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Z CIMELIÓW
Pięć zwojów (Hamesh Megillot), rękopis mikrograficzny, Aaron Wolf (Zeebh) Herlingen 

z Gewitsch (około 1700-1757). 

Jest to karta pergaminowa o wymiarach 240x170 mm, powstała około połowy XVIII w., 

zawierająca tekst pięciu ksiąg Starego Testamentu, odczytywanych w poszczególne święta ży-

dowskie. Są to: Pieśń nad Pieśniami – odczytywana w święto Paschy, Księga Rut – w Szawuot 

(Święto Tygodni lub Pięćdziesiątnica), Lamentacje Jeremiasza – w święto Tisza be-Aw, Księga 

Koheleta – podczas trzeciego dnia Sukkot (Święto Namiotów), Księga Estery – w święto Purim. 

Tekst zapisany jest w trzech językach: hebrajskim, niemieckim i łacińskim mikrograficznym 

pismem, będącym od IX w. po Chrystusie specjalnością sztuki hebrajskiej, szczególnie wśród 

sefardyjskich Żydów w Egipcie i Jemenie. Później kaligrafia ta znana była również w północ-

nej Europie. 

Uzupełnieniem tekstu są niewielkie medaliony ze scenami biblijnymi, wzorowane na ów-

czesnej grafice europejskiej. Ukazują one: spotkanie Rut i Booza na polu, Mordechaja przed 

Ahaswerem, Esterę przed Ahaswerem, Salomona tronującego, sąd Salomona. 

Tytuły rękopisu i poszczególnych ksiąg na błękitnym i  czerwonym tle zostały wykonane 

literami złoconymi. Oprawa pochodzi z XIX w. 

Kaligrafem, który wykonywał takie karty (zachowało się ich kilka w bibliotekach na świe-

cie), jest Aaron Wolf (Zeebh) Herlingen, urodzony w  Gewitsch na Morawach, pracujący 

w Bratysławie, od 1736 r. bibliotekarz i kaligraf w cesarskiej bibliotece w Wiedniu.

[Oddział Zbiorów Specjalnych, Sekcja Rękopisów, BU KUL, sygn. Rkps 347].
tekst i zdjęcia dr Arkadiusz Adamczuk
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Numer zamknięto 7 czerwca 2016 r.

Zdanie dokumentujące jedno z  najważniejszych wy-

darzeń w  historii Polski: „Mysko dux baptizatur” wid-

nieje na kartach Rocznika świętokrzyskiego dawnego przy 

roku 967, a omyłkowy wpis jest poprawiony na margine-

sie na 966. W tym najstarszym zachowanym w oryginale 

pomniku polskiej historiografii znajdują się informacje 

o wydarzeniach z początkowych lat polskiej państwowości 

(948-1119), w  tym o przybyciu czeskiej księżniczki Do-

brawy do księcia Mieszka i przyjęciu przez niego chrztu. 

Wydarzenie z  966  r. oraz obchody rocznicowe w  1966 

i 2016 r. stały się tematem artykułów w bieżącym numerze 

„Przeglądu Uniwersyteckiego”, wpisujących się w święto-

wanie 1050-lecia chrztu Polski na naszej Uczelni.

Wiosna była czasem celebrowania na Uniwersyte-

cie kilku jubileuszy: 80.  urodziny obchodził ks.  prof. dr 

hab.  Henryk Misztal, 95-lecie istnienia – Chór KUL, 

30  lat działalności – Galeria Sceny Plastycznej KUL, 

a 15-lecie pracy – Teatr ITP. 

W  maju poznaliśmy władze Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego Jana Pawła  II na kadencję 2016-2020. 

Zgodnie ze Statutem KUL rektora i prorektorów wybiera 

Senat KUL, rektorem może zostać nauczyciel akademic-

ki posiadający tytuł naukowy profesora, a prorektorem – 

kandydat przedstawiony przez rektora elekta posiadający 

tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora ha-

bilitowanego. 5 maja senatorowie zdecydowali, że rekto-

rem KUL zostanie ponownie ks. prof. dr hab. Antoni Dę-

biński. Tego dnia Senat wybrał także prorektora ds. nauki 

i współpracy z zagranicą oraz ds. administracji i finansów, 

zaś 19 maja – prorektora ds. studenckich oraz ds. kształ-

cenia i promocji. Na stronie 5 prezentujemy skład wybra-

nego kolegium rektorskiego, które swoją kadencję roz-

pocznie 1 IX 2016 r., a zakończy 31 VIII 2020 r.

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

tytułów oraz odmowy publikacji tekstów niezamówionych. 

dr Marzena Krupa
redaktor naczelna
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Chrzest w wymiarze jednostkowym
Podstawowym i  fundamentalnym znakiem inicja-

cji chrześcijańskiej jest chrzest, który jako sakrament 

gładzi grzech pierwotny i wprowadza na nową drogę, 

mającą doprowadzić do zbawienia. Także w  potocz-

nym i  dość rozpowszechnionym rozumieniu pojęcie 

„chrzest” kojarzy się z  odmianą losu, totalną zmianą 

wektora życia, wejściem w  nową rzeczywistość, roz-

poczęciem drogi ku dojrzałości i  zmianą na lepsze. 

Takie znaczenie mają różnego rodzaju „chrzty” znane 

z  tradycji żydowskiej, które służyły do oczyszczania 

się z dawnych grzechów i powrotu na właściwą drogę 

życia Bożego (np. chrzest Janowy). Miały one formę 

przygotowania przed wejściem na nową drogę. Ich 

funkcją było odrodzenie i oczyszczenie. Nawet w reli-

giach niechrześcijańskich istnieje wiele obrzędów tzw. 

inicjacyjnych, będących rodzajem chrztu, wyjściem ku 

życiu w pełni podmiotowemu. Chrzest w świadomo-

ści uniwersalnej jest więc znakiem zmiany. Jest wstą-

pieniem na właściwą drogę, inicjacją czegoś dobrego, 

jest odnalezieniem właściwego toru życia albo wręcz 

początkiem. Jest to powszechna świadomość wynika-

jąca z duchowych potrzeb człowieka i z powszechne-

go dążenia do spełnienia się nie tylko w sensie mate-

rialnym i  biologicznym, ale też w  sensie duchowym 

i religijnym1.

Dla chrześcijaństwa chrzest ma charakter historio-

zbawczy i  zarazem eschatologiczny, ponieważ wpro-

wadza na drogę wiodącą do zbawienia. Ta droga za-

czyna się w rzeczywistości doczesnej i historycznej, ale 

kończy się w eschatologii. 

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje: „Chrzest 

święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskie-

go, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bra-

mą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez 

chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechów i odrodzeni 

jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa 

oraz zostajemy wszczepieni w  Kościół i  stajemy się 

uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramen-

tem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213). 

Katechizm nawiązuje w tym określeniu do źródeł bi-

blijnych, gdzie chrzest określany jest jako zanurze-

nie w  śmierci i  zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, 

zaś wydarzenia te były kulminacją całej Jego histo-

rii: „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy 

otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezu-

sa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez 

chrzest zanurzający nas w  śmierć zostaliśmy razem 

z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w no-

we życie – jak Chrystus powstał z  martwych dzięki 

chwale Ojca” (Rz 6, 3-4). 

Chrześcijanin przez chrzest staje się nowym stwo-

rzeniem, zostaje obmyty ze  zmazy grzechu i  odno-

wiony, a  także namaszczony „pieczęcią Ducha Świę-

tego” (Tt 3, 5). Przez chrzest wchodzi w historię Je-

zusa i w  całe Jego wydarzenie wcielenia, proklamacji 

królestwa Bożego, Paschy, zesłania Ducha Świętego 

i  przez to staje się uczestnikiem historii zbawienia. 

Wymaga to oczywiście jego czynnego zaangażowania 

się w ten proces w sposób świadomy i wolny. Chrzest 

jest więc początkiem i  fundamentem tego procesu, 

dlatego często określamy go jako sakrament wtajem-

niczenia chrześcijańskiego, mający swoją kontynuację 

w sakramencie Eucharystii i bierzmowania. „Obecnie 

we  wszystkich obrządkach łacińskich i  wschodnich 

wtajemniczenie chrześcijańskie dorosłych rozpoczy-

na się od przyjęcia ich do katechumenatu i  osiąga 

swój punkt kulminacyjny w jednej celebracji udziela-

nia trzech sakramentów: chrztu, bierzmowania i Eu-

charystii. W obrządkach wschodnich wtajemniczenie 

chrześcijańskie dzieci zaczyna się od chrztu, po któ-

rym bezpośrednio następuje bierzmowanie i Euchary-

stia, gdy tymczasem w obrządku rzymskim wtajemni-

czenie trwa przez lata katechezy i kończy się później 

bierzmowaniem i  Eucharystią, która jest jej szczyto-

wym punktem” (KKK 1233). Kościół chce przez to 

powiedzieć, że chrzest jest rozpoczęciem drogi ku zba-

wieniu, zaś Eucharystia i  bierzmowanie są już świa-

domym potwierdzeniem tego początku i  jednocze-

śnie wprowadzeniem na wyższy i doskonalszy etap tej 

drogi, a  inne sakramenty uobecniające Chrystusa są 

umocnieniem chrześcijanina w dziele uświęcania sie-

bie i świata, w którym żyje. 

W sposób naturalny z rzeczywistością chrztu zwią-

zana jest wiara. U dzieci wyraża się ona w wierze Ko-

ścioła, w wierze rodziców lub opiekunów, u dorosłych 

w  ich osobistej i  świadomej postawie ducha. Chrzest 

jednak wymaga od przyjmującego go ciągłej dbałości 

o wiarę, która powinna się umacniać i rozwijać. Choć 

zagadnienie tzw. wzrostu wiary jest bardzo skom-

plikowane, to trzeba pamiętać, że wiara jest przede 

Chrzest – wejście 
w nową rzeczywistość

ks. dr hab. Mirosław 
Kowalczyk

Instytut Teologii 
Dogmatycznej

1  Zob. Cz.S. Bartnik, Dogmatyka 
katolicka, t. 2, Lublin 2012, s. 667.

Jezus przyjmuje chrzest Janowy 
(fot. Pixabay)

6 W kręgu tematu: 966 – 1966 – 2016



wszystkim łaską, którą trzeba chronić w  sobie jako 

największy skarb. Chrzest jest zaistnieniem tej łaski 

w  sercu przyjmującego, ale wymaga to nieustannego 

personalizowania tego faktu, czyli coraz bardziej doj-

rzałego i świadomego realizowania życia, aby nie utra-

cić tego skarbu i tego światła wiary. Nie chodzi tu jed-

nak tylko o potęgowanie emocji religijnych czy ducho-

wych, nie chodzi tylko o praktyki religijne, o uczucia 

i zachowania charytatywne, ale – najogólniej ujmując – 

o pewną dojrzałość osobową, personalną, która będzie 

coraz doskonalszym realizowaniem relacji z  Bogiem 

na wszystkich poziomach ludzkiego życia. Jest to także 

budowanie świadomości, że moja historia osobista po-

winna coraz bardziej stawać się historią świętą i włą-

czać się w powszechną historię zbawienia. W każdym 

razie ów wzrost wiary, będący potwierdzeniem przyna-

leżności do owczarni Chrystusa, czyli do Kościoła, to 

nie zewnętrzne czy tylko psychoduchowe akty, ale to 

coraz dojrzalsza świadomość, że należy swoje życie od-

nosić i przemieniać w świetle powołania do świętości, 

do wieczności, do komunii z Bogiem. W teologii mó-

wi się w tym wypadku o transcendowaniu życia oso-

bowego. Oznacza to pracę nad sobą, która zmierza do 

usuwania ze swojej przestrzeni osobowej wszystkiego, 

co może nam przeszkodzić w ostatecznym spełnieniu 

się zgodnie z zamiarem naszego Stwórcy. 

Dlatego w tradycji Kościoła dawniej i obecnie mó-

wi się, że chrzest nie tylko oczyszcza z grzechów i że 

przede wszystkim zmazuje grzech pierworodny, ale 

że to jest nowe narodzenie w  Duchu Świętym (por. 

J  3, 5; KKK 1262). Jako fundamentalne wydarzenie 

w życiu ludzkim chrzest jest źródłem wszelkiego do-

bra w życiu człowieka. Rozpoczyna i objawia (tak jak 

i  inne sakramenty) trynitarną ekonomię zbawienia, 

w którą włącza ochrzczonego. Wprowadza go w żywą 

i  realną relację z  Trójcą Świętą, gładzi jego grzechy, 

daje nadprzyrodzone dary potrzebne do uświęcania 

siebie i innych, ustanawia dziecięctwo Boże, a przez to 

umożliwia, na wzór Chrystusa, zwracanie się do Boga 

słowem Abba. 

Chrzest także w  swoich podstawowych skutkach 

włącza we wspólnotę Kościoła, co z kolei nakłada na 

przyjmującego go obowiązek publicznego wyznawania 

wiary i  apostolatu. Wreszcie chrzest wyciska na du-

szy przyjmującego niezatarte znamię duchowe. W ten 

sposób określa całą egzystencję chrześcijanina i ukie-

runkowuje ją ku królestwu niebieskiemu. 

Chrzest ma istotne znaczenie szczególnie w świe-

tle chrześcijańskiej nauki o  zbawieniu. Przez wiele 

wieków toczona była dyskusja na temat konieczności 

chrztu w kontekście zbawienia. Długo dominował au-

gustyński, dość radykalny pogląd, że zbawić się może 

tylko ktoś, kto przyjął chrzest w sensie liturgicznym, 

bo tylko taki chrzest miał gładzić grzech pierworodny. 

Lapidarnie, ale dobrze oddaje tę dyskusję Katechizm 

Kościoła Katolickiego, który powtarza nauczanie Sobo-

ru Watykańskiego II: „Sam Pan potwierdza, że chrzest 

jest konieczny do zbawienia (por. J 3, 5). Dlatego też 

polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić 

wszystkie narody (por. Mt 28, 19-20; Sobór Trydenc-

ki: DS 1618; Sobór Watykański II, konst. Lumen gen-

tium, 14; dekret Ad gentes, 5). Chrzest jest konieczny 

do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewange-

lia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament 

(por. Mk 16, 16). Kościół nie zna oprócz chrztu innego 

środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. 

Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od Pa-

na nakazu, by «odradzać z wody i z Ducha Świętego» 

wszystkich, którzy mogą być ochrzczeni. Bóg zwią-

zał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest 

związany swoimi sakramentami” (KKK 1257). Mimo 

dość wyraźnego orzeczenia Kościoła do dziś dyskusja 

na ten temat nie została zamknięta – choć określenie 

Soboru Watykańskiego  II wydaje się wyważone, to 

ciągle jednak brakuje jednoznacznego i zadowalające-

go stanowiska w tej kwestii.

Chrzest w wymiarze społecznym
Dziś wydaje się także ważne pytanie, czy chrzest 

jest tylko sakramentem jednostki, czy możemy mó-

wić o  społecznym wymiarze tego sakramentu. Mówi 

się na przykład we współczesnej eklezjologii o chrzcie 

Kościoła. Rozumie się pod tym pojęciem Kościół ja-

ko prasakrament, który ma swoje źródło w  osobie 

Chrystusa. 

Kościół skupia w zbawczą społeczność poszczegól-

ne osoby, ale także naturalne wspólnoty, które osoby 

tworzą, takie jak rodzina czy naród2.To zagadnienie 

wybrzmiewa tym mocniej, kiedy weźmiemy pod uwa-

gę wielki nakaz misyjny Jezusa z Ewangelii św. Mate-

usza: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzie-

lając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 

A  oto ja jestem z  wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata” (Mt 28, 19-20). Warto zaznaczyć, 

że dokładne tłumaczenie tego tekstu brzmi: „czyń-

cie uczniami wszystkie narody”. W świetle tego tek-

stu możemy powiedzieć, że nie tylko poszczególne 

jednostki, ale i narody są społecznościami naturalny-

mi, które podlegają zbawczemu działaniu Mesjasza. 

Są podmiotami w królestwie Bożym. A to królestwo, 
2  Zob. Cz.S. Bartnik, Sakramentologia 
społeczna, Lublin 2000, s. 133.

Mural na rezydencji biskupów 
gnieźnieńskich upamiętniający 
chrzest Mieszka I (fot. Wikipedia)
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królestwo Chrystusa jest zapodmiotowane w  naro-

dach, a  ściśle biorąc w  rodzinie narodów. Naród, tak 

jak jednostka czy rodzina, staje się pewną substrukturą 

Kościoła3.

W roku 2016 Polska świętuje jubileusz 1050-lecia 

chrztu księcia Mieszka I. Dokładna data to najpraw-

dopodobniej 14 IV 966 r., w Wielką Sobotę4. Z tym 

wydarzeniem wiąże się powstanie państwa polskiego 

oraz początek tworzenia się etnicznej wspólnoty Po-

laków, czyli polskiego narodu. Przez wydarzenie reli-

gijne i duchowe, którym było przyjęcie przez Miesza-

ka I chrztu, Polska wkroczyła na drogę historycznego 

tworzenia swego bytu narodowego i zarazem politycz-

nego, opierając się na chrześcijańskich wartościach. 

Niezwykłe światło na ten temat odnaleźć można 

w  nauczaniu św.  Jana Pawła  II, szczególnie w  jego 

kazaniach i  homiliach wygłaszanych podczas wizyt 

apostolskich w Polsce. Wiele miejsca poświęca w nich 

społecznemu wymiarowi chrztu świętego. Widzi go 

przede wszystkim w kontekście przyjęcia tego sakra-

mentu przez Mieszka I, ale łączy ten fakt z całą dra-

maturgią narodzin narodu polskiego i zapoczątkowa-

nia jego dalszej chrześcijańskiej historii5. Tajemnica 

wejścia księcia na drogę chrześcijańską wiąże się dla 

Jana Pawła II z początkiem naszego narodu jako na-

rodu chrześcijańskiego, a  przede wszystkim z  miste-

rium narodzin naszej wspólnoty etnicznej. Dla papie-

ża chrzest Mieszka I był także momentem chrztu dla 

całego narodu, który przez decyzję swego protoplasty 

narodził się z samego Boga, z Trójcy Świętej. 

Z  miłości Stwórcy powstała, narodziła się wspól-

nota chrześcijańskiego narodu na ziemiach Polan. 

