001), a także dyrektora Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego
na Podwalu (1997-1999). Ponadto wykładał
w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
oraz w Wyższym Seminarium Duchownym
Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie.

Praca na KUL
W październiku 1995 r. ks. Ryszard został
zatrudniony w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL (od 2006 r. Instytut Leksykografii). Zajmował się przygotowywaniem i redagowaniem haseł z geografii
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misyjnej, misjologii oraz religioznawstwa do
Encyklopedii katolickiej. W 2010 r. uzyskał habilitację z teologii fundamentalnej na podstawie pracy Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej
nauki Kościoła. Od października 2012 do lutego 2015 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie
Lubelskim (najpierw w Katedrze Etnologii
i Antropologii Kulturowej, następnie w Katedrze Filozofii Prawa).

Dorobek naukowy
Na dorobek naukowy ks. Dziury składają
się książki autorskie, współautorskie, prace
zbiorowe pod jego redakcją oraz liczne artykuły naukowe i popularnonaukowe. Do jego
ważniejszych publikacji należą La persona e
l’attvita del missionario nell’insegnamento di
Paolo VI (Roma 1981) oraz Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle
posoborowej nauki Kościoła (Lublin 2009).
Z ks. Andrzejem Halembą przetłumaczył pracę Following Christ in Mission. A Foundational Course in Missiology – Kościół misyjny:
podstawowe studium misjologii (Warszawa
1997). Recenzował i pisał hasła osobowe do
publikacji Polscy misjonarze w świecie. 50
lat od „Dekretu soborowego «Ad gentes»”
– tom 1: Afryka i Madagaskar (Górna Grupa
2015). Był również redaktorem i współautorem publikacji Jezus Chrystus: ikona historii
i wiary (Lublin 2004). Jest autorem artykułów
publikowanych w czasopismach naukowych
i popularnonaukowych („Annales Misiologici
Posnanienses”, „Ateneum Kapłańskie”, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”, „Misje
Dzisiaj”, „Misjonarz”, „Misyjne Drogi”) oraz
konsultantem, redaktorem (około 480) i autorem 552 haseł do Encyklopedii katolickiej
KUL (Lublin 1997-2014, tomy VII-XX). Ponadto jest autorem opracowań leksykograficznych (przede wszystkim dotyczących Afryki)
w Encyklopedii „białych plam” (Radom 20052006, tomy XIX-XX) oraz w Wielkiej ilustrowanej encyklopedii powszechnej Gutenberga. Suplement współczesny (Warszawa 19992003, tomy V-XXIV).

Po przejściu na emeryturę
14 II 2015 r. ks. Ryszard przeszedł na uniwersytecką emeryturę. Choroby, których doświadczył podczas pracy misyjnej w Afryce,
zostawiły ślad w jego organizmie. Stan zdrowia zaczął się pogarszać i od 2015 r. często
był hospitalizowany w szpitalach w Lublinie
oraz Biłgoraju.
Zmarł w piątek 28 X 2016 r. w biłgorajskim szpitalu. Msza św. żałobna w jego intencji została odprawiona 30 października w sanktuarium św. Marii Magdaleny

Ks. dr hab. Ryszard Dziura, prof. KUL podczas Mszy św. sprawowanej w kaplicy w domu profesorskim
przy ul. Chopina w Lublinie (fot. ze zbiorów Instytutu Leksykografii)

w Biłgoraju. Msza św. i uroczystości pogrzebowe 31 października zgromadziły około 100
kapłanów, przede wszystkim z archidiecezji
lubelskiej i diecezji zamojsko-lubaczowskiej,
siostry zakonne, rodzinę, przyjaciół, a także
przedstawicieli KUL, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz
Papieskich Dzieł Misyjnych w Lublinie. Eucharystii przewodniczył bp Mieczysław Cisło. Obecny był także bp Jan Śrutwa – biskup senior diecezji zamojsko-lubaczowskiej
oraz były rektor KUL. Ks. Ryszard spoczął na
cmentarzu parafialnym w Biłgoraju.
Ks. Zenon Bzdyrak, misjonarz, który razem z ks. Ryszardem pracował w Zambii,
wspominał go: „Był to człowiek i kapłan wyjątkowy. Człowiek i kapłan, który dobrze czuł
się w rodzinie, jaką jest Kościół, do którego
należał od chrztu świętego, w rodzinie, jaką
jest miejsce pracy, i rodzinie, z którą jesteśmy związani więzami krwi”.
Sam ks. Ryszard często zaś mawiał w języku cibemba, używanym przez lud Bemba
w Zambii i na przygranicznych terenach Konga: „Pa kwingila mu Bufumu bwakwa Lesa
tuli no kupita mu machuski ayengi” (Przez
wiele trudów trzeba przejść, aby wejść do
królestwa Bożego, por. Dz 14,22).

Człowiek o gołębim sercu
Ks. Ryszard był człowiekiem promieniującym dobrocią, budzącym dobre emocje
w każdym, z kim się zetknął. Uosabiał cenione cnoty: odwagę, prawość, pracowitość,
spokój, skromność, życzliwość i gotowość do
poświęcenia dla innych. Ujmował kulturą,
dobrocią i uprzejmością. Nie pamiętam, aby
kiedykolwiek uniósł się gniewem, obraził czy
odmówił pomocy. Zawsze zaś znalazł czas,
aby zatrzymać się choć na chwilę i pomóc,
doradzić, porozmawiać.
Przez kolegów i znajomych nazywany
był Dziadkiem ze względu na jego naturalną dobroć i... brodę. Po Mszy św. pogrzebowej podczas pożegnania na cmentarzu bp M. Cisło powiedział o nim: „cicho i pogodnie żył, tak cicho i pogodnie
odszedł”.
Dane mi było pracować z ks. Ryszardem
w Instytucie Leksykografii, nawet przez pewien czas wspólnie w jednym pokoju. Ubogacał nas swoją dobrocią i radością życia.
Nie zapomnę też, jak na parapet naszego redakcyjnego pokoju zlatywały się gołębie, dokarmiane przez niego systematycznie przynoszonym zbożem.
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Problem futura
contingentia
Nagrodzona publikacja ukazała się
w Wydawnictwie KUL