Gromadziły się we wspólnotę plemiona dostrzegające 

potrzebę stworzenia wyższej płaszczyzny bytowania, 

czyli narodu. Najpierw były to narodziny czysto na-

turalne, jakieś lokalne unie, wspólnoty społeczne, ale 

zapewne bardzo szybko rozwinęła się więź psychicz-

na, wspólna świadomość społeczna, polityczna, kultu-

rowa, duchowa i  religijna. Powstawał bardzo szybko 

– jak wskazują źródła historyczne – zwarty organizm 

społeczny, choć jeszcze politycznie bardzo niedojrzały. 

Według nauczania naszego wielkiego rodaka tym, 

co przetwarza dzieje doczesne na dzieje zbawienia, jest 

właśnie chrzest. Chrzest Mieszka I był jego osobistym 

aktem, ale stał się także szczególnym sakramentem 

narodu, sakramentem społecznym, a  przede wszyst-

kim wielkim misterium inicjującym powstanie wspól-

noty etnicznej, jaką jest naród, włączonej we  wspól-

notę eklezjalną. Możemy powiedzieć, że naród, który 

wkracza na drogę chrześcijańskiej historii, rozpościera 

łuk między swoim naturalnym bytem a  samą Trójcą 

Świętą: „Na tym rozległym Błoniu Gnieźnieńskim 

witam – mówił Jan Paweł II w Gnieźnie w 1979 r. – 

ze czcią samo gniazdo piastowskie, początek dziejów 

Ojczyzny, a równocześnie kolebkę Kościoła, w którym 

praojcowie zjednoczyli się jednością wiary z  Ojcem, 

Synem i  Duchem Świętym”6. Chrzest dał narodowi 

wiarę i przeniósł jego egzystencję na wyższy poziom, 

z  czysto materialnego na duchowy. Ta właśnie jako-

ściowa zmiana dokonała się za sprawą przyjęcia chrztu 

przez księcia Mieszka I. 

Chrzest narodu ma szczególny charakter dziejo-

twórczy: „Wiemy przecież – nauczał Jan Paweł  II – 

że za przedziwnym zrządzeniem Bożej Opatrzności 

weszliśmy jako naród na arenę historii świata właśnie 

przez chrzest święty. Tak więc dzieje naszego narodu, 

bogate i  trudne dzieje, narodziły się poprzez chrzest 

i w chrzcie narodził się nasz polski naród”7. Chrzest 

jest według papieża nie tylko sakramentem dla po-

szczególnych ludzi wchodzących we  wspólnotę Ko-

ścioła, ale jest też sakramentem historii. Jest to chrzest 

historii doczesnej na wieczną: „My wszyscy dziś tutaj 

zgromadzeni stajemy wobec wielkiej tajemnicy dzie-

jów ludzkości. Oto Chrystus przemawia: «Dana mi 

jest wszelka władza w  niebie i  na ziemi. Idźcie więc 

i nauczajcie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 

i Syna, i Ducha Świętego...». Wielka tajemnica dzie-

jów ludzkości, dziejów każdego człowieka, wyrażona 

jest w tych słowach”8.

Chrzest jest jakąś podstawową zasadą przeobraża-

nia tego, co przemija, w  wieczność, marności w  sens 

najwyższy, stagnacji i  bezruchu doczesnego we  wła-

ściwy ruch ku Bogu. Chrzest sprawia ten proces i na-

daje mu cel: „Człowiek bowiem każdy idzie przed sie-

bie. Podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie. 

I ludzkość cała. Iść przed siebie – to znaczy nie tylko 

ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą 

przeszłość... Iść przed siebie, to znaczy mieć świado-

mość celu. Czy człowiek i ludzkość w swojej wędrówce 

przez tę ziemię tylko przechodzi i mija – i wszystkim 

dla człowieka jest to, co tu na tej ziemi zbuduje, wy-

walczy, zazna? Czy też: tajemnicę dziejów człowieka, 

każdego i wszystkich, tajemnicę dziejów ludzkości wy-

rażają i wyznaczają te słowa, jakie powiedział Chrystus 

w momencie rozstania z Apostołami – chrzest w imię 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego – chrzest, czyli zanu-

rzenie w  Żywym Bogu, w  Tym, który jest (jak głosi 

Księga Wyjścia) – w Tym, który jest i który przychodzi 

(jak głosi Księga Apokalipsy). Chrzest, czyli początek 

spotkania, obcowania, zjednoczenia, do którego całe 

życie doczesne jest tylko wstępem i wprowadzeniem, 

a  spełnienie i  pełnia należy do wieczności. Przemija 

postać świata – więc musimy znaleźć się «w  świecie 

Boga, ażeby dosięgnąć celu, ażeby dojść do pełni życia 

i powołania człowieka»”9.

Chrzest narodu jest nowym stworzeniem naro-

du, jego konstytucją, nadaniem mu nowej egzystencji, 

zarysowaniem konturów jego dziejów, zadaniem mu 

podstawowych tematów życia i  działania. „Odkupi-

ciel rysuje kontur dziejów ludzkości – kontynuował 

papież – i zarazem dziejów każdego człowieka. Kiedy 

mówi: nauczajcie wszystkie narody, staje nam przed 

oczyma duszy ten moment, gdy Ewangelia dotarła 

do naszego Narodu u  samych początków jego histo-

rii – i kiedy pierwsi Polacy otrzymali chrzest w  imię 

Ojca i  Syna, i  Ducha Świętego. Kontur duchowych 

dziejów Ojczyzny został zarysowany w  obrębie tych 

samych słów Chrystusa wypowiedzianych do Aposto-

łów. Kontur duchowych dziejów każdego z nas został 

również w  ten sposób jakoś zarysowany”10. Chrzest 

jest tu głównym tematem dziejów zarówno w  swym 

aspekcie ontycznym, jak i w swym słowie. Do mocy sa-

kramentu bowiem dochodzi niezgłębiona moc słowa, 

3  Więcej myśli na ten temat można 

znaleźć w mojej książce pt. Naród w na-
uce chrześcijańskiej, Lublin 2002.

4  Zob. A. Nowak, Dzieje Polski, 
t. 1 Skąd nasz ród, Kraków 2014, 

s. 61-137; K. Ożóg, 996. Chrzest Polski, 
Kraków 2015, s. 110.

5  Zob. M. Kowalczyk, Naród w nauce 
chrześcijańskiej, s. 40 nn.

6 Jan Paweł II, Przemówienia. 
Homilie. Polska 2 VI 1979 – 10 VI 1979, 

Kraków 1979, s. 41.

7  Cyt. za: M. Kowalczyk, Naród 
w nauce chrześcijańskiej, s. 41-42.

8  Jan Paweł II, Przemówienia. Homilie. 
Polska 2 VI 1979 – 10 VI 1979, s. 238.

9  Tamże, s. 38-39.

10  Tamże, s. 239.

8 W kręgu tematu: 966 – 1966 – 2016



które tworzy historię i  stanowi ją. Są tu echa Ewan-

gelii, św. Jana od Krzyża oraz polskiej teologii słowa.

Chrzest wprowadza naród w życie Trójcy Świętej: 

„Chrzest przyjęty na początku dziejów Polski jeszcze 

bardziej uświadomił nam tę właściwą wielkość czło-

wieka: «Zanurzenie w wodzie», które jest znakiem we-

zwania do uczestnictwa w życiu Trójcy Przenajświęt-

szej, jest równocześnie niezastąpionym sprawdzianem 

godności każdego człowieka. Już samo to wezwanie 

o niej świadczy. Człowiek musi posiadać nieskończoną 

godność, skoro został wezwany do uczestnictwa w ży-

ciu Boga samego”11.

Naród poprzez sakrament chrztu o  charakterze 

społecznym wzniósł się do nieskończonej godno-

ści przybranego Syna Bożego: „Jakże gorąco dzięku-

ję wspólnie z  Wami – kończył papież swoją homi-

lię podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach – raz 

jeszcze za to, że zostaliśmy przed tysiącem z górą lat 

ochrzczeni w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Że 

zostaliśmy zanurzeni w wodzie, która odbija w  sobie 

obraz Boga Żywego – w wodzie, która jest falą wiecz-

ności: źródłem wody wytryskającej ku życiu wieczne-

mu. Że zostaliśmy, my ludzie, my Polacy, z  których 

każdy rodzi się jako człowiek z  ciała i  krwi swoich 

rodziców, poczęci i  narodzeni z  Ducha (por. J  3, 5). 

Z  Ducha Świętego”12. Naród zaczął żyć pełnią ży-

cia chrześcijańskiego, gdy został społecznie ochrzczo-

ny, bierzmowany i  przyjął Chrystusa w  Eucharystii. 

Wtedy stawał się pełnym uczestnikiem „testamentu 

Chrystusa” oraz rodzajem wybranym, królewskim ka-

płaństwem, narodem świętym (1 P 2, 9). W rezulta-

cie chrzest przyniósł rodzaj społecznej „łaski uświę-

cającej” dla narodu. W chrzcie narodu zauważamy pe-

wien nowy element, którego nie ma w  chrzcie jed-

nostki. Tym elementem jest nadprzyrodzona komunia 

międzyosobowa, społeczna. Jednostka, przyjmując 

chrzest, otrzymuje swój indywidualny „świat histo-

rii zbawienia”. W chrzcie narodu łaska komunii trwa 

ciągle, przechodząc z pokolenia na pokolenie, dopóki 

istnieje naród chrześcijański.

11  Tamże.

12  Tamże, s. 243.

Benoit Farjat, 
„Mieceslaus I” (fot. Polona)

Wydarzenie niejako formujące dzieje Polski, któ-

rego 1050. rocznicę obchodzimy, zostało wprost 

przedstawione w  kilku przekazach kronikarskich 

i rocznikarskich, powstałych do początku XII stulecia. 

Zawierają one – niezależnie od siebie – podstawowe 

wiadomości o przyjęciu chrztu przez Mieszka I. Ist-

nieją także przekazy nieinformujące o tym fakcie, lecz 

mówiące o wydarzeniach dotyczących wspomnianego 

władcy i  jego działań z czasu „około roku 966”. Ma-

teriał archeologiczny jest również istotny w  rozwa-

żaniach nad początkami chrześcijaństwa w  naszym 

państwie.

„Około roku 966” kraj, którym władał Mieszko, był 

jednym z  najbardziej znaczących w  Słowiańszczyź-

nie, jak zaznaczył Ibrahim ibn Jakub, żydowski kupiec 

z  Hiszpanii, w  swym opisie podróży po krajach sło-

wiańskich, powstałym w latach 965-966. Ibrahim po-

dał informacje dotyczące rozległości obszaru państwa 

Mieszkowego. Zaznaczyć należy, że wynika z  nich, 

iż nie obejmowało ono wówczas Śląska i  Małopol-

ski, wchodzących w  skład państwa czeskiego, w któ-

rym rządził „król Bolesław” – Bolesław I Srogi (zmarł 

w 972 r.) z dynastii Przemyślidów. Podróżnik wskazał 

na istotne elementy organizacji państwa Mieszka. Nie 

podał jego nazwy, bo pewnie jeszcze jako taka nie ist-

niała lub nie była mu znana; dodajmy, że nazwa Polska 

(Polonia) pojawiła się w źródłach około roku tysięcz-

nego. Mieszka określił mianem „króla Północy”, a kraj, 

w  którym władał – „krajem Mieszka”. Ibrahim do-

dał, że z Mieszkiem wojują Wieleci, jedno z plemion 

prof. dr hab. Leszek 
Wojciechowski
Instytut Historii

Polska przez Mieszka 
oświecona
Chrzest „króla Północy” w przekazach źródłowych
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czy – szerzej – jeden ze związków plemiennych Sło-

wiańszczyzny połabskiej (usytuowany na zachód i po-

łudnie od ujścia Odry). O walkach władcy z plemiona-

mi połabskimi bardziej szczegółowe informacje prze-

kazał mnich Widukind z klasztoru w saskiej Korwei. 

W swych Dziejach saskich, spisanych około 970 r., za-

znaczył (III, 66), że jeden z  możnych niemieckich, 

Wichman, przebywający wśród tych plemion, prowa-

dził wraz z nimi walki przeciw „królowi” Mieszkowi. 

Dwakroć go pokonał, a także zabił jego brata i zdobył 

wielki łup. Do zmagań doszło, jak możemy sądzić, 

w 963 r. Dowiadujemy się z kolejnej partii dzieła (III, 

69), że w późniejszym czasie Mieszko odniósł zwycię-

stwo nad Wichmanem i plemieniem Wolinian; Wich-

man zginął w  tej walce. Mieszka wspomogły wtedy, 

jak czytamy, oddziały przysłane przez jego teścia Bo-

lesława (Bolesława I Srogiego). Kronikarz, informując 

o  bitwie z  Wichmanem, zaznaczył, że Mieszko był 

w tym czasie „przyjacielem Cesarza” (Ottona I). Do-

strzegamy zatem, porównując wspomniane przekazy, 

jak dużym zagrożeniem dla państwa Mieszkowego 

były plemiona północnej Połabszczyzny, dodatkowo 

wspierane i podburzane przez skłóconego z cesarzem 

Ottonem  I  możnego niemieckiego Wichmana. Za-

uważamy także, jak wyraźnie zmieniła się – na korzyść 

– sytuacja państwa i status samego Mieszka („przyja-

ciel Cesarza”, a mógł nim być jedynie władca chrześci-

jański) po poślubieniu przez niego córki Bolesława I. 

Opisaną przez Widukinda zwycięską bitwę możemy 

na podstawie przesłanek zawartych w Dziejach saskich 

umieścić w 967 r.

Niejako na tle tych wydarzeń doszło do chrztu 

Mieszka. Datację i  sekwencję podstawowych faktów 

podają najstarsze roczniki polskie, notując, że w 965 r. 

Dąbrówka przybywa do Mieszka (Dubrouka ad Me-

sconem venit) i  że w  966  r. Mieszko – książę Pol-

ski – zostaje ochrzczony (Mesco dux Poloniae baptiza-

tur). Pamięć o  chrzcie Mieszkowym zachowała tak-

że tradycja dynastyczna Piastów, ujęta i  uformowana 

w kronikarskim („kronikarsko-retorycznym”) kształcie 

przez Anonima zwanego Gallem. Jego Kronika pol-

ska (1112-1116) powstała jakieś 150 lat po tym fak-

cie. Okoliczności chrztu Mieszka przedstawił znacz-

nie wcześniej kronikarz niemiecki Thietmar, biskup 

Merseburga. Ukończył swe dzieło w 1018 r., a zatem 

około 50 lat po Mieszkowym chrzcie. Ten obcy prze-

kaz jest choćby z tego względu bardzo ważny. W tym 

kontekście należy wymienić także inne obce źródło 

– Kronikę Czechów, która wspomina o  małżeństwie 

Mieszka z  Dąbrówką, choć o  chrzcie Mieszka nie 

mówi. Autor kroniki, Kosmas, piszący około 1125  r., 

prawie współcześnie z  Anonimem tzw.  Gallem, za-

mieścił w  swym dziele niepochlebne uwagi na temat 

Mieszkowej małżonki.

Zarówno Thietmar, jak i  autorzy wspomnianych 

przekazów powstałych w  Polsce, a  pośrednio także 

i Kosmas, wskazują na znaczącą rolę Dąbrówki w wy-

darzeniach związanych z chrztem Mieszka. To na sku-

tek jej postawy, namów i pouczeń władca miał podjąć 

tak ważną dla siebie i dla swego kraju decyzję. Udziału 

Dąbrówki w procesie niejako dojrzewania Mieszka do 

tej decyzji trudno – w  świetle źródeł – nie dostrzec. 

Nie należy go także pomniejszać, nawet biorąc pod 

uwagę to, że w opisach przyjęcia chrztu przez innych 

władców (np. Chlodwiga, władcę Franków, czy Wło-

dzimierza, władcę Rusi) również została wyekspono-

wana rola kobiety w tym wydarzeniu (istniał jakiś to-

pos, „schemat dziejopisarski” tego rodzaju opisów?).

Niejako u podstaw chrztu Mieszka było zatem je-

go małżeństwo z Dąbrówką. Biorąc pod uwagę przy-

wołane wyżej relacje Widukinda, możemy wskazać, 

że przypieczętowało ono sojusz zawarty przez wład-

cę z Bolesławem I, dodajmy – bratobójcą (z  jego rę-

ki zginął – w 929?, 935?  r. – Wacław, święty czeski). 

Mieszko zyskał ważnego sprzymierzeńca w  zmaga-

niach z  plemionami połabskimi. Warunkiem zawar-

cia sojuszu było także przyrzeczenie złożone przez 

Mieszka, że przyjmie chrzest (tak można wnioskować 

z  tradycji przekazanej przez Anonima Galla, pośred-

nio także z  przekazu w  kronice Thietmara). Należy 

wyraźnie podkreślić, że tej treści przyrzeczenie było 

niejako krokiem wstępnym do podjęcia dalszych dzia-

łań w  kierunku jego realizacji. Małżeństwo czy pro-

jekt małżeństwa z Dąbrówką i przyrzeczenie przyjęcia 

chrztu można datować na rok 965 (964?). Dąbrówka, 

przybywszy – razem z orszakiem – „do Mieszka”, na-

kłoniła go zatem do wypełnienia tego, co przyrzekł. 

Należy zaznaczyć, biorąc pod uwagę wymowę źródeł, 

że przyrzeczenie złożone przez Mieszka było moty-

wowane trudną sytuacją polityczną jego państwa. Wy-

pełnienie zaś przyrzeczenia wiązało się z  osobistym 

wpływem Dąbrówki, niejako prowadzącym Mieszka 

do etapu katechumenatu i  towarzyszącym temu eta-

powi. Wiązało się również z osobistym przekonaniem 

Mieszka co do „słuszności” nowej wiary.

Portret Mieszka I autorstwa 
Władysława Walkiewicza 

(fot. Polona)

10 W kręgu tematu: 966 – 1966 – 2016



Władca przyjął chrzest zapewne w Wielką Sobotę 

966 r., wypadającą wówczas 14 kwietnia. Ochrzczono 

go prawdopodobnie w  którymś z  głównych grodów 

dynamicznie rozwijającego się – jak świadczą dane 

archeologiczne – centralnego obszaru państwa. Moż-

na wskazać zarówno na Gniezno, jak i  Poznań czy 

Ostrów Lednicki. Nie ma dostatecznie uzasadnionych 

racji, by umiejscawiać tę ceremonię w jednym z ośrod-

ków zagranicznych (np. w Ratyzbonie); choćby i dla-

tego, że nie mamy przykładów na to, by ówcześnie ja-

kiś władca przyjmował chrzest poza granicami swego 

państwa.