F

utura contingentia, czyli przyszłe zdarzenia przygodne, to zdarzenia, których zajście lub niezajście w przyszłości nie
jest przesądzone. Przy odpowiednich staraniach można doprowadzić do ich zaistnienia lub do niego nie dopuścić. Trudność
teoretyczna, której źródłem są futura contingentia, bierze się stąd, że chociaż szale losu mogą przechylić się w każdą stronę, to przyszłość „jakaś” będzie i mówiąc
o niej, stwierdzamy bądź prawdziwie, bądź
fałszywie, a tylko tymczasowo nie mamy
narzędzi, żeby sprawdzić jak. Takie zdroworozsądkowe przekonanie okazuje się jednak
nie do uzgodnienia z innym przekonaniem,
które pod względem oczywistości mogłoby z nim stawać w zawody: że przeszłość,
w przeciwieństwie do przyszłości, jest nieodwracalna, ustalona raz na zawsze.
Problem przyszłych zdarzeń przygodnych został postawiony przez Arystotelesa
w 9 rozdziale Hermeneutyki i mierzyli się
z nim najwybitniejsi myśliciele minionych
wieków. Doczekał się wielu interpretacji,
również takich, w których stwierdza się jego pozorność, oraz różnorodnych prób rozwiązań. Nie sposób dziwić się tak znacznemu sukcesowi problematyki futura contingentia. Chociaż może ona sprawiać wrażenie intelektualnej igraszki, to w istocie ma
doniosłość światopoglądową, a nawet egzystencjalną. Każde jej rozwiązanie będzie
za sobą pociągało pewne rozstrzygnięcia
w kwestii pojęcia prawdy i wolności.
Nagrodzona właśnie Lubelską Nagrodą
Naukową im. prof. Edmunda Prosta książka o. dra hab. Marcina Tkaczyka, prof. KUL
Futura contingentia jest systematycznym
studium problemu przyszłych zdarzeń przygodnych. W wykładni o. prof. M. Tkaczyka
problem futura contingentia jest w istocie
trylematem, na który składają się tezy: (1)
co najmniej jedno przyszłe zdarzenie jest
przygodne – teza o otwartej przyszłości, (2)
każde teraźniejsze lub minione zdarzenie
jest zdeterminowane – teza o zamkniętej

Kwestia postawiona przez Arystotelesa i badana
przez wielu wybitnych myślicieli kolejnych epok jest
tematem książki o. dra hab. Marcina Tkaczyka, prof. KUL,
nagrodzonej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
przeszłości oraz (3) każde zdanie jest prawdziwe lub fałszywe – zasada dwuwartościowości. Ta ostatnia teza występuje w postaci
tezy o wiedzy uprzedniej: (3’) Bóg nieomylnie zna przyszłość, w teologicznym odpowiedniku problemu. O. Tkaczyk wykazuje w rygorystyczny sposób, że tezy (1)-(3),
a także (1)-(3’) łącznie mieszczą w sobie
sprzeczność, stanowią autentyczną antynomię. Istotę problemu ilustrują wymownie przedstawione w książce przykłady:
gdyby rozważane przez Arystotelesa zdanie „jutro odbędzie się bitwa morska” było dzisiaj prawdą, a negocjacje pokojowe
doprowadziły do zawarcia rozejmu, zapobiegając starciu, to zmieniłby się przeszły
(z jutrzejszej perspektywy) stan rzeczy, polegający na dzisiejszej prawdziwości zdania
„jutro odbędzie się bitwa morska”. W taki
sam sposób, jeżeli zdanie to jest fałszywe,
zmianę w przeszłości musiałoby wywoływać ewentualne niepowodzenie negocjacji. W wersji teologicznej, jeśli Bóg, zanim
stworzył człowieka, wiedział, że Adam i Ewa
zgrzeszą, sięgając po zakazany owoc, to
musieli oni zgrzeszyć. W przeciwnym razie,
gdyby byli posłuszni poleceniu Boga i oparli
się kuszeniu węża, zmieniliby przeszły stan
rzeczy, jakim był stan wiedzy Boga przed
stworzeniem.
Wykrycie sprzeczności w teorii jest sygnałem, że w założeniach tej teorii kryje
się błąd. Domaga się więc dokonania rewizji przyjętych założeń. Najważniejsze próby
rozwiązania antynomii futura contingentia
sprowadzały się do zaprzeczenia tezie (3)
lub (3') w wariancie teologicznym. W tego rodzaju podejściach błędu doszukiwano
się więc w pojęciu prawdy lub pojęciu Boga. O. Tkaczyk drobiazgowo wykazuje bezowocność wysiłków zmierzających do naprawienia tych, rzekomo wadliwych, pojęć.
Powstałe rozwiązania są w najlepszym razie częściowe (dotyczą tylko pewnych wariantów antynomii), a obie tezy (3) i (3’)
są uszczegółowieniami tezy o reprezentacji