Chrzest Mieszka – to także oczywiście „sprawa 

państwowa”. Władca, przyjmując go, niejako wyra-

żał tym samym wolę zaprowadzenia chrześcijaństwa 

w swym państwie. Uzyskał w tym względzie poparcie 

elit; źródła nie wspominają, by doszło do oporu wobec 

chrystianizacji.

Chrzest Mieszka – to również „sprawa kościelna”. 

Obszar państwa czeskiego – skąd przybyła Dąbrów-

ka i  jej orszak, a  w  jego skład niewątpliwie wcho-

dzili duchowni – mieścił się wówczas w  obrębie 

dwóch biskupstw, których stolice usytuowane były 

w Niemczech, w Bawarii (Passawa i Ratyzbona; do-

piero w 973  r. powstały biskupstwa w Pradze i Oło-

muńcu, obejmujące ziemie państwa czeskiego). Bi-

skupstwa te przynależały do metropolii w Salzburgu. 

Z  tych ośrodków i  za „pośrednictwem” duchowień-

stwa czeskiego wychodziły inicjatywy i starania zwią-

zane z chrystianizacją kraju Mieszka i ustanowieniem 

w nim zrębów organizacji kościelnej. Ten etap wpro-

wadzania chrześcijaństwa wiąże się z  działalnością 

bpa Jordana w latach 968-982 (poświadcza ją między 

innymi Thietmar), a  następnie bpa  Ungera. Trzeba 

jednakże zaznaczyć, że zasięg akcji chrystianizacyjnej 

w okresie panowania Mieszka obejmował głównie eli-

ty jego państwa, co pośrednio wynika z  interpretacji 

„danych” archeologicznych dotyczących na przykład 

liczby i  chronologii najstarszych budowli sakralnych. 

Szczególnym „świadectwem” utrwalania się chrześci-

jaństwa w „kraju Mieszka” jest sam Mieszko – wład-

ca, który żywił kult do Udalryka (923-973), biskupa 

bawarskiego Augsburga, i który u schyłku życia oddał 

swe państwo w  opiekę Stolicy Apostolskiej (regestr 

zwany Dagome iudex). Władca, który – jak wskaza-

no w tytule niniejszego artykułu – oświecił Polskę. Tę 

frazę zapisał w swej kronice Anonim Gall, komentując 

epizod z okresu dziecięctwa Mieszka. Syn Siemomy-

sła był bowiem, jak się dowiadujemy, dotknięty ślepotą 

do siódmego roku życia i  podczas uczty uświetnia-

jącej jego postrzyżyny odzyskał wzrok. Los Mieszka 

był w interpretacji kronikarza figurą losu Polski, która 

trwając w pogaństwie, była jakby ślepa, a przyjmując za 

przyczyną Mieszka chrześcijaństwo, odzyskała wzrok. 

Interpretacja ta metaforycznie ujmuje skutki przyjęcia 

chrztu przez Mieszka dla jego państwa. 

 Rozszerzająca się na skutek akcji misyjnej, wspiera-

nej przez Mieszka i  jego następców, obecność chrze-

ścijaństwa w  państwie polskim niejako wprowadzała 

istotne zmiany w życie ludności tegoż państwa. Wią-

zała się, ogólnie mówiąc, z obalaniem śladów dawnych 

kultów, wprowadzaniem chrześcijańskiego kalendarza 

świąt, egzekwowaniem głównych zasad moralno-

ści chrześcijańskiej dotyczącej zwłaszcza małżeń-

stwa i  praktyk postnych, praktykowaniem obrządku 

szkieletowego w  pochówkach (zamiast ciałopalenia). 

W  głównych grodach centralnego obszaru państwa 

wznoszono pierwsze budowle sakralne (Gniezno, Po-

znań, Ostrów Lednicki, Giecz). Swoistym podsumo-

waniem kolejnego etapu procesu chrystianizacji było 

– już w  okresie panowania Bolesława Chrobrego – 

powstanie metropolii gnieźnieńskiej, „ugruntowanej” 

na męczeńskiej śmierci św.  Wojciecha. Pielgrzymka 

Ottona III do grobu tego świętego, stanowiąca ważną 

część „obchodu milenium” przez cesarza, podkreśla-

ła znaczenie państwa pierwszych Piastów w  świecie 

chrześcijańskim.

Jan Matejko, „Dąbrówka” 
(fot. Polona)

Jan Matejko, „Zaprowadzenie
 chrześcijaństwa R.P. 1965” 
(fot. Wikipedia)
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W  czasie uroczystości Milenium Chrztu Polski 

w  1966  r. władze komunistyczne kilkakrotnie 

usiłowały zatrzymać peregrynację kopii cudownego 

obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Posunięto się 

nawet do aresztowania obrazu, który w eskorcie funk-

cjonariuszy Milicji Obywatelskiej został przewieziony 

do Częstochowy. Niczym Szwedzi XX  w. milicjanci 

oblegali Jasną Górę do 1970 r., pilnując, aby ta szcze-

gólna kopia nie opuściła klasztoru. Dwa lata później 

wykradł ją ks. Józef Wójcik, wówczas wikariusz w pa-

rafii w  Radomiu. Obraz wrócił na szlak wędrówki, 

a komuniści przekonali się, że nie wygrają z Kościołem 

i wiarą, a przede wszystkim nie wygrają z Matką Bożą.

Kult Maryi w Polsce
Od średniowiecza bardzo silnie rozwinięty był 

w  Polsce kult maryjny. W  XIV  w. sprowadzono cu-

downy wizerunek Matki Bożej na Jasną Górę. Wła-

śnie od tego czasu stała się ona jednym z największych 

sanktuariów maryjnych w Polsce. Nigdy nie odnoto-

wano tutaj objawień maryjnych, jak miało to miejsce 

w innych sanktuariach. Siłą i tajemnicą przyciągającą 

ludzi na Jasną Górę jest niezwykły obraz, którego au-

torstwo przypisuje się św.  Łukaszowi Ewangeliście. 

Przed słynącym cudami jasnogórskim wizerunkiem 

Matki Bożej modliło się wielu polskich królów, ksią-

żąt i hetmanów, składających tam swoje buławy jako 

wota. Kult maryjny szczególnie pielęgnował prymas 

Polski kard. Stefan Wyszyński. W maju 1956 r., kiedy 

przebywał w Komańczy, uwięziony przez władze ko-

munistyczne, napisał Jasnogórskie Śluby Narodu Polskie-

go. Wiązały się one z przypadającą w 1956 r. 300-setną 

rocznicą ślubów lwowskich, złożonych w czasie poto-

pu szwedzkiego przez króla Jana Kazimierza w  ka-

tedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

we Lwowie. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego zosta-

ły uroczyście złożone 26 VIII 1956  r. na Jasnej Gó-

rze, bez udziału uwięzionego prymasa. Uczestniczyło 

w nich kilkaset tysięcy wiernych. 

Kopia obrazu
Jesienią 1956  r., tuż po uwolnieniu, kard.  S.  Wy-

szyński rozpoczął przygotowania do obchodów Mi-

lenium Chrztu Polski. 3 maja następnego roku zain-

augurował na Jasnej Górze Wielką Nowennę, czyli 

dziewięcioletnią modlitwę i  pracę nad wypełnieniem 

Jasnogórskich Ślubów. Ostatni, IX  Rok Wielkiej No-

wenny został poświęcony czci Matki Najświętszej 

i przebiegał pod hasłem „Weź w opiekę Naród cały”. 

W czasie IV Konferencji Episkopatu Polski w kwiet-

niu 1957 r. biskupi polscy zatwierdzili projekt nawie-

dzenia wszystkich polskich parafii przez kopię cudow-

nego obrazu. Prymas powiedział wtedy: „Skoro nie 

może cały naród nawiedzić swojej Królowej na Jasnej 

Górze, dlatego niech Matka Boża odwiedzi wszystkie 

swoje dzieci tam, gdzie żyją, czyli w  ich parafiach”. 

Należało wykonać kopię obrazu. Tego zadania pod-

jął się prof.  Leonard Torwirt, konserwator i  artysta 

malarz z uniwersytetu w Toruniu. Będąc na Jasnej Gó-

rze, powiedział ojcom paulinom, że kiedyś będzie mu-

siał wynagrodzić Matce Bożej na Jasnej Górze za na-

paść Szwedów w 1655 r. Właśnie w 1957 r. nadarzyła 

się ku temu okazja. Prof. Torwirt namalował dwie ko-

pie obrazu. Jedna z nich została przez księdza pryma-

sa ofiarowana ojcu świętemu Piusowi XII, a druga, po 

poświęceniu przez papieża, udała się na szlak nawie-

dzenia. Jego wieloletnia wędrówka rozpoczęła się z ja-

snogórskich wałów 26 VIII 1957 r. i była ważną czę-

ścią dziewięcioletniej Wielkiej Nowenny, która miała 

przygotować Polaków do Milenium Chrztu Polski.

Matka Boża skrępowana sznurami
Obraz odwiedził dziesięć diecezji (warszawską, 

siedlecką, łomżyńską, białostocką, warmińską, gdań-

ską, chełmińską, gorzowską, wrocławską i  opolską), 

a w każdej z nich wszystkie parafie. Dla wiernych było 

to wielkie święto. Z  tej okazji specjalnie przystraja-

no ulice i  domy. Matkę Bożą witały banderie konne 

i orkiestry. Zewnętrznym wyrazom czci towarzyszyły 

emocje religijne. Przed przyjazdem obrazu odbywały 

się rekolekcje, spowiedź i specjalne trzydniowe nabo-

żeństwa. W  1966  r., decyzją episkopatu, zatrzymano 

nawiedzenie parafialne, aby obraz na szlaku milenij-

nym mógł być obecny w miastach biskupich. 

Uroczystości milenijne rozpoczęły się w  kwiet-

niu 1966  r., w  Wielką Sobotę, w  Gnieźnie. W  tym 

samym czasie władze komunistyczne zorganizowały 

konkurencyjne obchody tysiąclecia państwa polskiego. 

Kiedy w  Gnieźnie abp  Karol Wojtyła wygłaszał ka-

zanie, nieopodal wybuchały salwy armatnie na cześć 

ministra obrony narodowej Mariana Spychalskiego. 

W  ten sposób usiłowano zakłócić obrzędy religijne. 

Ludzie jednak opuszczali rządową imprezę, woleli 

brać udział w  uroczystościach kościelnych. Podobnie 

było 17  kwietnia w  Poznaniu, gdzie wierni, wobec 

zakazu procesji, ponieśli samochód, w którym znajdo-

wał się obraz. Władze komunistyczne nie zgodziły się, 

aby w uroczystościach milenijnych uczestniczył ojciec 

święty Paweł VI, dlatego na Jasnej Górze 3 maja na 

pustym fotelu ustawiono portret papieża. Milicja za-

kłóciła uroczystości w Krakowie, a 5 czerwca Lublinie. 

W  naszym mieście w  uroczystej Mszy  św. wzię-

ło udział od 30  000 do 50  000 wiernych, choć tego 

dnia obowiązywał na terenie całego kraju zakaz sprze-

daży biletów PKP i  PKS do Lublina. Po zakończe-

niu Mszy św. w katedrze lubelskiej, około godziny 20, 

grupa studentów KUL poniosła obraz na ramionach 

przez całe centrum miasta. W tej spontanicznej proce-

sji na KUL uczestniczyło tysiące ludzi, którzy od kate-

dry do budynków Uniwersytetu zajęli wszystkie ulice. 

Obraz pożegnano 7 czerwca. Od rogatki warszawskiej 

samochód skierowano w stronę Bełżyc i Kraśnika. Jed-

nak na trasie przejazdu, w okolicach miejscowości Pa-

likije, milicjanci zatrzymali auto. Ikona została przy-

kryta plandeką i skrępowana sznurami. Nakazano, aby 

pojazd udał się na Jasną Górę. 

dr Ewa 
Rzeczkowska
Instytut Historii 

Aresztowany obraz
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Sytuacja powtórzyła się tydzień później po uro-

czystościach we  Fromborku. Obraz podróżował 

w  kolumnie aut, w  której jechał także prymas. Za-

mierzano zawieźć go do Warszawy. W  drodze, po-

między Pasłękiem a Ostródą, w Liksajnach, pryma-

sowski samochód otoczyła eskorta milicjantów na 

motocyklach. Przejęli oni samochód z obrazem i za-

wieźli do katedry warszawskiej. Wskutek tej inter-

wencji nie odbyły się uroczystości milenijne w  No-

wym Dworze i w kościele św. Stanisława Kostki na 

Żoliborzu. Po uroczystościach w Warszawie władze 

nie pozwoliły, aby obraz opuścił miasto. Stał on w za-

krystii katedry, za okratowanym oknem. Z ulicy wy-

glądał jak uwięziony.

Aresztowanie obrazu
W niedzielę 4  IX 1966  r. miało się odbyć nawie-

dzenie obrazu w diecezji katowickiej, dlatego dwa dni 

wcześniej prymas zdecydował, że obraz z  Warszawy 

pojedzie do Katowic. Jednak na miejsce nie dotarł. Pod 

Będzinem auto zostało zatrzymane przez milicję, któ-

ra kazała zawracać i jechać z obrazem na Jasną Górę. 

Władze zarządziły, że ma on pozostać w Częstocho-

wie. W razie niepodporządkowania się temu nakazowi 

grożono likwidacją klasztoru Paulinów w  Warszawie 

i powołaniem tamtejszych kleryków do służby wojsko-

wej. Zakonnicy umieścili obraz w  kaplicy św. Pawła, 

za kratą, i  opatrzyli napisem: „Tu znajduje się uwię-

ziony przez władze Obraz, który wędrował po Polsce”. 

Dniem i nocą Jasnej Góry pilnowali milicjanci. Kon-

trolowali każdy wyjeżdżający z klasztoru pojazd. Piel-

grzymi nazywali ich Szwedami XX w. 

Tymczasem po Polsce peregrynowały puste ramy 

kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, co na 

wiernych robiło ogromne wrażenie. Było też wymow-

nym symbolem sytuacji katolików w  komunistycznej 

Polsce. Puste ramy wędrowały aż do 1972 r., kiedy na 

uroczystościach milenijnych w  Radomiu wierni po-

nownie mogli zobaczyć obraz.

„Złodzieje w sutannach”
W  1970  r. spod jasnogórskiego klasztoru zniknę-

ły posterunki milicji, jednak paulini nie mieli zgody 

na uwolnienie obrazu. Za wiedzą prymasa obraz zo-

stał „wykradziony” 13 VI 1972 r. z Jasnej Góry przez 

księży Józefa Wójcika i  Romana Siudka oraz siostry 

służki Helenę Trętowską i Marię Kordos. Księża po-

tajemnie wynieśli go z kaplicy, a zakonnice nyską wy-

wiozły z Jasnej Góry i dostarczyły do Radomia. Obraz 

ukrywano w pomieszczeniu na węgiel na plebani ko-

ścioła Mariackiego. 18 VI 1972 r. w czasie rozpoczęcia 

uroczystości nawiedzenia w Radomiu został on wnie-

siony w  procesji przez biskupów z  prymasem Wy-

szyńskim i kard. Wojtyłą na czele. Choć Służba Bez-

pieczeństwa prowadziła szeroko zakrojone śledztwo 

pod kryptonimem Fala, mające wyjaśnić, jak doszło 

do zniknięcia obrazu z Jasnej Góry, to nikomu niczego 

nie udowodniono. 

Peregrynacja obrazu była kontynuowana do 12  X 

1980 r. W tym czasie Matka Boża nawiedziła ponad 

8000 kościołów i kaplic w ponad 7000 parafii. Wielu 

przekonało się, że w obrazie, przed którym modliły się 

setki tysięcy ludzi, tkwi niezwykła siła, wobec której 

bezradna okazała się władza świecka. 

Msza św. pod przewodnictwem 
bpa Piotra Kałwy, z homilią 
prymasa Polski kard. Stefana 
Wyszyńskiego, przed obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej 
na dziedzińcu KUL (fot. Marian 
Hałasa/AU KUL)
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Maria Wrzeszcz
wieloletni pracownik 

naukowy w Instytucie 
Leksykografii

W roku milenium chrześcijaństwa w Polsce obraz 

Matki Bożej Częstochowskiej 14  IV 1966  r. 

(dokładnie w  tysięczną rocznicę chrztu Mieszka  I) 

przybył do Gniezna. 3  maja gościł na Jasnej Górze, 

gdzie w  obecności milionowej rzeszy pielgrzymów 

z  całej Polski prymas Stefan Wyszyński oddał nasz 

naród w macierzyńską niewolę Maryi. Następnie cu-

downy wizerunek odwiedzał stolice diecezji. 4 czerw-

ca, w piękne, słoneczne, sobotnie popołudnie, „pierw-

szy gość – Królowa Polski” przywędrowała do Lubli-

na, gdzie oczekiwało Ją około 40 000 wiernych. „Fala 

przesuwająca się od strony ronda obwieszcza przyjazd 

Obrazu Jasnogórskiego. Kaplica-samochód, obsypana 

kwiatami, jedzie wolno jakby poruszana energią falu-

jącego tłumu”.

Po kilku minutach obraz umieszczono na jednej 

z kolumn przed katedrą na tle stylizowanego orła pol-

skiego. Powitania dokonał bp Piotr Kałwa. Mszę  św. 

celebrował nowo konsekrowany pomocniczy biskup 

lubelski – pierwszy polski biskup drugiego tysiącle-

cia – Bolesław Pylak. Czuwania i  modlitwy trwały 

całą noc.

W centralnej, niedzielnej uroczystości uczestniczy-

ło 46 biskupów. Sumę pontyfikalną odprawił metro-

polita krakowski abp  Karol Wojtyła. Płomienne ka-

zanie wygłosił prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. 

W godzinach południowych odbyła się sesja naukowa, 

podczas której historyk KUL prof. Zygmunt Sułowski 

przedstawił referat pt. „Wkład Lubelszczyzny w dzie-

ło Kościoła katolickiego w Polsce”. Po programie mu-

zycznym w  wykonaniu połączo nych chórów nastąpił 

akt oddania diecezji lubelskiej Matce Najświętszej.

Po zakończeniu uroczystości diecezjalnych obraz 

miał przejechać do Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego. Wbrew decyzjom władz państwowych i służb 

porządkowych studenci KUL ( Jerzy Anczewski, Wal-

demar Budzyń i  inni) jeszcze na placu Katedralnym 

nie dopuścili do włożenia go do samochodu-kapli-

cy. Wzięli obraz na ramiona, a  następnie przez ulicę 

Królewską, plac Łokietka, Krakowskie Przedmieście, 

ulicę Nowotki przynieśli na plac przed kościołem aka-

demickim KUL. „Tego nikt się nie spodziewał i  nie 

planował”. Trasę tę równocześnie przebył kilkudzie-

sięciotysięczny tłum ze śpiewem pieśni maryjnych na 

ustach. Przed wejściem do świątyni Matkę Bożą w Jej 

jasnogórskim wizerunku powitali w  imieniu społecz-

ności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rektor 

ks. prof. dr hab. Wincenty Granat i duszpasterz aka-

demicki o. Hubert Czuma SJ. 

Po całonocnych modlitwach środowiska akademic-

kiego Mszę św. na dziedzińcu KUL odprawił bp Kał-

wa. W homilii prymas Wyszyński wyraził pragnienie, 

by dochodziło „do syntezy wiary i  rozumu”. On tak-

że zakończył milenijną sesję naukową życzeniem, aby 

młodzi uczeni „lepiej urządzili sprawy Boże w Polsce 

w nowym Tysiącleciu. I by w  roku 2000 mówiono – 

Polonia nadal f idelis – wierna Bogu, Krzyżowi, Ewan-

gelii i Kościołowi”. 7 czerwca rano, żegnany przez tłu-

my mieszkańców, ukwiecony samochód-kaplica opu-

ścił Lublin. 

Bardzo uroczyście uczczono wielki jubileusz 

1000-lecia chrztu Polski na KUL, lecz kilka tygodni 

później studenci niosący obraz stanęli przed Kolegium 

Karno-Administracyjnym w Lublinie. Skazano ich na 

kary grzywny. Za głównego inspiratora i sprawcę wy-

darzenia władze uznały o. Czumę, choć nie był obec-

ny przed katedrą, co potwierdził w wystawionym za-

świadczeniu ks. rektor Granat. Ojcu Czumie również 

wymierzono karę grzywny. Ksiądz rektor natychmiast 

zaproponował, że zapłaci zasądzone kwoty. Duszpa-

sterz jednak sam uiścił należną sumę. Nie wiadomo 

zaś, czy z tej propozycji skorzystali studenci, ale ważne, 

że ją otrzymali. 

20  VI 1966  r. w  Liksajnach (między Pasłękiem 

a  Ostródą) obraz Pani Jasnogórskiej został „areszto-

wany”. Smutnemu Te Deum w  kolejnych diecezjach 

towarzyszyła pusta rama, woskowa świeca i  księga 

Ewangelii... oraz nowe zawołanie w  litanii – „Matko 

Boża z pustej ramy, módl się za nami”.

Jasnogórska Pani w Lublinie

Cytaty pochodzą z relacji 
świadków wydarzeń.

Prymas Polski kard. Stefan 
Wyszyński i rektor KUL 

ks. Wincenty Granat podczas 
uroczystości milenijnych na 

KUL (fot. Marian Hałasa/
AU KUL)

Procesja z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w kościele akademickim 
(fot. Marian Hałasa/AU KUL)
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Od 2013  r. Kościół w  Polsce realizuje czterolet-

ni program duszpasterski pt.  „Przez Chrystusa, 

z  Chrystusem, w  Chrystusie”. Rozpoczęty w  I  nie-

dzielę Adwentu 2013  r., został przygotowany przez 

Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Pol-

ski we  współpracy z  Polskim Stowarzyszeniem Pa-

storalistów. Rozłożony na cztery etapy, nawiązuje 

do 1050. rocznicy chrztu Polski, którą przeżywamy 

w obecnym Roku Miłosierdzia, i odwołuje się do zna-

ków związanych z liturgią chrztu. 

Założenia i cele programu 
duszpasterskiego

Świętowanie 1050. rocznicy chrztu Polski jest waż-

ne, ale nie może stać się celem samym w sobie. Znajo-

mość naszej przeszłości pozwala nam odkrywać i do-

ceniać chrześcijańskie korzenie, z  których wyrasta-

my. To z kolei ma służyć patrzeniu na teraźniejszość 

przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji bu-

dować naszą przyszłość na fundamencie doświadcze-

nia żywego spotkania z Jezusem Chrystusem. Chodzi 

więc o  to, aby wspomnienie historycznego wydarze-

nia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa 

i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie 

chrztu przez pierwszych polskich władców, stało się 

impulsem do odnowienia i  umocnienia naszej wiary. 

Realizacja programu duszpasterskiego ma zatem pro-

wadzić wierzących przez doświadczenie wiary, nawró-

cenie i chrzest ku postawie apostolstwa1.

Program duszpasterski na lata 2013-2017 ma re-

alizować kilka celów: ewangelizacyjny (pogłębienie 

osobistej więzi katolików z Chrystusem poprzez wy-

siłek głębszego poznania, pokochania i wiernego na-

śladowania Mistrza z Nazaretu), inicjacyjny (uświado-

mienie i przyjęcie łaski sakramentów inicjacji, przede 

wszystkim chrztu świętego), formacyjny (kształtowa-

nie postaw duchowych i  moralnych zgodnych z  wy-

znawaną wiarą, z czym wiąże się zaangażowanie w ży-

cie Kościoła i  świadectwo życia chrześcijańskiego) 

i  społeczny (podjęcie odpowiedzialności za kształto-

wanie w  duchu wiary życia rodzinnego, społecznego 

i zawodowego)2.

Etapy i realizacja programu 
duszpasterskiego

Według założeń omawianego programu praca 

duszpasterska ma koncentrować się wokół następu-

jących haseł: „Wierzę w  Syna Bożego” (2013/2014), 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (2014/2015), 

„Nowe życie w  Chrystusie” (2015/2016), „Idźcie 

i  głoście” (2016/2017). Każdy rok duszpasterski zo-

stał powiązany z symbolami nawiązującymi do liturgii 

chrztu, które mogą pomóc osobom już ochrzczonym 

w odnowieniu łaski tego sakramentu i w odkrywaniu 

otrzymanej godności i misji.

Hasło na rok 2013/2014 brzmiało „Wierzę w Syna 

Bożego”3. Był to czas, w którym w szczególny sposób 

skupiono się na głoszeniu kerygmatu. Znalazło to wy-

raz w  propagowaniu Biblii jako słowa Bożego, pod-

kreśleniu ewangelizacji – zwłaszcza w  parafii – oraz 

działań preewangelizacyjnych, organizowaniu reko-

lekcji kerygmatycznych i  katechezie dorosłych przed 

chrztem dziecka. Symbolem tego roku była świeca, 

czyli światło.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – to hasło 

roku 2014/20154. Tematyka tego okresu dotyczyła na-

wrócenia (metanoja) jako czasu oczyszczenia i oświe-

cenia. Nie mogło zatem w nim zabraknąć refleksji nad 

kierownictwem duchowym i nowymi formami towa-

rzyszenia ludziom w procesie nawrócenia. Symbolem 

tego roku był krzyż. 

Rok 2015/2016 przebiega pod hasłem „Nowe ży-

cie w Chrystusie”, a jego tematykę stanowi sakrament 

chrztu świętego5. Jak już wspomniano, rozważanie ta-

jemnicy chrzcielnej zbiega się z obchodami 1050-le-

cia chrztu Polski. Chodzi zatem o uświadomienie so-

bie godności dzieci Bożych, którą otrzymaliśmy na 

chrzcie świętym, i konsekwencji płynących z tego sa-

kramentu. Mają temu służyć między innymi: święto-

wanie rocznicy swojego chrztu, odnowienie przyrze-

czeń chrzcielnych, zwrócenie uwagi na chrzcielnice 

w  kościołach oraz przypomnienie zwyczaju kropiel-

nicy w domu. Symbolem tego okresu są woda i biała 

szata.

Przed nami jeszcze rok 2016/2017 z hasłem „Idźcie 

i  głoście”. Stanowi on swoiste podsumowanie całego 

programu i akcentuje konieczność ponownego odkry-

cia przez katolików swojego powołania, otwarcia się 

na dary i  charyzmaty Ducha Świętego, aby słowem 

i  czynem, z  nowym zapałem podjąć misję głoszenia 

Ewangelii we współczesnym świecie. Symbolem tego 

roku będzie olej – namaszczenie.

Ważniejsze celebracje 
i wydarzenia związane 
z programem duszpasterskim

Program duszpasterski Kościoła w  Polsce na lata 

2013-2017 jest realizowany na poziomie ogólnopol-

skim, diecezjalnym, parafialnym, a  także rodzinnym. 

dr hab. Marek 
Fiałkowski OFMConv
Instytut Teologii 
Pastoralnej i Katechetyki

Przez Chrystusa, 
z Chrystusem, w Chrystusie
Program duszpasterski Kościoła w Polsce przygotowujący do 
1050. rocznicy chrztu

1 Wierzę w Syna Bożego. List pasterski 
Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 
2013, http://episkopat.pl/dokumenty/

listy_pasterskie/5491.0,Wierze_w_Syna_

Bozego.prn [dostęp: 20.06.2016 r.].

2  Sz. Stułkowski, Schemat programu 
duszpasterskiego 2016/2017. Wystąpienie 
na spotkaniu dyrektorów Wydziałów 
Duszpasterskich, Duszpasterzy Krajowych, 
przedstawicieli Delegatów KEP dla różnych 
środowisk, Konsulty Żeńskiej i Męskiej oraz 
Świeckich Konsekrowanych (mps).

3 Zob. Komisja Duszpasterstwa Konferen-

cji Episkopatu Polski, Wierzę w Syna Bożego: 
przez Chrystusa, w Chrystusie, z Chrystusem, 
przez wiarę i chrzest do świadectwa. 
Program duszpasterski na rok 2014/2014, 

red. Sz. Stułkowski, Poznań 2013.

4  Zob. Komisja Duszpasterstwa 

Konferencji Episkopatu Polski, Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię: przez Chrystusa, 
w Chrystusie, z Chrystusem, przez wiarę 
i chrzest do świadectwa. Program duszpa-
sterski na rok 2014/2015, red. Sz. Stułkow-

ski, Poznań 2014.

5  Zob. Komisja Duszpasterstwa 

Konferencji Episkopatu Polski, Nowe życie 
w Chrystusie: przez Chrystusa, w Chrystusie, 
z Chrystusem, przez wiarę i chrzest do 
świadectwa. Program duszpasterski na rok 
2015/2016, red. Sz. Sułkowski, Poznań 

2015.



Olej – symbol roku 
2016/2017

16 W kręgu tematu: 966 – 1966 – 2016

Na tych poziomach orga-

nizowane są celebracje na-

wiązujące do tematyki je-

go poszczególnych etapów. 

Warto wspomnieć o  waż-

niejszych celebracjach 

i  inicjatywach związanych 

z  omawianym programem, 

zwłaszcza o  tych, któ-

re odbyły się na szczeblu 

ogólnopolskim.

Dobrym przygotowa-

niem do realizacji pro-

gramu duszpasterskiego 

Kościoła w  Polsce na lata 

2013-2017 był – zorgani-

zowany przez Zespół ds. 

Nowej Ewangelizacji przy 

Konferencji Episkopatu 

Polski – II  Ogólnopolski Kongres Nowej Ewange-

lizacji pt.  „Obudzić olbrzyma. Nowa ewangelizacja 

w parafii”, który odbył się w dniach 19-22 IX 2013 r. 

w  Warszawie. Podczas kongresu, który zgromadził 

około 800 osób, zastanawiano się, co zrobić, aby para-

fia stawała się wspólnotą Kościoła żywego i dającego 

życie, czyli wspólnotą zewangelizowaną i ewangelizu-

jącą. W tym celu podjęto refleksję nad właściwą wizją 

parafii oraz metodami ewangelizacji w  parafii i  po-

przez parafię6. Podobną rolę odegrał I Krajowy Kon-

gres Parafialnych Rad Duszpasterskich (Licheń, 14-

15 IX 2013 r.), zorganizowany przez Komisję Dusz-

pasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, w  którym 

uczestniczyło ponad 1200 osób z  całej Polski. Jego 

celem było podsumowanie działalności wspomnianych 

rad w Polsce, ocena możliwości ich rozwoju oraz wy-

miana doświadczeń i oczekiwań członków7.

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem oma-

wianego programu duszpasterskiego były centralne 

obchody 1050. rocznicy chrztu, które odbyły się 14-

16  IV 2016  r. w  Gnieźnie i  Poznaniu pod hasłem 

„Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Miały one charakter 

kościelno-państwowy i uczestniczyli w nich: członko-

wie Episkopatu Polski, który w tym czasie odbył swoje 

trzydniowe zebranie plenarne, biskupi z Polskiej Rady 

Ekumenicznej, przedstawiciele Konferencji Biskupów 

z krajów Europy, najwyższe władze Polski z prezyden-

tem i premierem na czele oraz korpus dyplomatyczny. 

Uroczystym liturgiom przewodniczył legat papieski, 

sekretarz stanu kard.  Pietro Parolin, który także po-

błogosławił i wręczył krzyże misyjne 37 misjonarkom 

i  misjonarzom. Do kard.  Parolina papież Franciszek 

skierował list na 1050. rocznicę chrztu Polski. Pod-

kreśla w nim, że Kościół w Polsce zawsze utrzymywał 

szczególną więź z narodem, uczestnicząc w jego rado-

ściach i cierpieniach. Miłosierny Bóg uczynił w ciągu 

wieków ziemię polską tak urodzajną, że zrodziła ob-

fite duchowe owoce, a  wielu Polaków „wyróżniło się 

wyznawaniem i  obroną wiary, zachowaniem nadziei 

oraz praktykowaniem miłości”. W tym kontekście pa-

pież przywołał postaci świętych Wojciecha i  Stani-

sława oraz najbardziej znanych w  świecie współcze-

snych świętych polskich: franciszkanina Maksymilia-

na Kolbego, siostrę Faustynę Kowalską oraz papieża 

Jana Pawła  II. Franciszek zauważył także, że chrzest 

w 966 r. oznacza początek państwa polskiego, dlatego 

życzył wszystkim Polakom ufnego patrzenia w przy-

szłość, a wierzącym – duchowego rozwoju i dawania 

przykładu życia według Ewangelii8. 

Należy jeszcze wspomnieć o obradach Zgromadze-

nia Narodowego 15 IV 2015 r. w Poznaniu, w czasie 

którego orędzie z okazji jubileuszu 1050-lecia chrztu 

Polski wygłosił prezydent Andrzej Duda. Podkreślił 

on, że chrzest Mieszka I jest najważniejszym wydarze-

niem w dziejach państwa i narodu polskiego, a chry-

stianizacja dała Polsce potężny impuls rozwojowy. Jako 

naród mamy więc obowiązek strzeżenia fundamentów 

naszej tradycji i kultury oraz budowania silnego pań-

stwa na fundamencie wartości, z  których wyrośliśmy 

i na których nas wychowano9.

Obchodom 1050. rocznicy chrztu Polski towa-

rzyszyły także inne ważne wydarzenia o  charakterze 

religijnym i  kulturalnym. Warto odnotować wspólną 

modlitwę z przedstawicielami Polskiej Rady Ekume-

nicznej na Ostrowie Lednickim, poświęcenie odlane-

go specjalnie na 1050. rocznicę chrztu Polski dzwo-

nu Mieszko i  Dobrawa, procesję ulicami Poznania 

z  peregrynującym po Polsce – podobnie jak przed 

pięćdziesięciu laty – obrazem Matki Bożej Często-

chowskiej oraz spotkanie ewangelizacyjne na stadionie 

Inea w  Poznaniu. Interesujące były również inicjaty-

wy artystyczne: prapremiera filmu o  chrzcie Miesz-

ka I pt. Mesco dux baptizatur w reżyserii Macieja Paw-

lickiego, prawykonanie Oratorium999.pl (kompozytor: 

Jacek Sykulski, autor tekstu: Sylwester Dworacki) czy 

musical pt.  Jesus Christ Superstar w  wykonaniu po-

znańskiego Teatru Muzycznego (w roli głównej Ma-

rek Piekarczyk)10.

Program duszpasterski Kościoła w  Polsce na la-

ta 2013-2017 pt.  „Przez Chrystusa, z  Chrystusem, 

w Chrystusie” można potraktować jako swego rodzaju 

inicjację chrześcijańską, czyli wprowadzenie w chrze-

ścijański styl życia. Ma on bowiem na celu przede 

wszystkim ożywienie osobistej wiary w Syna Bożego, 

a ta winna się przekładać na codzienne życie każdego 

wierzącego w  Polsce. Należy przypuszczać, że wy-

siłki te wzmocnią czekające nas w  najbliższym cza-

sie dwa bardzo znaczące wydarzenia – wizyta papie-

ża Franciszka w  Polsce i  Światowe Dni Młodzieży 

w Krakowie.

6  „Budzenie olbrzyma” – odbył 

się II Ogólnopolski Kongres Nowej 

Ewangelizacji, http://ekai.pl/wydarzenia/

temat_dnia/x70847/budzenie-olbrzyma-

odbyl-sie-ii-ogolnopolski-kongres-nowej-

ewangelizacji/ [dostęp: 25.05.2016 r.].

7  Zob. http://kongres-prd.pl/ [dostęp: 

25.05.2016 r.].

8  List papieża Franciszka do kard. Pietra 

Parolina na 1050. rocznicę Chrztu Polski, 

„Wiadomości KAI” 24 kwietnia 2016 r., 

nr 17, s. 8.

9  Zob. http://www.prezydent.pl/

aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/

wystapienia/art,37,oredzie-prezydenta-

rp-przed-zgromadzeniem-narodowym-

z-okazji-jubileuszu-1050-lecia-chrztu-

polski-pleng.html [dostęp: 25.05.2016 r.].

10  Obchody 1050-lecia Chrztu Polski, 

„Wiadomości KAI” 24 kwietnia 2016 r., 

nr 17, s. 3-5.