(rzutowaniu): (3’’) każde zdarzenie przyszłe
jest reprezentowane przez pewne zdarzenie teraźniejsze lub minione. Odrzucenie
tezy (3’’) daje w efekcie język, w którym
wykluczone jest faktyczne odniesienie do
przyszłości.
Przeprowadzone w książce analizy prowadzą o. prof. Tkaczyka do przyjęcia wniosku, że antynomia może być skutecznie usunięta wyłącznie poprzez odwołanie którejś
z tez dotyczących pojęcia czasu, czyli tezy
(1) lub (2). Odrzucenie tezy (1) o otwartej
przyszłości jest równoznaczne z akceptacją takiej wizji świata, w której wszystko
jest zdeterminowane (tezy fatalizmu), z kolei negacja tezy (2) o zamkniętej przeszłości oznacza dopuszczenie przygodnej przeszłości (praeterita contingentia). Zdaniem
o. Tkaczyka oba wskazane rozwiązania są
równie uprawnione z punktu widzenia logiki, jednak drugie jest lepsze pod względem
merytorycznym. Teza praeterita contingentia znajduje poparcie w istnieniu przyczyn, które są późniejsze od swoich skutków (przyczyn retroaktywnych). Chociaż
doświadczenie przeczy istnieniu przyczynowości retroaktywnej pomiędzy zjawiskami fizycznymi, to przyczynowość w świecie
sensów przekracza ograniczenia czasowe.
Rozwiązanie antynomii futura contingentia
wysunięte przez o. prof. Marcina Tkaczyka zasadza się więc na stwierdzeniu przypadków przyczynowości wstecznej w sferze
kulturowej.
Te z pozoru techniczne dywagacje z zakresu logiki mają jednak istotne odniesienia
do światopoglądowo zorientowanej metafizyki. Okazuje się bowiem, że istnienie wolności może być zagwarantowane przez istnienie podmiotu mającego nieograniczoną
wiedzę o przyszłości, a równocześnie posiadającego możliwość wywoływania skutków
w przeszłości. Takim podmiotem jest Bóg
znany z Biblii. Zawarte w książce rozważania są więc cenne również dla nowocześnie
pojętej filozofii Boga.
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Wirtualnym szlakiem
Bronisława Piłsudskiego
W ubiegłym roku przypadła 150. rocznica urodzin starszego brata
marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – Bronisława, polskiego zesłańca,
wybitnego etnografa i podróżnika, badacza ludów Dalekiego Wschodu.
W jubileuszowych obchodach miał też udział Instytut Historii KUL.
Projekt edukacyjny
W ramach współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie został
przygotowany specjalny program upamiętniający tę wybitną postać polskiego badacza
Syberii. Z Instytutu Historii KUL w projekcie
uczestniczyli: dr Joanna Szady (Katedra Nauk
Pomocniczych Historii), Mateusz Zawadzki
(Pracownia Geoinformacji Historycznej) oraz
doktoranci Dariusz Wajs i Paweł Miszczuk.
Doktoranci już miesiąc przed zaplanowanymi na 2 listopada obchodami przygotowali
specjalny fanpage na Facebooku „Wirtualny szlak śladami Bronisława Piłsudskiego”,
czym przyczynili się do medialnej popularyzacji jednego z braci Piłsudskich. Systematyczne wpisy z zakresu danych biograficznych i etnograficznych, jak powieść w odcinkach zdobywały coraz szerszy krąg odbiorów
mediów społecznościowych. Stały się w ten
sposób pierwszym źródłem informacji o tej
postaci historycznej, głównie dla uczniów
i studentów oraz wszystkich zainteresowanych wiedzą historyczną. Posty informacyjne wzbogacono z czasem o autorskie memy tematyczne – popularną obecnie ikonograficzną formę prezentacji rzeczywistości,
o cytaty ze wspomnień czy dzieł naukowych
Piłsudskiego, a także o cyfrowe wersje nagrań etnograficznych przez niego dokonanych. Nagrodą za śledzenie aktywności na
fanpage’u była wizualizacja kolejnych epizodów z bogatego i egzotycznego życiorysu
B. Piłsudskiego w dniu jego urodzin w postaci aplikacji komputerowej Web-GIS „Wirtualny szlak «Śladami Bronisława Piłsudskiego»”. Aplikacja zawierała miejsca związane z życiem, działalnością oraz upamiętnieniem postaci Bronisława Piłsudskiego.
Podstawą merytoryczną wszystkich działań
były wyniki badań nad dziedzictwem naukowym Piłsudskiego, zaczerpnięte z opracowań między innymi prof. Antoniego Kuczyńskiego, prof. Alfreda F. Majewicza oraz
prof. Zbigniewa Wójcika.

Sylwetka Bronisława
Piłsudskiego
„Działacz patriotyczny, zesłaniec, etnograf – te trzy wątki biograficzne tworzą
swoistą mozaikę życia Bronisława Piłsudskiego. Są w niej i młodzieńcze ideały, i walka niepodległościowa, i losy Polaków zesłanych wyrokami sądów carskich na daleką
Syberię, i nasz polski wkład w rozwój nauki i kultury XIX wieku” – taką zapowiedzią
na tematycznym fanpage’u wprowadzono
odbiorców w szczegóły życia i działalności
B. Piłsudskiego.
Postać ta jest niezwykła zarówno
ze względu na egzotykę przestrzeni geograficznej i kulturowej, z jaką jest związana, jak
i poprzez to, że jest przedstawicielem całego
pokolenia polskich zesłańców XIX w., którym
przyszło wybierać ścieżkę naukowo-badawczą w realiach ograniczenia wolności.
Bronisław urodził się w litewskim Zułowie,
majątku rodzinnym Piłsudskich, jako trzecie
z dwanaściorga dzieci (i pierwszy syn). Dorastał w atmosferze patriotycznej. Od lat szkolnych wspólnie z bratem Józefem angażował
się w działania niepodległościowe, początkowo w gimnazjum wileńskim, potem w czasie
studiów prawniczych w Petersburgu. W 1887 r.
został aresztowany za udział w spisku na życie cara Aleksandra III, osądzony i skazany na
karę śmierci, którą zamieniono staraniem rodziny na 15 lat katorgi. Miejscem docelowym
zesłania była wieś-osada Rykowskoje na dalekim Sachalinie – wyspie na Oceanie Spokojnym zwanej Wyspą Katorżników. Tragiczny los
21-letniego Bronisława odmienił się nieco po
zatrudnieniu go w administracji i zetknięciu
ze środowiskiem etnologów – praca badawcza miała być odtąd formą przetrwania na zesłaniu. Objęty amnestią w 1896 r. po śmierci
cara, otrzymał skrócenie kary, ale jako osiedleniec nie dostał zezwolenia na opuszczenie
Dalekiego Wschodu. Piłsudski rozpoczął pracę jako kurator w Muzeum Towarzystwa do
Badań Regionu Amurskiego oraz pełnił rolę

„Bronisław Piłsudski w stroju Ajnów" – portret
odnaleziony w 2015 r. (fot. muzeumpilsudski.pl)

sekretarza Imperialnego Towarzystwa Geograficznego we Władywostoku. Nieocenione
są jego zasługi w dziedzinie badań nad językiem i kulturą tubylczych plemion Sachalinu
– Niwchów (Gilaków), Oroków, a zwłaszcza
Ajnów. Na jego bogaty i unikatowy już dziś
dorobek naukowy składają się między innymi: słownik około 10 000 słów z języka Ajnów,
liczne spisane legendy i podania ludowe,
a także tamtejsza tradycja muzyczna, zapisana na specjalnych fonograficznych wałkach
woskowych. B. Piłsudski pozostawił ze swych
wypraw badawczych również kilkaset fotografii, przedstawiających ludy Sachalinu w ich
tradycyjnych strojach i w otoczeniu elementów swej tradycyjnej kultury. Dorobek naukowy badacza jest tym cenniejszy, że opracowania naukowe oraz eksponaty przez niego
zebrane są niejednokrotnie jedynymi śladami
pozwalającymi na odtworzenie zaginionej już
w większości kultury i języka (posługuje się
nim dziś tylko kilkadziesiąt osób z niewielkiej
społeczności Ajnów w Japonii). B. Piłsudski
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zaskarbił sobie wdzięczną pamięć Ajnów
nie tylko poprzez działalność naukową, ale
i oświatową oraz charytatywną wśród tej społeczności. Żył i mieszkał wśród nich, wspierał
i traktował z godnością i szacunkiem ich odmienną kulturę, przez co zasłużył nawet na
zaszczytne miano AKAN – starszy brat. Wśród
Ajnów zostawił też swe serce, gdy związał się
z dziewczyną z rodu swego ajnuskiego gospodarza, z którą miał syna i córkę.
U progu XX w. B. Piłsudski brał udział
w wyprawach naukowych do Japonii, na tereny również zamieszkiwane przez lud Ajnów na wyspie Hokkaido i Honsiu. Z chwilą
wybuchu wojny japońsko-rosyjskiej w 1905 r.
pozostał na terenie Japonii, gdzie propagował kulturę i literaturę polską w Towarzystwie Japońsko-Polskim, tłumaczył polską li-

Sam Piłsudski nigdy nie wrócił już na Daleki Wschód i nie zobaczył swej ajnuskiej rodziny, ale zdawał sobie sprawę, że tylko emocjonalne zaangażowanie z pozycji człowieka
skazanego, tęskniącego do kraju, pozwoliło
mu tak mocno wsiąknąć w badania kultury
tych ludów, podobnie przywiązanych do tradycji jak jego rodacy. Swoje zainteresowania
etnograficzne kontynuował w Polsce – w Zakopanem, Lwowie i Krakowie oraz próbował
ułożyć sobie życie w realiach europejskich.
Miał jednak ogromne trudności z aklimatyzacją osobistą i naukową. Nie mając profesjonalnego przygotowania etnograficznego,
nie mógł w pełni kontynuować kariery w tym
kierunku. Oddał się więc z pasją amatorskiej
pracy na rzecz kultury Podhala, publikował
prace etnograficzne, współpracował z Mu-

Ajnowie – zdjęcie z 1904 r. (fot. www.pl.wikipedia.org)

teraturę i działał w środowisku japońskich
intelektualistów, prowadząc działania promocyjne na rzecz odzyskania przez Polskę
niepodległości. Wspomagał też polskich jeńców wojennych z armii carskiej internowanych w obozach japońskich. W 1906 r. wypłynął z portu w Nagasaki i poprzez USA i Europę Zachodnią dotarł do Galicji. Tak zakończył się orientalny epizod jego życia, mający
z dzisiejszego punktu widzenia nieocenioną
wartość naukową.
W latach 80. XX w. w Japonii dokonano
specjalistycznego odczytu woskowych wałków i odtworzono oryginalne nagrania języka Ajnów. Na podstawie spisanych przez
B. Piłsudskiego danych o kulturze Ajnów zaczęły działać naukowe ośrodki – jeden na
Sachalinie, drugi w Japonii. Zaczęto też doceniać jego ogromny wkład w zachowanie
wiedzy etnograficznej, stawiając mu pomniki – w obrębie Sachalińskiego Okręgowego
Muzeum Krajoznawczego w Jużno-Sachalińsku (Rosja) i w Muzeum Ajnów na wyspie
Hokkaido (Japonia).

zeum Tatrzańskim. Z chwilą wybuchu I wojny światowej wyjechał do Europy Zachodniej,
gdzie odbył prawdziwy exodus emigranta.
Przebywał między innymi w Wiedniu, Brukseli, Bernie, Lozannie, Raperswill, Genewie,
angażując się wszędzie w działalność dyplomatyczną na rzecz sprawy polskiej. Zmagał
się z depresją. 17 V 1918 r. odnaleziono jego
ciało w nurtach Sekwany po – prawdopodobnie – samobójczej śmierci. Pochowano go na
cmentarzu Les Champeaux w Montmorency
pod Paryżem, ale symboliczna mogiła znajduje się też na zabytkowym cmentarzu Pęksowy
Brzyzek w Zakopanem.

Rocznica urodzin
Ubiegłoroczne obchody 150. rocznicy
urodzin Bronisława Piłsudskiego uświetniło seminarium naukowe, zorganizowane
2 XI 2016 r. przez Archiwum PAN w Pałacu Staszica w Warszawie. O słynnym badaczu Ajnów posłuchać mogli naukowcy,
regionaliści i młodzież warszawskich szkół.

Spotkanie zostało otwarte przez dyrektor
Archiwum PAN dr hab. Hannę Krajewską,
która wskazała na rolę i znaczenie badań
B. Piłsudskiego w dziedzinie etnograficznej. Na sesji przedstawiono referaty z zakresu wiedzy o życiu i badań nad ludami
Sachalinu. Portrety Bronisława Piłsudskiego z zasobów Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku prezentował Roman Olkowski, który mówił między innymi o okolicznościach odnalezienia w 2015 r. portretu
Bronisław Piłsudski w stroju Ajnów z 1912 r.
autorstwa Adomasa Varnasa. Pokazany
został również fragment filmu dokumentalnego pt. Orzeł i Chryzantema – ostatni
z rodu, w reżyserii Jacka Wana, o japońskich potomkach B. Piłsudskiego. Aplikację Web-GIS „Wirtualny szlak «Śladami
Bronisława Piłsudskiego»” prezentowali
z kolei dr J. Szady i M. Zawadzki, wskazując przede wszystkim na jej rolę edukacyjną i popularyzującą wiedzę o wybitnym
etnografie.
Szlak biograficzny Bronisława Piłsudskiego, ujęty w nowatorską formę prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem
aplikacji Web-GIS, wytyczają miejsca związane z jego bogatym życiorysem, osadzonym w realiach historycznych XIX i XX w.
Aplikacja jako system przestrzenno-informacyjny pozwala na połączenie danych
biograficznych z lokalizacją geograficzną,
przez co w niezwykle precyzyjny sposób
wizualizuje koleje życia Bronisława Piłsudskiego na obszarze Europy i Dalekiego Wschodu. Odbiorca aplikacji odnajdzie
w niej wybrane miejsca zaznaczone na interaktywnych mapach wraz z uzupełnieniem faktograficznym i ikonograficznym,
przez co uniknie przeszukiwania obszernych zasobów sieciowych pod kątem prezentowanego zakresu tematycznego. Niewątpliwą zaletą aplikacji jest również jej
charakter responsywny (Responsive Web
Design), pozwalający na korzystanie z niej
na innych urządzeniach mobilnych, przez
co staje się ona powszechniejsza w użyciu i może pełnić rolę mobilnego przewodnika turystycznego. Prezentowany projekt
edukacyjny, pozostający w zasobach sieci,
może skłaniać do odbycia zarówno symbolicznej, jak i realnej podróży śladami
Bronisława Piłsudskiego, a także służyć za
podstawę do budowania własnego szlaku
turystycznego dla wszystkich zainteresowanych taką wyprawą.