Woda i biała 
szata – 

symbole roku 
2015/2016



Laury 17Z gabinetu Rektora

Z kalendarium
Podróże zagraniczne

1-4 marca Jego Magnificencja przebywał w Rzymie. Go-

ścił w rozgłośni Radia Watykańskiego, gdzie spotkał się z dy-

rektorem Sekcji Polskiej ks. Leszkiem Gęsiakiem SJ i wziął 

udział w audycji poświęconej Katolickiemu Uniwersytetowi 

Lubelskiemu Jana Pawła II w związku ze zbliżającym się ju-

bileuszem 100-lecia Uczelni. W redakcji „L’Osservatore Ro-

mano” rozmawiał z redaktorem naczelnym wydania polskiego 

ks. Władysławem Gryzłą SJ. Złożył też wizytę administrato-

rowi Fundacji Jana Pawła II w Rzymie o. drowi Krzysztofo-

wi Wieliczce OSPPE. 

23-26 kwietnia odwiedził Leuven w  Belgii w  ramach 

poszukiwania śladów obecności ks.  Idziego Radziszewskie-

go, który doktoryzował się na tamtejszym Uniwersytecie 

Katolickim. 

29-30 kwietnia był na Ukrainie, gdzie spotkał się z peł-

nomocnikiem Rektora KUL ds. promocji na terenie państw 

Europy Wschodniej ks.  Krzysztofem Szeblą, z  prezesem 

Stowarzyszenia Kultury Polskiej im.  Jana Pawła  II w  Ka-

mieńcu Podolskim Wiktorem Kolanowskim, z  przełożoną 

domu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w  Ka-

mieńcu Podolskim s. Natalią Czerkis i z proboszczem para-

fii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ka-

mieńcu Podolskim ks. Jerzym Molewskim TChr.

Goście
7 marca Rektor KUL spotkał się z ordynariuszem diecezji 

Santa Clara bpem Arturo Amadorem, który wyraził radość 

z możliwości odwiedzenia naszej Uczelni – znanej jako ośro-

dek naukowy i miejsce związane z osobą Jana Pawła II. Mó-

wiąc o Kościele katolickim na Kubie, podkreślił jego trudną 

sytuację i zaprosił do pomocy w odbudowie. 

8 marca gościł szefową Kancelarii Prezydenta  RP 

Małgorzatę Sadurską, przybyłą na KUL na zaproszenie 

Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Va-

de Mecum, Klubu Inteligencji Katolickiej w  Lublinie oraz 

Uczelnianego Samorządu Studentów KUL z  wykładem 

pt. „Rola Prezydenta RP w kształtowaniu współczesnej pol-

skiej polityki”. 

9 marca spotkał się ze zwierzchnikiem Ukraińskiego Ko-

ścioła Greckokatolickiego arcybiskupem większym kijow-

sko-halickim Światosławem 

Szewczukiem. Gość wyraził 

wdzięczność władzom Uni-

wersytetu za wsparcie udzie-

lane od lat Kościołowi grec-

kokatolickiemu (alumni lu-

belskiego seminarium grec-

kokatolickiego – jedynego 

w  Polsce – są studentami 

KUL, a  studenci z Ukrainy, 

w tym wielu grekokatolików, 

stanowią najliczniejsza gru-

pę wśród obcokrajowców). 

Po spotkaniu abp  Szew-

czuk w ramach cyklu otwar-

tych spotkań na KUL „Pro 

publico bono – KULtura 

człowieka i  społeczeństwa” 

wygłosił wykład „Ekume-

niczna koncepcja Kościoła 

greckokatolickiego”.

10 marca gościł bisku-

pa świdnickiego Ignacego Deca, który przed laty odbył na 

KUL studia specjalistyczne z filozofii i teologii, tu doktory-

zował się (1976) i habilitował (1991) na Wydziale Filozofii 

Chrześcijańskiej.

12 marca rozmawiał z  minister edukacji narodowej 

Anną Zalewską, przybyłą na KUL na zaproszenie Kate-

dry Pedagogiki Chrześcijańskiej i  Fundacji Servire Veritati 
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– Instytutu Edukacji Narodowej, będących organizato-

rami XV Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Wy-

chowawców pt.  „W  trosce o  kształt polskiej edukacji. 

Jakiej reformy potrzeba szkole?”. 

12 kwietnia spotkał się z  prof. drem hab.  Eugeniu-

szem Gatnarem, członkiem Zarządu Narodowego Ban-

ku Polskiego (2010-2016) oraz członkiem Rady Polityki 

Pieniężnej (2016-2022), który w ramach cyklu „Pro pu-

blico bono – KULtura człowieka i  społeczeństwa” wy-

głosił wykład pt. „Zadłużony świat”.

20 kwietnia gościł Waldemara Paligę, lekarza spe-

cjalizującego się w  diagnostyce naczyniowej, właścicie-

la siedmiu klinik w  Kanadzie, zaproszonego z  wykła-

dem „Porozmawiajmy o  pieniądzach” w  cyklu „Etyka 

biznesu”. 

28 kwietnia przyjął Katarzynę Głowalę, podsekre-

tarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, goszczącą na KUL 

z wykładem „Finansowanie służby zdrowia oraz Naro-

dowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” 

w  ramach „Pro publico bono – KULtura człowieka 

i społeczeństwa”. 

Wydarzenia 
5 marca ks. prof. dr hab.  Antoni Dębiński złożył 

kwiaty na grobie donatorów KUL Olgi i Tadeusza Li-

tawińskich na Nowym Cmentarzu w  Zakopanem, zaś 

22 kwietnia w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu 

Dolnym, otwierając wystawę „Aby to piękno służyło 

innym... Kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich”, przy-

bliżył historię podarowania przez nich w  1986  r. dzieł 

sztuki do uniwersyteckiego muzeum.

11 marca uczestniczył w Akademickiej Drodze Krzy-

żowej, która jak co roku rozpoczęła się przed kościołem 

akademickim KUL i przeszła przez miasteczko akade-

mickie UMCS.

24 marca, w Wielki Czwartek, wziął udział w Mszy 

krzyżma, odprawianej w  archikatedrze lubelskiej pod 

przewodnictwem abpa  Stanisława Budzika. Następnie 

uczestniczył w  spotkaniu dla kapłanów w  Kurii Me-

tropolitalnej w  Lublinie. Wieczorem celebrował Mszę 

Wieczerzy Pańskiej w kościele akademickim KUL i wy-

głosił homilię [tekst na www.kul.pl/wypowiedzi]. W ar-

chikatedrze lubelskiej brał udział w  Wigilii Paschalnej 

w Wielką Sobotę i w Mszy św. pierwszego dnia Wiel-

kanocy. 28  marca przewodniczył Mszy  św. w  bazylice 

Świętego Krzyża w  Warszawie, transmitowanej przez 

radiową Jedynkę, i odczytał tekst własnego listu wielka-

nocnego zatytułowanego „Przez chrzest włączeni w krąg 

europejskiej kultury chrześcijańskiej”.

14-16 kwietnia uczestniczył w centralnych obchodach 

1050. rocznicy chrztu Polski w Poznaniu i Gnieźnie.

27 kwietnia z  okazji 2.  rocznicy kanonizacji Jana 

Pawła  II przewodniczył Mszy  św. sprawowanej w  ko-

ściele akademickim KUL.

27 kwietnia w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze 

poprowadził rozważanie podczas apelu jasnogórskiego 

[tekst na www.kul.pl/wypowiedzi].

Na KUL
7 kwietnia Rektor KUL w  imieniu Uniwersyte-

tu podpisał umowę o rozszerzeniu współpracy z Polish 

Teachers Association (Zrzeszenie Nauczycieli Polskich 

w Ameryce) – organizacją, która skupia polonijne szkoły 

i polonijnych nauczycieli z rejonu środkowego zachodu 

Stanów Zjednoczonych, reprezentowaną przez prezes 

Ewą Koch. Współpraca ta, rozpoczęta w 2013 r., koor-

dynowana jest przez Uniwersytet Otwarty KUL. 

10 kwietnia z  okazji 155.  rocznicy urodzin Anieli 

hr.  Potulickiej przewodniczył Mszy  św. i  wygłosił ho-

milię w kościele akademickim KUL [tekst na www.kul.

pl/wypowiedzi]. Następnie spotkał się z Zarządem Fun-

dacji Potulickiej. Wieczorem wygłosił słowo przed oko-

licznościowym koncertem z cyklu „OPUS MAGNUM 

– KULowskie wieczory z  muzyką”, z  którym wystą-

pili Marcin Zdunik - wiolonczela i  Paweł Wakarecy 

- fortepian. 

W ramach projektu „Śniadanie z Rektorem” 19 kwiet-

nia spotkał się ze  studentami prowadzącymi Galerię  1 

im. B. Słomki, a 21 kwietnia z przedstawicielami Agen-

cji Reporterskiej Passion TV, działającej pod patronatem 

Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

21 kwietnia podpisał z Bankiem Pekao S.A. w Lubli-

nie umowę licencyjną na wykorzystanie wizerunku Gma-

chu Głównego KUL na potrzeby karty bankomatowej.opracowała M.K.
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Dnia 15 III 2016 r. podczas posiedzenia Rady Wy-

działu Teologii  KUL Złotym Dyplomem Wy-

działu Teologii uhonorowany został ks.  prof. dr hab. 

Henryk Zimoń  SVD, który odebrał to wyróżnienie 

z rąk dziekana WT ks. prof. dra hab. Mirosława Ka-

linowskiego. Księdzu Profesorowi przyznano dyplom 

w dowód uznania za bogaty dorobek naukowy, badaw-

czy i  dydaktyczny oraz wieloletnią i  owocną współ-

pracę z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za 

granicą prowadzoną w  duchu dialogu międzykultu-

rowego i  religijnego, a  także za umiejętność łączenia 

zdobyczy wiedzy i wartości duchowych w kształtowa-

niu serc i umysłów młodzieży. 

Ks. prof. dr hab. Henryk Zimoń urodził się 4  V 

1940 r. w Wodzisławiu Śląskim. Do szkoły podstawo-

wej uczęszczał w rodzinnych Wilchwach. Naukę kon-

tynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. 14. Puł-

ku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Po-

stanowił zostać misjonarzem i wybrał Zgromadzenie 

Słowa Bożego. Duchową formację i studia filozoficz-

no-teologiczne odbył w  Misyjnym Seminarium Du-

chownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Śluby wie-

czyste złożył 8 IV 1964 r., a 26 VI 1965 r. przyjął świę-

cenia kapłańskie z  rąk bpa  Tomasza Wilczyńskiego. 

Następnie został skierowany na studia z etnologii, re-

ligioznawstwa i indologii na uniwersytet we Fryburgu 

Szwajcarskim. Egzamin doktorski zdał 5 VII 1973 r., 

zaś 1 października tego roku  został zatrudniony na 

stanowisku starszego asystenta w  Katedrze Historii 

i Etnologii Religii na Sekcji Teologii Fundamentalnej 

KUL. Kolokwium habilitacyjne ks.  Zimonia odbyło 

się 26 V 1983 r., po którym Rada Wydziału Teologicz-

nego KUL nadała mu stopień naukowy doktora habi-

litowanego teologii w zakresie historii i  etnologii re-

ligii na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy 

habilitacyjnej pt. Wilhelma Schmidta teoria monoteizmu 

pierwotnego i jej krytyka w wiedeńskiej szkole etnologicz-

nej. W październiku 1985 r. ks. H. Zimoń został kie-

rownikiem Katedry Historii i Etnologii Religii w no-

wo powstałej specjalizacji religioznawstwo na Sekcji 

Teologii Fundamentalnej. 1 III 1992 r. objął stanowi-

sko profesora nadzwyczajnego. Na podstawie dorobku 

naukowego i książki profesorskiej pt. Sakralność ziemi 

u  ludu Konkomba z  Afryki Zachodniej (Lublin 1998) 

Senat KUL 1 II 2000 r. powołał go na stanowisko pro-

fesora zwyczajnego w Instytucie Teologii Fundamen-

talnej, którego był dyrektorem w latach 2008-2012.

Ksiądz Profesor redagował serię Studia Religio-

logiczne – w  latach 2000-2009 wydano w  niej 10 

książek. Był odpowiedzialny za dział religioznaw-

stwa w Encyklopedii katolickiej. Jest autorem 5 książek 

(w tym dwie w języku niemieckim i angielskim), 182 

artykułów (również w językach obcych) i 71 haseł en-

cyklopedycznych, redaktorem i współredaktorem 11 

prac zbiorowych. Był promotorem 145 prac licencjac-

kich i magisterskich oraz 16 doktorskich. Głównymi 

obszarami jego badań naukowych są: kultury i religie 

Afryki, religie ludów pierwotnych, monoteizm pier-

wotny, rytuał i religia, etnologia kulturowohistoryczna, 

buddyzm indyjski, dialog międzyreligijny. 

Od 1993 r. ks. prof. H. Zimoń prowadził wykłady 

gościnne w języku angielskim i niemieckim z afryka-

nistyki, etnologii, religioznawstwa i dialogu międzyre-

ligijnego w następujących krajach: Belgia, Chorwacja, 

Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina, Niemcy, USA. Jest 

członkiem międzynarodowego Instytutu Anthropos, 

Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Polskiego To-

warzystwa Ludoznawczego, Towarzystwa Naukowego 

KUL, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Lu-

belskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towa-

rzystwa Religioznawczego i Stowarzyszenia Teologów 

Fundamentalnych w Polsce. Jest wybitnym i cenionym 

badaczem religii, etnologiem, gorliwym kapłanem. 

6 XI 2006 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech 

Kaczyński odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi. 

ks. dr hab. Zdzisław 
Kupisiński, prof. KUL 
Instytut Teologii 
Fundamentalnej

Złoty Dyplom Wydziału Teologii dla ks. prof. Henryka Zimonia

Ceniony naukowiec 
i gorliwy kapłan

Laureat z prodziekanem 
Wydziału Teologii 
drem hab. Ireneuszem 
Ledwoniem OFM, prof. KUL 
(z lewej), i dziekanem ks. prof. 
drem hab. Mirosławem 
Kalinowskim (fot. Katarzyna 
Zielińska-Król)

Wystąpienie ks. prof. dra 
hab. Henryka Zimonia na 
zakończenie uroczystości 
(fot. Katarzyna Zielińska-Król)
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Jubileuszowe życzenia od 
abpa Stanisława Budzika

Dnia 10  IV 2016  r. swoje 80. urodziny świętował 

ks.  Henryk Misztal, kapłan archidiecezji lubel-

skiej, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła  II, międzynarodowej sławy 

kanonista, uznany ekspert w  zakresie prawa kanoni-

zacyjnego i  wyznaniowego, ceniony dydaktyk, mistrz 

i  wychowawca kilku pokoleń młodzieży. Z  tej oka-

zji 11  kwietnia z  inicjatywy Rektora  KUL ks.  prof. 

dra hab. Antoniego Dębińskiego odbyło się uroczyste 

spotkanie, podczas którego zaproszeni goście mogli 

osobiście złożyć dostojnemu Jubilatowi najlepsze ży-

czenia i gratulacje. 

Jubilat swoją wielką przygodę z nauką inspirowa-

ną wiarą rozpoczął przed 62 laty, kiedy jako kleryk 

Wyższego Seminarium Duchownego podjął studia 

teologiczne na KUL (1954-1960). W 1961 r. bp Piotr 

Kałwa, ze względu na „większe dobro Kościoła Świę-

tego” – jak motywował swoją decyzję, skierował go 

na studia z  prawa kanonicznego na Wydział Prawa 

Kanonicznego KUL, zakończone w 1964  r. magiste-

rium i  licencjatem. Następnie ks.  Misztal odbył stu-

dia doktoranckie i  w  czerwcu 1968  r. uzyskał sto-

pień naukowy doktora na podstawie rozprawy Cen-

zura uprzednia pism i  druków w  Kościele Zachodnim. 

Studium historyczno-prawne. 1  X 1969  r. podjął pra-

cę na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Stopień 

naukowy doktora habilitowanego uzyskał w  1979  r. 

na podstawie monografii „Causae historicae” w  postę-

powaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W 1980 r. 

został powołany na kierownika Katedry Prawa Wy-

znaniowego, a  w  1984  r. na kuratora Katedry Prawa 

Kanonizacyjnego. Funkcje te sprawował odpowied-

nio do roku 2007 i  2004. Tytuł naukowy profesora 

nadzwyczajnego otrzymał w 1986 r., a stanowisko pro-

fesora zwyczajnego w  1992  r. Z  dniem 1  X 2001  r. 

osiągnął wiek emerytalny. Na prośbę Rady Wydzia-

łu prowadził jednak zajęcia dydaktyczne do 2006  r., 

a  następnie na podstawie umowy o wolontariat miał 

wykłady dla doktorantów w języku polskim i włoskim 

do 2014 r. Pełnił też liczne i odpowiedzialne funkcje 

na Uniwersytecie, między innymi był prodziekanem 

(1983-1987) i dziekanem Wydziału Prawa Kanonicz-

nego i  Nauk Prawnych (1987-1989). Do jego osią-

gnięć nawiązał Ksiądz Rektor, mówiąc: „Dzisiaj myśli 

kierujemy w  stronę ks.  Henryka Misztala, naszego 

profesora, dziekana, uczonego, promotora wielu prac, 

który owocnie i pięknie wpisał się w historię naszego 

Uniwersytetu. A skoro obchodzi swoje urodziny, chce-

my to wyrazić w sposób uroczysty, składając życzenia, 

wyrazy szacunku oraz podziękowania za wszelkie do-

bro, którego przez lata mogliśmy doświadczać”. 

W  historię Uniwersytetu Ksiądz Profesor wpisał 

się także dzięki pionierskiej pracy badawczej w  za-

kresie prawa kanonizacyjnego. Recenzenci jego do-

robku naukowego zgodnie podkreślali, że komentarz 

ks. prof. H. Misztala do konstytucji apostolskiej Divi-

nus perfectionis Magister był pierwszym komentarzem 

w  literaturze polskiej i  zagranicznej. W dorobku na-

ukowym Księdza Profesora, liczącym około 550 publi-

kacji, ponad połowa dotyczy prawa kanonizacyjnego 

lub jest z nim związana. Wśród nich są: monografie, 

podręczniki akademickie, artykuły, hasła oraz dzieło 

jego życia – podręcznik do prawa kanonizacyjnego 

pt. Le cause di canonizzazione. Storia e procedura, auto-

ryzowany przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, 

włączony do jej serii Sussidi per lo Studio delle Cause 

dei Santi i  wydany przez Libreria Editrice Vaticana 

w 2005 r. 

Odnosząc się do tego wymiaru życia ks.  Miszta-

la, abp Stanisław Budzik podczas uroczystości jubile-

uszowej zauważył, że: „Ksiądz Profesor został ukształ-

towany przez nasz Uniwersytet, ale także przez całe 

naukowe życie kształtuje oblicze tego Uniwersytetu 

przez swój wkład, przez swój dorobek  […]. Wkład 

naukowy Księdza Profesora i praca nad procesami be-

atyfikacyjnymi naszej diecezji były bardzo potrzebne. 

Dziękując za ten dorobek, podziwiamy również hero-

iczność cnót, heroiczność dorobku Księdza Profesora, 

jego skromność i pokorę. My wszyscy na widok Księ-

dza Profesora uśmiechamy się, cieszymy i  gratuluje-

my”. Kończąc wystąpienie, Wielki Kanclerz KUL po-

wiedział: „8:0 to jest wspaniały wynik; wynik, o jakim 

marzą sportowcy, o  jakim marzymy wszyscy my…! 

dr Lidia 
Fiejdasz-Buczek

Instytut Prawa 
Kanonicznego

Uroczystość 80. urodzin ks. prof. Henryka Misztala 

Owocnie i pięknie 
wpisał się w historię 
naszego Uniwersytetu
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Życzymy Księdzu Profesorowi zdrowia i  błogosła-

wieństwa Bożego na dalsze świadectwo”.

Z  kolei wojewoda lubelski Przemysław Czarnek 

wręczył Jubilatowi dyplom uznania między innymi za 

„[...] świadectwo kapłańskiego i duszpasterskiego za-

angażowania, otwartość na współpracę z różnymi śro-

dowiskami, stowarzyszeniami, instytucjami, owocującą 

budowaniem i umacnianiem cywilizacji miłości […]”. 

Na zakończenie tej podniosłej uroczystości, któ-

rej oprawę muzyczną przygotował Chór KUL, Jubilat 

wyraził swą wdzięczność między innymi w  słowach: 

„Magnificencjo, Księże Rektorze, na Twoje ręce skła-

dam serdeczne dzięki jako inicjatorowi tego spotkania, 

jakże dla mnie miłego. Ksiądz Rektor od początku, 

jak go znam, był i  jest osobą inspirującą do wysiłku 

umysłowego przez czynnych i  emerytowanych pro-

fesorów, jak i  innych pracowników tej mojej jedynej 

Uczelni. Wybitnemu Romaniście godzi się powtórzyć 

słowa wypowiedziane niegdyś do Odysa: „Nie byle 

kto ty jesteś – i  nie byle głowa!”. Serdeczne podzię-

kowania kieruję także do osoby p.  prorektora Paw-

ła Smolenia, który od lat daje mi dowody empatii. 

Cieszę się z  obecności ks.  prof. dra hab.  Stanisława 

Janeczka, któremu dziękuję za wielką sympatię, jaką 

mnie darzy. Jakże cieszę się z obecności p. wojewody 

dra hab.  Przemysława Czarnka, absolwenta naszego 

Wydziału, wraz z szanowną małżonką. Odbyłem do-

piero jedno spotkanie w  jego wysokim urzędzie ad-

ministracji rządowej. Już wtedy zostałem urzeczony 

jego szlachetną postawą i realizmem oraz cechą dialo-

gowania, tak rzadką u polityków. Zdarza się to tylko 

u  ludzi z  klasą. Księże Dziekanie mojego Wydziału, 

jesteś doświadczonym kapitanem statku, na którym 

żeglujemy. Nie mogę pominąć też faktu, iż od wielu 

lat jesteś dla mnie także wielkim autorytetem mo-

ralnym. Wśród oficerów tego statku zaliczyłem także 

o.  prof. dra hab.  Wiesława Bara, dr  Lidię Fiejdasz-

-Buczek, dr Martę Ordon, którym tak wiele zawdzię-

czam. Wśród osób dbających o moje zdrowie są moi 

przyjaciele, jak dr  n.  med.  Tadeusz Sadowski wraz 

z  żoną dr  Zofią oraz nieobecny z  powodu choroby 

prof. Władysław Witczak. Jest tutaj najbliższa rodzina 

– brat inż. Bronisław i jego żona Zofia, najwspanialsza 

bratowa, jaką znam”. 

Kończąc, mówił ze wzruszeniem: „Ta Uczelnia da-

ła mi wiedzę najpierw teologiczną, później prawniczą, 

rozszerzyła moje horyzonty myślowe, pozwoliła bar-

dziej się rozwinąć i dała coś, czego nie doznałem ni-

gdzie, mianowicie niepowtarzalną atmosferę inspiracji 

i niepokoju naukowego”.

 Podziękowania ks. prof. dra 
hab. Henryka Misztala

Dzień Celtycki
Katedra Filologii Celtyckiej tradycyjnie zorgani-

zowała na naszej Uczelni Celtic Day – Dzień Celtyc-

ki, który odbył się 11 IV 2016 r. W tym roku tema-

tem przewodnim była 100. rocznica powstania wiel-

kanocnego, które w istotny sposób przyczyniło się do 

odzyskania niepodległości przez Irlandię. W progra-

mie wydarzenia znalazły się trzy prelekcje, warszta-

ty języka irlandzkiego i  walijskiego, koncert muzyki 

celtyckiej w  wykonaniu zespołu Lia Fáil, projekcja 

filmu dokumentalnego z  oryginalnymi materiałami 

kronikalnymi z  czasu powstania pt.  Mise Éire oraz 

wystawa w atrium Collegium Norwidianum przygo-

towana przez Ambasadę Irlandii pt. „Irlandzki zryw – 

Wielkanoc 1916. Ireland Rising: The Events of Easter 

1916”, dostępna dla zwiedzających w dniach 5-22 IV 

2016  r. W  celu przybliżenia wydarzeń sprzed 100 

lat, które wywarły trwały wpływ na losy i  tożsamość 

Irlandii, poniżej zamieszczone zostały fragmenty tek-

stu wystawy, udostępnione przez Ireland’s Department 

of Foreign Affairs and Trade i publikowane za zgodą 

Ambasady Irlandii.

Irlandzki zryw – Wielkanoc 1916
Na początku XX w. Irlandia stanowiła część Zjed-

noczonego Królestwa, którego prawa uchwalał parla-

ment obradujący w Westminsterze. Irlandzcy unioni-

ści (zwolennicy więzi z  Wielką Brytanią) byli zado-

woleni z  takiego stanu rzeczy, podczas gdy patrioci 

mieli nadzieję na uzyskanie autonomii. Począwszy od 

lat  80. XIX  w., w  irlandzkiej polityce dominowała 

kwestia home rule, czyli kampanii na rzecz autonomii 

Irlandii w ramach Zjednoczonego Królestwa poprzez 

przywrócenie irlandzkiego parlamentu, rozwiązane-

go w 1800 r. Autonomię próbowano bez powodzenia 

wprowadzać w 1886 i 1893 r., ale w 1912 r. osiągnięcie 

dr hab. Maria 
Bloch-Trojnar
Instytut Filologii 
Angielskiej

Celtic Day 2016

Ku niepodległości
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Wystawa „Irlandzki zryw – 
Wielkanoc 1916. Ireland Rising: 

The Events of Easter 1916” 
w atrium Collegium 

Norwidianum (fot. Aleksander 
Bednarski)

celu Irlandzkiej Partii Parlamentarnej, największego 

irlandzkiego ugrupowania w brytyjskim parlamencie, 

wydawało się być na wyciągnięcie ręki. Jednak nie 

wszystkim patriotom wystarczała nadzieja na autono-

mię i  woleli dążyć do uzyskania całkowicie niepod-

ległego państwa irlandzkiego. Niektórzy z  nich byli 

gotowi podjąć w  tym celu walkę, jak choćby tajne 

Irlandzkie Bractwo Republikańskie (ang. Irish Repu-

blican Brotherhood – IRB), które stało za organizacją 

nieudanego powstania w 1867  r. Do wybuchu wojny 

w 1914 r. organizacja liczyła 180 000 członków.

Na czas wojny brytyjski rząd odłożył kwestię przy-

znania autonomii. Lider Irlandzkiej Partii Parlamen-

tarnej John Redmond zaapelował do członków Ir-

landzkich Ochotników, aby zaciągnęli się do brytyj-

skiej armii, przekonując, iż Wielka Brytania walczy 

w  imieniu niewielkich narodów i  uhonoruje swoje 

zobowiązania w  sprawie autonomii po zakończeniu 

wojny. Znaczna większość, w  sile 170 000 członków, 

pod nazwą Narodowych Ochotników (National Vo-

lunteers), stanęła po stronie Redmonda, zaś pozostałe 

10 000 kontynuowało działania jako Irlandzcy Ochot-

nicy pod przewodnictwem Eoina MacNeilla. Ponie-

waż I wojna światowa trwała dłużej, niż się spodzie-

wano, IRB dostrzegło szansę wykorzystania faktu, iż 

zasoby brytyjskiej armii są nadwyrężone. Organizacja 

miała nadzieję siłą wywalczyć całkowitą niepodległość 

Irlandii. 

W poniedziałek wielkanocny 24 IV 1916 r. siły re-

beliantów opanowały liczne obiekty na terenie Dubli-

na. W północnej części miasta grupa około 150 męż-

czyzn i kobiet należących do Irlandzkich Ochotników 

i  Irlandzkiej Armii Obywatelskiej pod wodzą Pádra-

iga Pearse’a, Jamesa Connolly’ego i Josepha Plunketta 

założyła kwaterę główną w budynku Poczty Głównej 

przy Sackville Street (obecnie O’Connell). Na połu-

dniowym brzegu rzeki Liffey powstańcy opanowali 

St Stephen’s Green, ratusz miejski, piekarnię Boland’s, 

fabrykę Jacob’s, destylarnię przy Marrowbone Lane 

oraz kompleks South Dublin Union. Mniej liczne 

grupy rebeliantów rozpoczęły powstanie w okolicach 

Wexford, Meath i  Galway. W  sumie w  całym kraju 

za broń chwyciło około 3000 mężczyzn i kobiet. Tego 

samego dnia przed gmachem Poczty Głównej Pádraig 

Pearse odczytał Proklamację niepodległości i tym samym 

ogłoszono utworzenie Republiki Irlandii, a na budyn-

ku podniesiono jej flagę. Proklamację podpisali: Tho-

mas Clarke, Seán Mac Diarmada, Pádraig Pearse, Ja-

mes Connolly, Thomas MacDonagh, Éamonn Ceannt 

i  Joseph Plunkett, którzy ogłosili się Tymczasowym 

Rządem Republiki Irlandii. Siły brytyjskie rozpoczęły 

poważne działania odwetowe we wtorek 25 kwietnia. 

Ogłoszony został stan wyjątkowy, a do Dublina, pod 

przywództwem generała brygady Williama Lowe’a, 

zaczęły przybywać posiłki, w  tym artyleria i  fregata 

marynarki wojennej HMS Helga. Większość walk 

miała formę zaciekłych starć ulicznych. Ciężka arty-

leria i  prowadzone przez marynarkę bombardowania 

spowodowały znaczne uszkodzenia budynków w cen-

trum miasta. W miarę zacieśniania się kordonu brytyj-

skiej armii wokół pozycji rebeliantów i  kurczenia się 

zapasów stawało się jasne, że szanse powstańców ma-

leją. W sobotę 29 kwietnia, pragnąc uniknąć dalszych 

ofiar wśród ludności cywilnej i z nadzieją na łaskę dla 

szeregowych uczestników powstania, Pádraig Pearse 

postanowił się poddać. 

Podczas powstania lub w  jego bezpośrednim na-

stępstwie śmierć poniosło 485 mężczyzn, kobiet 

i dzieci. Połowę ofiar stanowiła ludność cywilna, jed-

ną czwartą – żołnierze armii brytyjskiej, nieco poniżej 

jednej czwartej – członkowie Irlandzkich Ochotników. 

Do osądzenia około 3500 mężczyzn i kobiet areszto-

wanych pod zarzutem współudziału w  rebelii powo-

łano sądy polowe. Piętnastu przywódców powstania, 

w  tym wszystkich siedmiu sygnatariuszy Proklamacji 

niepodległości, skazano na śmierć i  rozstrzelano mię-

dzy 3 a 12 maja. Pomimo wydania ponad 100 innych 

wyroków śmierci zaniechano wykonywania egzeku-

cji pod wpływem rosnącego oburzenia społeczeństwa. 

Niemniej jednak 3 sierpnia szesnastym przywódcą po-

wstania został Roger Casement, na którym po proce-

sie o zdradę stanu wykonano wyrok śmierci. 

Pierwsze reakcje na powstanie były bardzo roz-

bieżne – postawy wahały się od wrogiej przez so-

lidarną po zwyczajną konsternację. Jednak niezado-

wolenie z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego, 

duża liczba sądów polowych i egzekucje przywódców 

zmieniły zdanie irlandzkiej opinii publicznej na ko-

rzyść powstania wielkanocnego. W  kolejnych latach 

Sinn Féin, partia polityczna, która nie brała bezpo-

średniego udziału w  powstaniu, ale była z  nim po-

wszechnie kojarzona, wykorzystała tę zmianę i  stała 

się politycznym przyczółkiem ruchu separatystyczne-

go. W 1917 r. na przewodniczącego Sinn Féin został 

wybrany Éamon de Valera i jeszcze w tym samym ro-

ku wraz z  trzema innymi członkami partii zwyciężył 

w wyborach uzupełniających do parlamentu. Rosnącej 

popularności Sinn Féin sprzyjała ciągnąca się długo 

wojna i  powszechna obawa, że brytyjski rząd ogłosi 

w  Irlandii pobór do armii. W  wyborach powszech-

nych w  grudniu 1918  r., po zakończeniu wojny, an-

typoborowa, proniepodległościowa partia Sinn Féin 

zdobyła 73 mandaty. W styczniu 1919 r. deputowani 

z  Sinn Féin odmówili zajęcia miejsc w  Westminste-

rze i  ustanowili nowy parlament Irlandii, Dáil Éire-

ann, który wkrótce potem ogłosił powstanie niepodle-

głej Republiki Irlandii. W tym samym roku wybuchła 

irlandzka wojna o  niepodległość. Niektórzy spośród 

uczestników powstania wielkanocnego, np. Michael 

Collins czy Éamon de Valera, odegrali w niej istotną 

rolę, a niepodległe państwo irlandzkie proklamowano 

w grudniu 1922 r. 
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Stanisław Sarek
kierownik zespołu 
redakcyjnego 
Towarzystwa 
Naukowego KUL

Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego 

Uhonorowany 
prof. Andrzej Półtawski 

Prof. dr hab. Andrzej Półtawski – 
laureat Nagrody im. ks. Idziego 
Radziszewskiego za rok 2015

Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL już po 

raz czterdziesty przyznał Nagrodę im.  ks.  Idzie-

go Radziszewskiego. Jej laureatem za rok 2015 zo-

stał prof.  dr hab.  Andrzej Półtawski, nestor polskiej 

filozofii.

Nagroda im. ks.  Idziego Radziszewskiego została 

ustanowiona w 1974 r. i odtąd jest wręczana co roku 

(z wyjątkiem lat 1981 i 1987) – jak głosi jej regulamin 

– „za wybitne osiągnięcia naukowe w  duchu huma-

nizmu chrześcijańskiego”. Humanizm chrześcijański, 

zwany niekiedy personalizmem albo integralnym hu-

manizmem, jest tym nurtem humanizmu, który wiel-

kość człowieka i godność osoby widzi w perspektywie 

związku z Bogiem w  świetle objawienia chrześcijań-

skiego. Przyjmuje zatem, że wartości religijne i dąże-

nia transcendentne nie tylko nie są sprzeczne z jakim-

kolwiek humanizmem godnym tego miana, ale czynią 

go pełnym i  autentycznym. Od 1974  r. za wierność 

owemu przesłaniu w swojej działalności naukowej zo-

stało uhonorowanych kilkudziesięciu koryfeuszy roz-

maitych dziedzin nauki, w  tym dziewięcioro filozo-

fów: Władysław Tatarkiewicz, Stefan Swieżawski, Izy-

dora Dąmbska, o. Mieczysław A. Krąpiec, ks. Michał 

Heller, abp  Józef Życiński, abp  Stanisław Wielgus, 

Antoni B. Stępień, s. Zofia Józefa Zdybicka, do któ-

rych grona w tym roku dołączył jako dziesiąty wybitny 

chrześcijański „miłośnik mądrości” Andrzej Półtawski.

Urodził się on 22 II 1923 r. w Warszawie. W cza-

sie okupacji niemieckiej działał w Narodowych Siłach 

Zbrojnych, uczestniczył w  powstaniu warszawskim 

w stopniu podchorążego. Kiedy powstanie upadło, zo-

stał osadzony w  stalagu Altengrabow koło Magde-

burga. Po wojnie ukończył na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim studia filozoficzne pod kierunkiem prof. Ro-

mana Ingardena, broniąc w  1950  r. pracę magister-

ską, następnie uzyskał stopień naukowy doktora na 

podstawie rozprawy Rzeczy i  dane zmysłowe. Świat 

i  spostrzeżenie u G.E. Moore’a, a w 1972 r. habilitację 

na podstawie pracy Świat, spostrzeżenie, świadomość. 

W  latach 1957-1970 był pracownikiem naukowym 

UJ, a po usunięciu go z  tej uczelni – w  latach 1973-

1993 Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii 

Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie kierował Ka-

tedrą Teorii Poznania.

Prof. dr hab. Andrzej Półtawski jest wybitnym fi-

lozofem, etykiem i  antropologiem, należy do czoło-

wych światowych specjalistów w zakresie fenomenolo-

gii oraz antropologii chrześcijańskiej. Przez całe życie 

odznacza się wzorową postawą moralną oraz krysz-

tałową wiernością Kościołowi i ojczyźnie. Jest z  tego 

pokolenia, dla którego hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” 

stanowi świętość, a pobyt w obozie koncentracyjnym 

czy jenieckim gotowe było traktować jako... rekolekcje 

zamknięte (słowa dr  Wandy Półtawskiej, żony Pana 

Profesora).