Aplikacja dostępna jest pod adresami https://
www.facebook.com/WirtualnySzlakSladami
BronislawaPilsudskiego/?fref=ts
http://kulturaludowa.pl/biografie/
bronislaw-pilsudski-niezwykly-brat-marszalka/
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DR HAB. RYSZARD SKRZYNIARZ, PROF. KUL
Instytut Pedagogiki

W kontekście
jubileuszy
Wydaniem Księgi Wydziału Nauk Społecznych
pracownicy WNS uczcili dwie rocznice – założenia
Wydziału i Uniwersytetu.

D

nia 8 XII 1918 r. odbyła się inauguracja
pierwszego roku akademickiego na nowo utworzonym Uniwersytecie Lubelskim.
29 V 1981 r., w okresie wzrostu poparcia
społecznego dla poczynań NSZZ „Solidarność”, spadku autorytetu władz PRL, ukonstytuowała się pierwsza Rada Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Pamiętając o tych dwóch ważnych dla katolickiej Uczelni datach i zbliżających się rocznicach – 35. utworzenia Wydziału i 100. powołania Uniwersytetu, pod
koniec 2015 r. pracownicy Wydziału Nauk
Społecznych KUL podjęli decyzję o przygotowaniu księgi Wydziału. Chcieli w ten sposób
także promować WNS, który obecnie jest
największym wydziałem na KUL pod względem liczby studentów – w 2016 r. edukację rozpoczęło na nim prawie 4300 żaków.
Na Wydziale pracuje 213 pracowników naukowych, a w skład Rady Wydziału wchodzi 68 samodzielnych pracowników naukowych. 6 instytutów i 52 katedry składają się
na strukturę organizacyjną WNS. Podczas
ostatniej oceny jednostek naukowych Wydział otrzymał kategorię A.
Pierwsza część opracowania, nosząca tytuł Historia Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, została poświęcona sposobom realizacji
przez Wydział misji Uczelni, wyrażonej w dewizie Deo et Patriae. Wydział Nauk Społecznych,
który powstał w 1981 r. jako nowa struktura
organizacyjna Uczelni, jest kontynuatorem tradycji Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, utworzonego w 1918 r., a zlikwidowanego w okresie represji stalinowskich
wymierzonych w KUL. W omawianej części
zaprezentowano ważne wydarzenia w historii Wydziału, przedstawiono zmiany w składzie
Rady Wydziału i kadry naukowej. W obszernych zestawieniach tabelarycznych wskazano
także na czynniki wpływające na rozwój Wydziału, czyli wzrost liczby studentów i kadry
pracującej na WNS KUL.

„Księga Wydziału Nauk Społecznych”,
red. ks. Stanisław Fel, Iwona Niewiadomska,
Ryszard Skrzyniarz, Lublin 2016

W drugiej części księgi zaprezentowano
biogramy kolejnych dziekanów Wydziału Nauk Społecznych KUL: prof. dra hab. Jana Turowskiego, ks. prof. dra hab. Joachima Jana
Kondzieli, ks. prof. dra hab. Stanisława Kowalczyka, prof. dra hab. Adama Bieli, prof. dra
hab. Zbigniewa Zaleskiego, prof. dra hab. Andrzeja Sękowskiego i ks. dra hab. Stanisława
Fela, prof. KUL. Opisano ich działania i wkład
w rozwój WNS oraz obecne miejsce Wydziału
w strukturach Uniwersytetu.
W kolejnych częściach opracowania ukazano strukturę Wydziału oraz dzieje instytutów, funkcjonujących w obrębie WNS KUL,
a korzeniami sięgających do pierwszych lat
działalności Uniwersytetu. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w swojej

historii nawiązuje do zajęć z komunikowania
społecznego, obecnych w programach kształcenia studentów pierwszych roczników KUL.
Początków Instytutu Ekonomii i Zarządzania
należy doszukiwać się we wspomnianym Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Pedagogika, rozwijana w obecnym Instytucie Pedagogiki, zagościła na Wydziale
Nauk Humanistycznych KUL w 1920 r. jako
pierwsza Katedra Pedagogiki w Polsce. Instytut Psychologii nawiązuje do tradycji dwóch
katedr działających na Wydziale Nauk Humanistycznych, a następnie do psychologii na
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Instytut
Socjologii sięga korzeniami początków Uniwersytetu, na którym socjologia
była rozwijana w ramach Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.
A nauki polityczne
i stosunki międzynarodowe, uprawiane
w najmłodszym Instytucie Wydziału – Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, nawiązują
do socjologii powstałej
w ramach już funkcjonującego WNS. Każdy
z kierunków ma długie
tradycje i niejednokrotnie burzliwą historię, podobnie jak sam Uniwersytet. Mimo że wywodzą
się z różnych wydziałów,
wykorzystują inne metody i techniki badawcze,
stanowią zwartą całość
i od trzydziestu pięciu lat
wspólnie budują Wydział
Nauk Społecznych. W częściach ukazujących poszczególne instytuty przedstawiono ich dorobek,
specyfikę prowadzonych zajęć dydaktycznych, aktualne kierunki badań oraz kadrę
dydaktyczno-naukową.
Treści zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowią z jednej strony rodzaj podsumowania wkładu Wydziału Nauk Społecznych KUL
w realizację misji Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, z drugiej zaś mają
charakter podziękowania tym wszystkim osobom, które w przeszłości i obecnie urzeczywistniają ideę Deo et Patriae na Wydziale poprzez pracę naukową, prowadzenie zajęć dydaktycznych, angażowanie się w działalność
organizacyjną i społeczną na rzecz Uczelni,
środowiska naukowego, rozwoju nauki polskiej, godnego bytu małej i wielkiej ojczyzny oraz dobrego imienia narodu polskiego
w kraju i poza jego granicami.
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Cały Dziekanat czyta dzieciom
Na Wydziale Nauk Humanistycznych doszło do niesłychanych wydarzeń. Królowa
pozostawiła na moment swoje uczelniane obowiązki. Z uśmiechem na twarzy
pobiegła czytać pięcio- i sześciolatkom książkę... o podróży do Panamy.