Uroczystość wręczenia Nagrody im.  ks.  Idziego 

Radziszewskiego odbyła się 27  IV 2016  r. podczas 

Publicznego Zebrania TN KUL. Warto zauważyć, że 

tego dnia przypadała druga rocznica kanonizacji Jana 

Pawła II, a prof. Półtawski wraz ze swoją żoną nale-

żał do najbliższych przyjaciół papieża. Zebraniu prze-

wodniczył prezes TN KUL ks. prof. dr hab. Augustyn 

Eckmann. Uroczystość została poprzedzona sprawoz-

daniem z  działalności TN KUL w  2015  r., przed-

stawionym przez sekretarza generalnego TN KUL 

ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL. Następnie 

ks. prof. Eckmann przypomniał ideę ustanowienia na-

grody i jej dotychczasowych laureatów. Laudację, uza-

sadniającą przyznanie tego wyróżnienia prof. A. Pół-

tawskiemu, wygłosił ks.  dr hab.  Jan Krokos, prof. 

UKSW. Przedstawił chwalebną biografię Laureata 

oraz jego dorobek naukowy, które pospołu są przeko-

nującym świadectwem chrześcijańskiego humanizmu. 

Po laudacji nastąpił akt wręczenia statuetki nagro-

dy i dyplomu. Podziękowawszy Zarządowi TN KUL, 

Laureat zaprezentował odczyt pt. „Metafizyczny nurt 

filozofii Romana Ingardena”, w  którym prześledził 

metafizyczne intuicje i  tropy w dziełach swojego mi-

strza. W  niektórych pracach Ingardena pojawiają się 

stwierdzenia niedwuznacznie metafizyczne w przyję-

tym przez niego rozumieniu metafizyki, tymczasem 

w  swych bardziej „technicznych” pracach ciągle nie 

jest on pewny, czy metafizyka, którą określa jako na-

ukę o faktycznej istocie przedmiotów istniejących, jest 

w ogóle możliwa. Szczegóły tego obszernego i erudy-

cyjnego wykładu Pana Profesora będzie mógł poznać 

każdy zainteresowany, gdyż tekst odczytu, poprzedzo-

ny laudacją ks.  prof.  J.  Krokosa, ukaże się drukiem 

w serii Wykłady i Przemówienia TN KUL.
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Propozycja edukacyjna KUL jest bogata i  zróżni-

cowana, dzięki czemu Uniwersytet co roku jest 

wybierany przez setki maturzystów jako miejsce dal-

szej nauki. Nad tym, aby informacja o  ofercie KUL 

dotarła do jak najszerszego grona potencjalnych stu-

dentów, pracuje na co dzień Dział Promocji i Kontak-

tów Społecznych, wspierany przez wielu pracowników 

i studentów. Jedną z cyklicznych inicjatyw jest Dzień 

Otwarty.

Tegoroczna edycja wydarzenia, przygotowana przez 

DPiKS we  współpracy z  Uniwersytetem Otwartym 

pod hasłem „KUL – kierunek przyszłość”, miała miej-

sce 27 kwietnia w Centrum Transferu Wiedzy. Dzięki 

zaangażowaniu wielu pracowników i studentów został 

przygotowany ciekawy i  atrakcyjny program. Dzień 

Otwarty rozpoczął się prezentacją oferty dydaktycznej 

Uniwersytetu, dróg rozwoju i kariery zawodowej oraz 

programów wymiany międzynarodowej Erasmus+. 

Była też chwila na występ zespołu studentów muzyko-

logii ReTune, który kilka dni później został zwycięzcą 

konkursu Open Stage. Następnie każdy z wydziałów 

zaprezentował możliwości, jakie dają studia na po-

szczególnych kierunkach. Studenckie Koło Innowacji 

– Transferu Wiedzy do Biznesu przygotowało sesję 

„Rozwój osobisty drogą do sukcesu”, między innymi 

z udziałem Marcelego Niezgody, dyrektora Lubelskiej 

Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. 

Uczniowie klas maturalnych wzięli udział w przy-

gotowanej przez Uniwersytet Otwarty Ostatniej De-

sce Ratunku, która stanowiła zwieńczenie trwających 

od 19 marca uniwersyteckich powtórek z  języka pol-

skiego i matematyki. Zainteresowani mieli też możli-

wość indywidualnych konsultacji polonistycznych oraz 

matematycznych. 

O szczegóły dotyczące poszczególnych kierunków 

maturzyści mogli zapytać studentów i  wykładowców 

na stoiskach każdego z wydziałów. Informacjami do-

tyczącymi warunków przyjęcia na KUL służył punkt 

informacyjny obsługiwany przez studentów z Progra-

mu Ambasador KUL. Swoją działalność przedstawiły 

między innymi Biblioteka Uniwersytecka oraz orga-

nizacje studenckie. Była też możliwość zapoznania się 

z dziejami naszej Uczelni w Muzeum Uniwersyteckim 

Historii KUL. Na zakończenie Dnia Otwartego wy-

stąpił kabaret Świerszczychrząszcz.

Program wydarzenia był bardzo bogaty, ale tak na-

prawdę KUL dla kandydatów na studia jest otwarty 

nie jednego dnia, ale przez cały rok. Nad dotarciem 

informacji o  naszej ofercie do maturzystów pracuje 

wiele osób. Instytuty i  katedry organizują konkursy 

i olimpiady, nawiązują bezpośrednie kontakty ze szko-

łami i  nauczycielami. Pracownicy Uczelni i  studen-

ci z  Programu Ambasador KUL odwiedzają szkoły, 

a  ich obecność na lekcjach daje uczniom szkół śred-

nich możliwość bezpośredniego kontaktu i  zadawa-

nia pytań. Uniwersytet jest szeroko obecny na targach 

edukacyjnych, zarówno na terenie Lubelszczyzny, jak 

i całej Polski (np. Warszawa, Rzeszów, Katowice). Pre-

zentujemy ofertę KUL również za granicą podczas 

targów i spotkań promocyjnych. W ten sposób dotarli-

śmy w tym roku akademickim bezpośrednio do ponad 

20 000 osób, które czeka decyzja o wyborze kierunku 

i uczelni. 

KUL coraz skuteczniej promuje się także w  me-

diach społecznościowych. Reklama rekrutacyjna od 

kwietnia do maja została obejrzana niemal milion ra-

zy, a 400 000 osób widziało ją co najmniej raz. Pro-

fil Uniwersytetu na Facebooku jest na 5 miejscu pod 

względem wielkości wśród wszystkich szkół wyższych 

w Polsce, liczy 35 000 użytkowników, z czego 75% ma 

mniej niż 24 lata, czyli stanowi grono naszych poten-

cjalnych studentów.

Liczby dotyczące zarówno tradycyjnych, jak i  no-

woczesnych kanałów promocji dowodzą, że oferta 

edukacyjna KUL cieszy się dużym zainteresowaniem, 

a Uniwersytet, mimo niżu demograficznego, skutecz-

nie rywalizuje z innymi uczelniami nie tylko w regio-

nie, ale i w Polsce. 

Leszek Wojtowicz
Dział Promocji 

i Kontaktów Społecznych

27 IV 2016 r. odbył się Dzień Otwarty, będący jedną z form 
prezentowania oferty edukacyjnej KUL 

Dla przyszłych studentów 

Punkt informacyjny w ramach 
Dnia Otwartego

Prorektor dr hab. Krzysztof 
Narecki, prof. KUL, 

z pracownikami naszego 
Uniwersytetu i organizatorkami 

Dni KUL w Winnicy na Ukrainie



Dewizą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

od początku jego istnienia, są słowa „Deo et Pa-

triae”. Towarzystwo Przyjaciół KUL, powstałe cztery 

lata po założeniu KUL, wspomaga działalność naszej 

Alma Mater w tej służbie, kierując się tym samym ha-

słem, które podobnie jak KUL włączyło w swoje logo. 

Na przestrzeni lat funkcjonowania TP KUL udowod-

niło, iż służba Bogu i ojczyźnie stanowi priorytet w je-

go działaniach.

Obecny rok, w którym przeżywamy 1050. rocznicę 

chrztu Polski, stał się po raz kolejny okazją do wielu 

inicjatyw w  tym duchu, podejmowanych przez KUL 

w  kraju i  poza jego granicami. Wpisując się w  ten 

nurt, TP KUL współorganizowało kilka wydarzeń na-

ukowych mających na celu ukazanie cennego wkładu 

Polaków w tworzenie rzeczywistości Kościoła na prze-

strzeni wieków.

16 IV 2016 r. w Londynie została zorganizowana 

międzynarodowa konferencja naukowa „Polacy w kul-

turze Wielkiej Brytanii”. Była to wieloaspektowa re-

fleksja nad wkładem Polaków w dziedzictwo kulturo-

we tego kraju, zwłaszcza po II wojnie światowej. Uka-

zała ona imponujący dorobek polskiej myśli i działal-

ności emigracyjnej Polaków w Wielkiej Brytanii, gdzie 

w najtrudniejszych dla Polski latach ukształtował się 

rząd, ale także rozwijało się polskie życie społeczno-

-polityczno-kulturalne. Konferencja została zorgani-

zowana przez TP KUL we współpracy z Ośrodkiem 

Badań nad Polonią i  Duszpasterstwem Polonijnym 

KUL, parafią Chrystusa Króla na Balham w Londy-

nie, Polską Misją Katolicką w Anglii i Walii, Fundacją 

Armii Krajowej w  Londynie, Polskim Uniwersyte-

tem na Obczyźnie, Instytutem Polskim Akcji Kato-

lickiej w  Anglii i  Walii, Katedrą Historii Kościoła 

w  Czasach Najnowszych, Metodologii i  Nauk Po-

mocniczych Historii Kościoła KUL i  wspólnotą Pro 

Ecclesia. Sympozjum patronatem honorowym objęli: 

abp Wojciech Polak – prymas Polski, bp Wiesław Le-

chowicz – przewodniczący Komisji ds. Polonii i Po-

laków za Granicą, delegat KEP ds.  Duszpasterstwa 

Emigracji Polskiej, Witold Sobków – ambasador RP 

w  Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i  Ir-

landii Północnej, ks.  prof. dr hab.  Antoni Dębiński 

– rektor KUL, ks. prałat Stefan Wylężek – rektor Pol-

skiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz prof. dr 

hab.  Halina Taborska – rektor Polskiego Uniwersy-

tetu na Obczyźnie. Wśród prelegentów byli między 

innymi pracownicy KUL: dr hab. Jacek Gołębiowski, 

prof. KUL, ks. dr Marek Grygiel TChr, ks. dr Tomasz 

Adamczyk i ks. dr Marcin Nabożny.

Kolejną patriotyczną inicjatywą TP KUL we współ-

pracy z Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpaster-

stwem Polonijnym KUL był Dzień Patriotyczny, ob-

chodzony 1 V 2016 r. w parafii św. Jana Ewangelisty 

na Putney w Londynie. Wówczas kazania o chrześci-

jańskim dziedzictwie Polski w 1050-lecie chrztu wy-

głosił doktorant Wydziału Nauk Społecznych KUL 

ks. Łukasz Marczak, a dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. 

KUL, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Dusz-

pasterstwem Polonijnym KUL, przedstawił wykład 

pt.  „Droga Polski do niepodległości”. Była to jedno-

cześnie okazja do spotkań z Polakami, którzy zawsze 

zainteresowani są historią Polski i działalnością naszej 

Uczelni. Podczas obu wspomnianych wydarzeń Polacy 

mieszkający w Wielkiej Brytanii mieli okazję do ma-

terialnego wsparcia działalności naszej Uczelni.

Wiele ważnych działań mających na celu wychowa-

nie młodego pokolenia w duchu służby Bogu i ojczyź-

nie Towarzystwo Przyjaciół KUL realizuje poprzez 

współpracę KUL ze  szkołami ponadgimnazjalnymi. 

Pracownicy naukowi i studenci naszej Uczelni prowa-

dzą zajęcia, warsztaty, szkolenia i tematyczne spotka-

nia dla uczniów liceów i techników, organizowane na 

naszym Uniwersytecie i w szkołach. 

W ramach tej współpracy 11 IV 2016 r. dr hab. Piotr 

Plisiecki z Instytutu Historii KUL odwiedził Liceum 

Ogólnokształcące nr  XIV im.  Polonii Belgijskiej 

we Wrocławiu, gdzie wygłosił wykład „Kiedy Miesz-

ko I przyjął chrzest?”. Wykład wpisał się w zaplano-

wane przez szkołę obchody rocznicy chrztu Polski. 

Tym samym spotkanie to było okazją do zadania wielu 

pytań o historię Polski, ale również o działalność KUL.

Towarzystwo Przyjaciół KUL w służbie „Deo et Patriae”

Bliżej historii Polski

Od lewej: dr hab. Jacek Gołębiowski, 
prof. KUL, Jadwiga Kowalska, 
ks. dr Władysław Wyszowadzki, 
ks. dr Marek Grygiel podczas 
konferencji naukowej w Londynie 
(fot. Judyta Braun)

Wykład dra hab. Piotra 
Plisieckiego 
we wrocławskim 
liceum (fot. z archiwum 
TP KUL)
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ks. dr Marcin 
Nabożny
wicedyrektor Biura 
Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół 
KUL



Obchody 1050. rocznicy chrztu Polski były także te-

matem ogólnopolskiego sympozjum „Wiarygodne ob-

licze Kościoła”, współorganizowanego przez TP KUL, 

Wyższe Seminarium Duchowne w  Rzeszowie, Insty-

tut Teologii Fundamentalnej KUL, Katolickie Stowa-

rzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w  Rzeszowie, 

Katedrę Nauk o  Rodzinie Wydziału Pedagogicznego 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Teologiczno-

-Pastoralny w Rzeszowie, Komitet Teologii PAN Od-

dział w Lublinie, Wydział VI Nauk Teologicznych Lu-

belskiego Towarzystwa Naukowego. Odbyło się ono 

21  IV 2016  r. w  Instytucie Teologiczno-Pastoralnym 

im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. Wśród 

prelegentów byli pracownicy naukowi z naszego Uni-

wersytetu – dyrektor ITF ks. dr. hab. Krzysztof Kaucha, 

prof. KUL, i dr hab. Max Stebler z Instytutu Filologii 

Germańskiej, a całość prowadził ks. dr hab. Jacenty Ma-

stej, prof. KUL, z ITF.

Wspomniane inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 

KUL – to jedna z form kształtowania w ludziach od-

powiedzialności za Kościół, ojczyznę i wychowywanie 

młodego pokolenia w duchu służby. 

26 Wydarzenia

W  dniu 23  IV 2016  r. na Katolickim Uniwer-

sytecie Lubelskim Jana Pawła  II odbył się fi-

nał IV Konkursu Logicznego, organizowanego przez 

Katedrę Logiki. Młodzież ze  szkół ponadgimnazjal-

nych zmierzyła się z  zadaniami, które wymagały nie 

tyle rozległej i  pogłębionej znajomości teorii, lecz 

umiejętności zastosowania pewnych zasad logicznych 

w praktyce. Uczniowie mieli także okazję uczestniczyć 

w minisesji przygotowanej przez pracowników KUL. 

Wysłuchali trzech referatów (dr  Piotr Lipski – „Co 

ma logika do informatyki, czyli o  maszynie Turinga 

słów kilka”, dr hab. Bożena Czernecka-Rej – „Zagadki 

nieskończoności” oraz dr hab. Marek Lechniak, prof. 

KUL – „Jak analizować argumentacje?”) i wzięli udział 

w dyskusji po każdym z nich. Nauczyciele zaś spotkali 

się z władzami Wydziału Filozofii oraz pracownikami 

Katedry Logiki. 

Organizowany już po raz czwarty, konkurs ma 

na celu zachęcenie uczniów do pracy nad rozwojem 

sprawności logicznych, a co za tym idzie do nabywania 

kultury logicznej, tak istotnej we wszelkiej aktywno-

ści poznawczej człowieka. Chodzi o zwrócenie uwagi 

młodzieży na fakt, iż mimo teoretycznego charakteru 

logika jest niezwykle przydatna zarówno w  codzien-

nym dyskursie, jak i  zaawansowanych badaniach, np. 

w informatyce czy sztucznej inteligencji. Konkurs Lo-

giczny jest z pewnością jedną z inicjatyw, które przy-

czyniają się do wzrostu jakości kształcenia młodzieży 

w Polsce. Jest on przeprowadzany w dwóch etapach – 

szkolnym oraz finałowym. Zainteresowani otrzymują 

od organizatorów niezbędne materiały konkursowe 

oraz zestawy ćwiczeń. Mają też możliwość korzysta-

nia z konsultacji pracowników i doktorantów Katedry 

Logiki KUL. Dla potrzeb konkursu utworzone zosta-

ło konto na portalu Facebook, na którym uczestnicy 

mogą znajdować nowe informacje związane tak z kon-

kursem, jak i  z  rozwiązywaniem zagadek logicznych 

oraz wymieniać się informacjami dotyczącymi logiki 

i jej zastosowań w rozwiązywaniu zadań.

W tegorocznej edycji konkursu na etapie szkolnym 

wzięło udział około 350 uczniów z  22 szkół woje-

wództwa lubelskiego, świętokrzyskiego i  podkarpac-

kiego. Spośród nich do finału zakwalifikowało się 59. 

Wyłoniono dziesięciu laureatów. Zwycięzcą został 

Szymon Stasiak z I LO im. Stanisława Staszica w Lu-

blinie. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody – sprzęt 

elektroniczny oraz książki – z  rąk dziekan Wydziału 

Filozofii dr hab. Moniki Walczak oraz dyrektora Wy-

działu Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta 

Lublin Mariusza Sagana. Sponsorami byli Wydział 

Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin 

oraz firma Stella Pack S.A. z Lubartowa.