B

rzmi jak bajka? To nie bajka. Od września ubiegłego roku kalendarzowego
podopieczni Przedszkola nr 35 przy ul. Błękitnej w Lublinie są uczestnikami akcji „Cały
Dziekanat czyta dzieciom”. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była dziekan Wydziału
Nauk Humanistycznych dr hab. Magdalena
Charzyńska-Wójcik, a propozycja jego przedszkolnej odsłony wyszła od Marty Grębowskiej z Dziekanatu WNH. „W naszym domu
od kilkunastu lat nie ma telewizora. I ja,
i mój mąż – mówi pani Marta – dużo czytamy sami i czytamy także naszym dzieciom.
Chciałam, żeby czytanie było większym wydarzeniem: nie tylko codzienną lekturą, ale
też przyjemnym, twórczym działaniem. Podzieliłam się swoim pomysłem z Panią Dziekan. Zaprosiłam do projektu współpracowników. Wszyscy zareagowali entuzjastycznie
i chętnie zgodzili się wziąć w nim udział. Pani Dziekan wysłała do dyrektora przedszkola
list z propozycją przeprowadzenia akcji. Dyrekcja wyraziła zgodę. I tak właśnie ów pomysł się urzeczywistnił”.
Od blisko pół roku, co miesiąc, jeden
z pracowników Dziekanatu odwiedza najmłodszych, by przeczytać im wybraną przez
siebie książkę. Była już podróż z Janoshem
do Panamy i rozwiązywanie kryminalnych zagadek z Różowych babeczek Joanny Jagiełło.
Dzieci szukały sposobów na radzenie sobie
ze złością przy okazji lektury opowiadania
Renaty Piątkowskiej. Prodziekan do spraw
Prodziekan dr hab. Arkadiusz Stasiak w otoczeniu
przedszkolnych słuchaczy

studenckich dr hab. Arkadiusz Stasiak czytał Ptaki Wandy Chotomskiej oraz Naciśnij
mnie Hervé Tulleta. Jednak spotkania te to
znacznie więcej niż tylko słuchanie i śledzenie historii bohaterów książek. To prawdziwe
doświadczenie. Książka staje się przyjemnością, a także pretekstem do przeprowadzenia
zajęć: kulinarnych, muzycznych, artystycznych. Banany z książkowej Panamy rzeczywiście zamieniają się w psy, a czekoladowe
babeczki naprawdę rosną w przedszkolnym
piekarniku. Pogawędka o złości z opowiadania pod tym tytułem zamienia się w muzyczne warsztaty radzenia sobie z negatywnymi
emocjami. Sowy wyklejone z kolorowych
kółek zdobią dziś przedszkolne wystawy.
Spotkania w przedszkolu, poza propagowaniem czytelnictwa, dostarczają też tematów
do rozmowy – czasem na trudniejsze tematy
– dzieci z rodzicami.
Każdy z prowadzących starannie przygotowuje spotkanie z dziećmi. Wnosi swoje zaangażowanie, ale również własne pasje i talenty. Pracownicy Dziekanatu zgodnie przyznają,
że przed odwiedzinami w przedszkolu bardzo
się stresują. Najmłodsi – to przecież niezwykle wymagający odbiorcy. Miewają trudności
w słuchaniu. Czasem podchodzą blisko do
czytającego i zadają niewygodne pytania.
Okazują jednak wiele sympatii i wdzięczności – przytulają się, pytają, komentują, opowiadają o swoich wrażeniach z książki. Z niecierpliwością wyczekują kolejnego spotkania.

Bo przecież ma przyjść pracownik Dziekanatu
albo dziekan (w dziecięcym języku „królowa”
lub „król” Wydziału) i opowiedzieć o najciekawszych w świecie sprawach. Choć to dopiero pięcio- i sześciolatki, całe przedsięwzięcie traktują bardzo poważnie. Przygotowują
też pamiątkowe prezenty. Własnoręcznie wykonują pamiątki i wręczają je prowadzącym
w ramach podziękowania.
Każdemu spotkaniu towarzyszy hasło,
które przedszkolaki skandują przed rozpoczęciem lektury: „Gdy przedszkolaki dużo
czytają, na studia łatwo się dostają”. Przesada? Ależ skąd! „Pomysł na czytanie dzieciom
przez pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych KUL nie tylko rozwija czytelnictwo.
To również forma promocji Uniwersytetu
i samego studiowania” – podkreśla dziekan
M. Charzyńska-Wójcik.
Cykl dziesięciu spotkań akcji „Cały Dziekanat czyta dzieciom” zakończy uroczysta
gala, która odbędzie się w czerwcu w murach naszej Uczelni. Władze WNH zamierzają poszerzyć krąg adresatów projektu na kolejne etapy edukacyjne, bo kto powiedział,
że czytać wypada tylko przedszkolakom.
Na marginesie warto dodać, że dzieci
z przedszkola przy ul. Błękitnej zorganizowały spontaniczną wymianę książek. Jedne lektury dodają do specjalnego regału ustawionego w sali, a inne biorą do domu. Czytają.
A więc przygoda z książką nabiera rumieńców, nasza wspólna bajka trwa.

Dziekan WNH dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik i Marta Grębowska z Dziekanatu WNH
z przedszkolakami podczas warsztatów czytelniczych

KUL
W ELICIE
UNIWERSYTETÓW

KONFERENCJA
PROGRAMOWA
NARODOWEGO
KONGRESU NAUKI
„Doskonałość edukacji akademickiej
– jak przeorientować uczelnie
na jakość kształcenia?”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Polska Komisja
Akredytacyjna zapraszają na KUL w dniach 29-30 III 2017 r.
na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki
pt. „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”.

ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU
W KONFERENCJI
ORAZ ZACHĘCAMY
DO WŁĄCZENIA SIĘ
W DYSKUSJĘ

29-30
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2 0 1 7
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
www.kul.pl

To szósta z dziewięciu konferencji poprzedzających Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 r. Cieszymy się,
że dołączyliśmy do elitarnego grona uniwersytetów, które zostały wybrane do prezentacji założeń nowych ram
ustawowych dla szkolnictwa wyższego oraz do dyskusji
nad ich kształtem.
Podczas konferencji będziemy gościć ministra nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, członków
Rady NKN, wśród których jest s. prof. Barbara Chyrowicz
z Wydziału Filozofii KUL, oraz grono najznamienitszych
uczonych i dydaktyków z Polski i Europy.
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Zwykle, kiedy myślimy
o rekrutacji na studia,
kojarzy się nam ona
z okresem majowo-czerwcowym. Jednak
na wybranych kierunkach
nabór na studia II stopnia
odbywa się zimą.

Rekrutacja
w środku roku
akademickiego
KIERUNKI LICZONE OD ZIMY
W tym roku w okresie zimowym KUL
otwiera rekrutację na trzy kierunki. Są to:

JAN KAMIŃSKI
GOSPODARKA
PRZESTRZENNA:
to ciekawe studia,
na których wysoką jakość
nauczania zapewniają
praktycy, na co dzień
uczestniczący
w kształtowaniu
przestrzeni wokół nas.

K

atolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oferuje szeroki wachlarz kierunków i specjalizacji zarówno o profilu humanistycznym, jak i ścisłym. W tej drugiej grupie jest kilka
kierunków umożliwiających uzyskanie tytuły zawodowego inżyniera po ukończeniu studiów
I stopnia. Wiąże się to jednak z inną organizacją studiów – trwają one nie sześć, ale siedem
semestrów. W związku z tym rekrutacja na studia II stopnia, trwające trzy semestry, odbywa
się w okresie zimowym.
Ukończenie studiów I stopnia wyposaża w wiedzę teoretyczną i pozwala na podjęcie pracy w określonym zawodzie. Jednak potwierdzeniem wysokich kompetencji w danej dziedzinie jest uzyskanie tytułu magistra, stąd powszechną praktyką jest kontynuowanie nauki na
studiach II stopnia.

zz gospodarka przestrzenna,
zz architektura krajobrazu,
zz inżynieria środowiska.
Kadrę na tych kierunkach stanowią
praktycy, osoby czynnie zaangażowane we
współpracę ze strukturami samorządowymi
i lokalnymi organizacjami, pasjonaci i specjaliści w swoich branżach.
Studenci są bardzo często angażowani
w projekty zmieniające lub kształtujące otaczającą ich rzeczywistość, dzięki czemu pozostawiają trwały ślad w krajobrazie miasta.
Przykładami takich działań są projekt rewitalizacji doliny Bystrzycy w Lublinie czy coroczna inicjatywa „Efemeryczne place miasta”.

GOSPODARKA
PRZESTRZENNA
Absolwent gospodarki przestrzennej może podjąć pracę w jednostkach administracji
samorządowej jako pracownik w zespołach
przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne oraz zajmujących się mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną
środowiska, gospodarką gruntami, turystyką
i rekreacją; jako analityk gospodarki przestrzennej w różnych instytucjach gospodarczych lub politycznych; jako pracownik firm
konsultingowych i doradczych oraz instytucji
badawczo-rozwojowych; jako wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora
gospodarki i ochrony środowiska.
Studenci studiów II stopnia w zakresie gospodarki przestrzennej mają możliwość zdobycia doświadczenia dzięki współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, aktywistami miejskimi poprzez
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ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU:
studenci
uczestniczą
w projektach
miejskich
i artystycznych
pod kierunkiem
wykładowców.

udział w procedurach planistycznych, wyłożeniach projektów, planów, dyskusjach publicznych, debatach, wizytach studyjnych
w instytucjach, opracowywanie wniosków
i uwag do planów, podejmowanie inicjatyw
społecznych.

ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU
Absolwenci kierunku architektura krajobrazu przygotowani są do podjęcia pracy w pracowniach i firmach zajmujących
się projektowaniem, budową i pielęgnacją
obiektów architektury krajobrazu; w placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; w jednostkach administracji rządowej i pozarządowej;
w ośrodkach badawczo-rozwojowych. Mają
umiejętność wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, kształtowanie krajobrazu miejskiego
i otwartego.
Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia i umiejętności wykonywania
zawodu w ramach praktycznych zajęć terenowych i praktyk wakacyjnych dzięki współpracy Instytutu Architektury Krajobrazu z firmami prywatnymi działającymi w obszarze
architektury krajobrazu.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Absolwenci znajdują zatrudnienie
w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych zajmujących się
ochroną i monitorowaniem środowiska,
w ośrodkach badawczych, funduszach
i fundacjach, firmach konsultingowych,
biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii Europejskiej.
Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia poprzez praktykę zawodową
w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej związanych z inżynierią i ochroną
środowiska. Wejście absolwentów inżynierii środowiska na rynek pracy wspierają
przedsiębiorcy zrzeszeni we Wschodnim
Klastrze Komunalnym zgodnie z porozumieniem o współpracy podpisanym 27 IV
2011 r. w Stalowej Woli.

MARIUSZ TRZCIŃSKI
INŻYNIERIA
ŚRODOWISKA:
absolwenci mogą
znaleźć pracę
w przedsiębiorstwach,
ośrodkach badawczych
i instytucjach
państwowych.

ELASTYCZNE
WYKSZTAŁCENIE
Podział studiów na I i II stopień daje
możliwości elastycznego łączenia studiów
na poszczególnych poziomach i – co za tym
idzie – poszerzania zdobytej wiedzo o nowe
sektory. Rekrutacja na opisane trzy kierunki
studiów uzupełniających magisterskich jest

możliwa dla absolwentów dowolnych kierunków studiów I stopnia kończących się tytułem
inżynierskim.
Informacji o możliwościach i zasadach rekrutacji udziela Dział Kształcenia KUL,
Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów: tel. 81 445 41 37, e-mail: rekrutacja@kul.p
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PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

Publikacje Wydawnictwa KUL i TN KUL
Magdalena Gajowiak
Sztuka aktorska Laury Pytlińskiej.
Portret młodopolskiej artystki
ISBN 978-83-8061-270-9
Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ss. 324

WYDAWNICTWO

KUL

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

Tom 1 z serii Aktorzy jest efektem badań prowadzonych w Katedrze Dramatu
i Teatru. To jedyne całościowe opracowanie biografii oraz artystycznej działalności
Laury Pytlińskiej. Dziś należy ona do aktorek zapomnianych. Wprawdzie jest przywoływana w licznych monografiach, ale głównie ze względu na jej matkę – Marię
Konopnicką. Wszechstronnie utalentowana artystka ma jednak swą ciekawą biografię. Rozpowszechniała bowiem w stolicy nowoczesny styl grania, była kobietą mocno
zaangażowaną w życie społeczne i kulturalne swoich czasów. Próbowała sił w tłumaczeniach i prozie poetyckiej. Wyróżniały ją: odwaga, upór oraz fascynacja sztuką. Należała do grona warszawskiej i krakowskiej cyganerii. Przyjaźniła się ze Stanisławem
Przybyszewskim, Marylą Wolską, Wandą Siemaszkową, Janem Kasprowiczem, Stefanią
Sempołowską i innymi.
Publikacja została oparta na bogatej podstawie źródłowej, między innymi na zbiorach wielu polskich bibliotek, archiwów i muzeów, w tym dokumentacji prasowej, pamiętnikach, wspomnieniach, korespondencji, fotografiach oraz ikonografii. Głównym
celem było ustalenie faktów z życia artystki oraz zrekonstruowanie przebiegu jej kariery scenicznej, by mogły posłużyć do dalszych badań nad przemianami w sztuce aktorskiej Młodej Polski. (Magdalena Gajowiak)
Beata Duma, kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL

Jadwiga Kuczyńska
Kościół farny św. Michała w Lublinie
Wydanie drugie rozszerzone
ISBN 978-83-7306-738-7 oraz 978-83-65133-14-4
Lublin: TN KUL 2016, ss. 292+26 nlb. (kolorowe ilustracje)
Źródła i Monografie 428

Towarzystwo Naukowe KUL
ul. Chopina 29/11
20-023 Lublin,
tn.kul.pl

Przechodząc przez lubelski plac Po Farze, pewnie coraz rzadziej kojarzymy fakt, że
w tym miejscu przez prawie siedem stuleci stała bodaj najważniejsza świątynia miasta
– kościół św. Michała, najpierw parafialny, a potem kolegiacki, zwany zwykle starą farą.
Kościół powstał przypuszczalnie pod koniec XIII w. lub na początku XIV, według legendy
ufundowany przez księcia Leszka Czarnego jako wotum za zwycięstwo nad Jadźwingami.
Można rzec, że fara jako kościół parafialny była nie tylko głównym ośrodkiem religijnego
życia mieszkańców miasta, lecz także wyrazem ich aspiracji. Do niej napływały donacje
mieszczan i okolicznej szlachty, które przeznaczano na wzbogacenie jej wyposażenia.
Niestety od lat 30. XIX w. budowla poczęła popadać w ruinę i ostatecznie w latach 18461855 stopniowo ją rozebrano, a elementy jej wystroju artystycznego i sprzęty albo uległy
zniszczeniu, albo też rozproszeniu.
Trud odtworzenia dawnego wyglądu architektury kościoła i dziejów wyposażenia
jego wnętrza w dekoracje, sprzęty i przedmioty liturgiczne podjęła prof. Jadwiga Kuczyńska w prezentowanej książce. Sumiennie zebrane źródła ikonograficzne i pisane
oraz solidna kwerenda doprowadziły ją do identyfikacji dzieł pochodzących z lubelskiej fary, a przechowywanych obecnie w różnych kościołach i muzeach. Po części są
one reprodukowane na kartach książki. Jak stwierdził w Przedmowie prof. Krzysztof
Skubiszewski, książka „[…] wypełnia lukę w naszej znajomości dawnej sztuki i kultury
polskiej. Jest to z największym powodzeniem przeprowadzony rodzaj badania, którego w naszej historiografii bardzo potrzeba. Nie można bowiem pisać dziejów kraju
bez dokładnej znajomości historii jego regionów. Ta bowiem szczególnie zbliża nas do
ludzi, do ich miejsc codziennego bytowania, do ich postaw i tożsamości kulturowej”.
Jest to drugie (wyd. 1 – 2004), rozszerzone wydanie tej książki, zrealizowane dzięki
wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów jego 700-lecia.
Stanisław Sarek, TN KUL

OPUS MAGNUM
KULowskie wieczory z muzyką
26 lutego 2017 r.
95. rocznica śmierci założyciela i pierwszego rektora KUL
ks. Idziego Radziszewskiego
Nadzwyczajny recital fortepianowy – Tomasz Ritter
9 kwietnia 2017 r.
156. rocznica urodzin Anieli hr. Potulickiej, fundatorki
fundacji wspierającej KUL
Nadzwyczajny koncert kameralny – Kwartet Akademos
23 czerwca 2017 r.
Święto Patronalne KUL
Nadzwyczajny koncert kameralny – Piotr Tarcholik
(skrzypce), Monika Tarcholik (fortepian)
15 października 2017 r.
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018
Nadzwyczajny recital fortepianowy – Piotr Banasik

10 grudnia 2017 r.
99. rocznica powstania KUL
Nadzwyczajny koncert kameralny – Nelson
Goerner (fortepian), Jakub Jakowicz (skrzypce),
Katarzyna Budnik-Gałązka (altówka), Marcin Zdunik
(wiolonczela), Krzysztof Firlus (kontrabas)

Lutosławski Quartet
podczas koncertu z cyklu
OPUS MAGNUM

Na wszystkie koncerty zapraszamy
do Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Gmachu Głównym KUL na godz. 18.00,
wstęp wolny
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REKRUTACJA

ZIMOWA
2016/2017
KIERUNKI DOSTĘPNE W REKRUTACJI
ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU

GOSPODARKA
PRZESTRZENNA

INŻYNIERIA
ŚRODOWISKA

Wydział Matematyki,
Informatyki i Architektury
Krajobrazu

Wydział Matematyki,
Informatyki i Architektury
Krajobrazu

Wydział Zamiejscowy Prawa
i Nauk o Społeczeństwie
w Stalowej Woli

(stacjonarne II stopnia)

(stacjonarne II stopnia)

Biuro Rekrutacji:
tel. +48 81 445 41 37 oraz +48 81 445 42 16
e-mail: rekrutacja@kul.pl
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
www.kul.pl

(stacjonarne II stopnia)
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