Zapraszamy za rok na kolejną edycję Konkursu Lo-

gicznego, który w zamierzeniu organizatorów ma mieć 

zasięg ogólnopolski. 

dr hab. Bożena 
Czernecka-Rej
Instytut Filozofii

Finaliści IV Konkursu Logicznego 
wraz ze swoimi nauczycielami 
i organizatorami wydarzenia 

(fot. Dagmara Siek) 

Finał IV Konkursu Logicznego

By kultury logicznej nabyć
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22  III 2016  r. w  Instytucie Architektury Kraj-

obrazu miała miejsce wystawa „Bystrzyca twa-

rzą Lublina”. Przedmiotem prezentacji były prace dy-

plomowe (inżynierskie) i  prace zaliczeniowe studen-

tów kierunku architektura krajobrazu, przygotowane 

pod kierunkiem nauczycieli akademickich: dr  Kata-

rzyny Karczmarz, dr Magdaleny Lubiarz, dra hab. Sła-

womira Kolo, prof. KUL – prace dyplomowe oraz 

Pawła Adamca – prace projektowe. Zostały one opra-

cowane w  ramach zajęć z  takich przedmiotów, jak: 

projektowanie parków, planowanie przestrzenne, pro-

jektowanie wielkoprzestrzenne. 

 Wszystkie projekty dotyczyły zagospodarowania 

terenów nad rzekami: Bystrzycą, Czechówką i Czer-

niejówką. W przestrzeniach tych zaproponowano roz-

wiązania mające na celu podniesienie walorów użytko-

wych i  estetycznych poprzez wprowadzenie do dolin 

rzecznych takich nowości, jak: przystanie kajakowe, 

siłownie, trasy spacerowo-edukacyjne czy obiekty dy-

daktyczne. Główną wytyczną towarzyszącą pracy pro-

jektowej było zwrócenie i  udostępnienie tych obsza-

rów mieszkańcom oraz sprawienie, by nabrały one 

również funkcji reprezentatywnej. Zwrócono także 

uwagę na aspekty historyczne w  postaci wskazania 

miejsc wymagających rewaloryzacji, na przykład tere-

nów dawnych młynów i przepompowni. 

 Jednym z zaproponowanych rozwiązań dla obsza-

rów nadrzecznych wzdłuż Bystrzycy było utworzenie 

wielkopowierzchniowego parku pomiędzy ulicą Że-

glarską a  Janowską. Teren ten podzielono na strefy 

sportowe, naturalistyczne oraz rekreacyjne z bogatym 

wyposażeniem służącym wypoczynkowi. Przewidzia-

no poszerzenie ścieżki rowerowej oraz jej rozbudowę 

w postaci odnogi prowadzonej po obwodzie obszaru. 

W programie użytkowym przewidziano warsztaty dla 

młodzieży i dzieci zapoznające z florą i fauną oraz cy-

kliczne imprezy dla lokalnych społeczności, służące 

integracji i budowaniu poczucia odpowiedzialności za 

to miejsce. Park Bystrzyca stałby się alternatywą dla 

śródmiejskich obiektów o podobnej funkcji, jednocze-

śnie pełniłby ważną rolę w  systemie przyrodniczym 

miasta. Idea połączenia dolin rzecznych w  całość 

funkcjonalno-przestrzenną o  dużym znaczeniu eko-

logicznym w  skali Lublina przyświecała wszystkim 

dokumentacjom projektowym.

 Organizatorami wystawy byli: dr hab.  Ewa Trza-

skowska, Paweł Adamiec i  Wojciech Januszczyk. 

W  uroczystości jej otwarcia oprócz władz, pracow-

ników i  studentów KUL wzięli też udział przedsta-

wiciele Urzędu Miasta, radni i pracownicy spółdziel-

ni mieszkaniowych. Prezentacja prac została entuzja-

stycznie przyjęta w środowisku akademickim i urzęd-

niczym. Mogą one stać się początkiem dalszej dyskusji 

na temat kierunków rozwoju miasta oraz zmian w po-

strzeganiu terenów nadrzecznych.

 Wystawę zorganizowano w  ramach umowy 

o współpracy podpisanej przez Rektora KUL ks. prof. 

dra hab.  Antoniego Dębińskiego z  Urzędem Miasta 

Lublin dotyczącej ochrony wąwozów i suchych dolin 

Lublina oraz rewitalizacji rzeki Bystrzycy. Opracowa-

nia projektowe zagospodarowania terenów nadrzecz-

nych – to już kolejne działania podjęte przez Insty-

tut Architektury Krajobrazu w  ramach współpracy 

z Urzędem Miasta w zakresie kształtowania terenów 

zieleni. Dotychczas na podstawie projektów przygoto-

wanych przez studentów pod kierunkiem nauczycieli 

akademickich wykonane zostały nasadzenia na 5 lu-

belskich rondach. Opracowano również projekty tzw. 

bram wjazdowych do Lublina. Wykonano koncepcje 

nasadzeń przyulicznych, które częściowo wykorzysty-

wane są przy wyznaczaniu nowych nasadzeń kompen-

sacyjnych. Studenci przygotowywali w  ramach ćwi-

czeń terenowych inwentaryzację wybranych suchych 

dolin i wąwozów, a  jej wyniki przedstawili na konfe-

rencji naukowej w grudniu 2014 r. 

Wystawa „Bystrzyca twarzą Lublina” (fot. Paweł Adamiec)

Paweł Adamiec
Instytut Architektury 
Krajobrazu

dr hab. Ewa 
Trzaskowska
Instytut Architektury 
Krajobrazu

Wystawa prac studentów architektury krajobrazu

Zaprojektowali tereny 
nadrzeczne w Lublinie

Otwarcie wystawy przez prorektora dra hab. Krzysztofa 
Nareckiego, prof. KUL (fot. Paweł Adamiec)



28 Wydarzenia

W dniu 4 III 2016 r. odbył się na KUL III Ogól-

nopolski Konkurs Wiedzy o  Integracji Euro-

pejskiej, organizowany przez Instytut Europeistyki, 

zwłaszcza przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej. Te-

matem tegorocznej edycji, objętej patronatem hono-

rowym ministra spraw zagranicznych Witolda Wasz-

czykowskiego, minister edukacji narodowej Anny Za-

lewskiej, wojewody lubelskiego Przemysława Czarn-

ka, marszałka województwa lubelskiego Sławomira 

Sosnowskiego, prezydenta miasta Lublin Krzysztofa 

Żuka, posła do Parlametu Europejskiego Krzysztofa 

Hetmana oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, 

było „Rozszerzanie Unii Europejskiej – doświadczenia 

i  perspektywy”. Pierwsza edycja konkursu – w  roku 

szkolnym 2013/2014 – odbyła się pod hasłem „Par-

lament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii 

Europejskiej”, zaś tematem przewodnim drugiej edy-

cji – w roku szkolnym 2014/2015 – było zagadnienie 

„Rada Europejska w  systemie instytucjonalnym Unii 

Europejskiej”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych z całej Polski zainteresowanych tema-

tyką współpracy państw europejskich w ramach Unii 

Europejskiej, strefy Schengen, Rady Europy, Europej-

skiego Obszaru Gospodarczego oraz Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Tym razem w zma-

ganiach z zadaniami związanymi z zagadnieniem sze-

roko rozumianej integracji europejskiej wzięło udział 

ponad 60 uczestników, reprezentujących szkoły po-

nadgimnazjalne z Lublina, Zamościa, Krasnegostawu, 

Puław, Dąbrowy Tarnowskiej, Mszany Dolnej i Miń-

ska Mazowieckiego. 

Celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie wiedzy 

uczniów na temat historii i współczesności Unii Eu-

ropejskiej oraz kształtowanie poszanowania dla dzie-

dzictwa historycznego i kulturowego Europy. Konkurs 

ma także zachęcać uczniów do rozwijania umiejętno-

ści indywidualnego poszukiwania informacji na temat 

Unii Europejskiej i państw członkowskich, w tym sa-

modzielnego, świadomego i  selektywnego korzysta-

nia z  szerokiego strumienia informacji, szczególnie 

przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii infor-

matycznych. Uczniowie biorący udział w  konkursie 

powinni orientować się we  współczesnych procesach 

i  zjawiskach społeczno-politycznych, mieć wiedzę 

przewidzianą w programie szkolnym z zakresu przed-

miotów merytorycznie związanych z  tematyką kon-

kursu (wiedza o  społeczeństwie, historia najnowsza, 

wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, geo-

grafia) oraz wiadomości określone programem kon-

kursu. Samo zaś uczestnictwo w  konkursie pozwo-

la uczniom na wzajemną konfrontację wiadomości 

i umiejętności.

W każdej edycji konkursu program podzielony jest 

na dwie części – stałą oraz związaną z tematem spe-

cjalnym danej edycji. Część stała obejmuje takie za-

gadnienia, jak: geneza i  i  rozwój procesów integra-

cyjnych w Europie po II wojnie światowej, podstawy 

prawne Unii Europejskiej, system instytucjonalny UE, 

źródła prawa Unii, zasady stosowania prawa Unii Eu-

ropejskiej, system ochrony prawnej UE, swobody eu-

ropejskie, europejska polityka sąsiedztwa, cele i organy 

Rady Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka, 

strefa Schengen, cele i  struktura instytucjonalna Eu-

ropejskiego Obszaru Gospodarczego, cele i  struktura 

instytucjonalna Europejskiego Stowarzyszenia Wol-

nego Handlu. Ich znajomość weryfikowana jest za po-

mocą testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego 

wyboru. W ramach tegorocznego tematu specjalnego 

uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się, w  formie 

ustnej wypowiedzi, z  pytaniami dotyczącymi między 

innymi etapów rozwoju integracji europejskiej, warun-

ków nabycia przez państwo członkostwa w Unii Eu-

ropejskiej, instrumentu pomocy przedakcesyjnej, pro-

cedury akcesyjnej, traktatu akcesyjnego, praw i  obo-

wiązków państwa członkowskiego, możliwości ustania 

członkostwa państwa w Unii Europejskiej, drogi Pol-

ski do członkostwa w UE.

Laureatką III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o  Integracji Europejskiej została Agnieszka Wójcik 

z Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej. Zdobyła ona 

główną nagrodę, tj. indeks Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła  II na kierunek europeistyka 

(w języku polskim lub angielskim), a także możliwość 

odbycia praktyk w  Ministerstwie Spraw Zagranicz-

nych oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszystkim dotychczasowym uczestnikom konkur-

su gratulujemy wiedzy. Zapraszamy też do udziału 

w kolejnych edycjach. 

Katarzyna Woch
Instytut Europeistyki

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej

Indeks na europeistykę

Finaliści IV Konkursu Logicznego 
wraz ze swoimi nauczycielami 
i organizatorami wydarzenia 

(fot. Dagmara Siek) 
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Srebrny Krzyż Zasługi 
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 I 2016 r., 

na wniosek ministra nauki i  szkolnictwa wyższego, 
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk z  Instytutu Pedagogiki 

(WNS) została odznaczona Srebrnym Krzyżem Za-

sługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki. 

Medal wręczył wojewoda lubelski Przemysław Czar-

nek podczas posiedzenia Senatu KUL 28 IV 2016 r. 

Gloria Artis
Dr hab. Henryk Kiereś, emerytowany prof. KUL, 

został uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony 

Kulturze Gloria Artis” za – jak powiedziała doko-

nująca dekoracji wiceminister kultury Wanda Zwi-

nogrodzka – wskazywanie trwałych punktów i za re-

fleksję, która pozwala uporządkować chaos poznawczy 

i pojęciowy w naszych czasach. Uroczystość odbyła się 

26 IV 2016 r. w archikatedrze lubelskiej po Mszy św. 

wieńczącej regionalne obchody 1050. rocznicy chrztu 

Polski. 

Nominacje
Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska z  In-

stytutu Filologii Romańskiej (WNH) jako przedsta-

wiciel ministra nauki i  szkolnictwa wyższego została 

powołana do Państwowej Komisji ds.  Poświadczania 

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W  skład 

Komisji weszli specjaliści z  zakresu języka polskiego 

oraz języka polskiego jako obcego, a  także przedsta-

wiciele ministra edukacji narodowej, ministra kultury 

i dziedzictwa narodowego, ministra nauki i  szkolnic-

twa wyższego, ministra spraw zagranicznych oraz Ra-

dy Języka Polskiego. Nominacje w dniu 27 IV 2016 r. 

wręczył minister nauki i  szkolnictwa wyższego Jaro-

sław Gowin.

„Studia z Przyszłością”
Certyfikaty Ogólnopolskiego Pro-

gramu Akredytacyjnego „Studia 

z Przyszłością” otrzymało 6 kierunków 

studiów na KUL:  filologia romańska 

– studia II stopnia (WNH), praca so-

cjalna – studia I  stopnia (WT), stu-

dia podyplomowe w zakresie dydaktyki 

wczesnego nauczania języka angielskie-

go (WNS), studia podyplomowe w za-

kresie edukacji wczesnoszkolnej i  wy-

chowania przedszkolnego (WNS), stu-

dia podyplomowe w zakresie zarządza-

nia i  monitoringu badań klinicznych 

(WNS) i  studia podyplomowe w  za-

kresie terapii pedagogicznej (WNS). 

Ponadto studia podyplomowe w zakre-

sie dydaktyki wczesnego nauczania ję-

zyka angielskiego otrzymały także Cer-

tyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”. Fi-

nałowa gala I edycji programu, służącego ewaluowaniu 

najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji stu-

diów na polskich uczelniach, organizowanego przez 

Fundację Rozwoju Edukacji i  Szkolnictwa Wyższe-

go oraz Agencję Kreatywną PRC, odbyła się 16  III 

2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim. 

Granty
Międzynarodowy projekt „Pamięć Zagłady w pol-

sko- i  niemieckojęzycznej literaturze autorek i  au-

torów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” 

otrzymał grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz 

Nauki. Kierują nim – ze strony KUL prof. dr hab. Sła-

womir Jacek Żurek z  Instytutu Filologii Polskiej 

(WNH), ze strony Freie Universität Berlin – prof. dr 

hab. Irmela von der Lühe. W skład zespołu wchodzą 

pracownicy i doktoranci naszej Uczelni: dr hab. Mał-

gorzata Dubrowska. dr hab. Anna Rutka, dr hab. Bar-

bara Klonowska, dr  Piotr Kalwiński, dr  Agnieszka 

Karczewska, Malwina Fendrych, Agnieszka Kasperek 

oraz Agnieszka Żmuda.

Dwa projekty z KUL w ramach konkursu mającego 

na celu podniesienie kompetencji studentów kończą-

cych naukę otrzymały dofinansowanie Narodowego 

Centrum Badań i  Rozwoju. Pierwszym z  nich jest 
„LUK  II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” dla 

anglistów, germanistów, niderlandystów, polonistów, 

slawistów, romanistów i  sinologów. Do końca wrze-

śnia 2017  r. weźmie w  nim udział 289 osób. Dru-

gi program – to „Aktywny student – aktywny ab-

solwent”, mający na celu wzmocnienie kompetencji 

studentów Wydziału Nauk Społecznych wchodzących 

na rynek pracy. W  ciągu trzech lat trwania projektu 

skorzysta z niego 410 studentów. W ramach obydwu 

projektów będą realizowane certyfikowane szkolenia 

i warsztaty, zajęcia z pracodawcami i wizyty studyjne 

w przedsiębiorstwach. 
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Konkurs „Studiujesz? 
Praktykuj!”

Cztery projekty stażowe z KUL zgłoszone do kon-

kursu „Studiujesz? Praktykuj!”, ogłoszonego przez 

Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju, realizowa-

nego w  ramach ministerialnego programu „Uczelnia 

Przyszłości”, otrzymały dofinansowanie. Wszystkie 

przewidują płatne staże i będą realizowane do marca 

2018  r. Są to projekty: „Wysokiej Jakości Staże klu-

czem do kariery studentów WNH KUL” (staże dla 

221 studentów studiów stacjonarnych II roku II stop-

nia następujących kierunków: filologia angielska, filo-

logia germańska, filologia polska, filologia romańska, 

filologia słowiańska, historia i  historia sztuki), „Staż 

dla studenta kierunku administracja KUL – start do 

dobrej pracy” (staże dla 155 studentów studiów stacjo-

narnych kierunku administracja I  i  II  stopnia), „Wy-

sokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kie-

runków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki między-

narodowe KUL” (staże dla 128 studentów studiów sta-

cjonarnych I i II stopnia kierunków – bezpieczeństwo 

narodowe i stosunki międzynarodowe) i „Law in Ac-

tion: Staż dla studentów Wydziału Prawa” (staże dla 

233 studentów kierunków: prawo – IV i V rok, prawo 

w biznesie – II rok II stopnia, European Studies, euro-

peistyka – III rok I stopnia i II rok II stopnia).

Feniksy 
Wśród publikacji wyróżnionych przez Kapitułę 

Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Fe-

niks 2016 znalazły się książki pracowników nauko-

wych KUL. Uroczysta gala odbyła się w warszawskiej 

bazylice Serca Jezusowego 9 IV 2016 r. Nagrody wrę-

czali abp Marek Jędraszewski i przewodniczący Kapi-

tuły – dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL. 

Nagroda główna – prof. dr  Leszek Mądzik 

– odebrał statuetkę i  dyplom z  rąk prorektora dra 

hab. K. Nareckiego, prof. KUL, 19 IV 2016 r. na na-

szym Uniwersytecie.

Kategoria „nauki kościelne”: wyróżnienie – U pod-

staw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst 

sporu o wychowanie, dr hab. Barbara Kiereś, Wydaw-

nictwo KUL.

Kategoria „tłumacz”: nagroda – Ajschylos, Tragedie. 

Tom  I: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, 

Perseusz w okowach, tłumaczenie prof. dr hab. Robert 

Chodkowski, Towarzystwo Naukowe KUL; wyróżnie-

nie – Beda Czcigodny, Natura wszechświata. Czas jego 

rodzaje. Rachuba czasu, redakcja ks.  dr hab.  Tadeusz 

Gacia, prof. KUL, Towarzystwo Naukowe KUL.

Kategoria „seria wydawnicza (dzieła zebrane)”: na-

groda – Zadania współczesnej metafizyki, redakcja na-

ukowa ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, dr Ka-

tarzyna Stępień, dr Arkadiusz Gudaniec, Towarzystwo 

Świętego Tomasza z Akwinu; wyróżnienie – Metaety-

ka. Nowa rzecz czy nowe słowo?, Etyka niezależna, Ob-

jawić osobę, Wolność w prawdzie, Człowiek darem. Życie 

– rodzina – państwo – prawo, Świadek prawny. O świę-

tym Janie Pawle  II – uczeń, ks.  prof. dr hab. Tadeusz 

Styczeń, Towarzystwo Naukowe KUL.

Kategoria „publicystyka religijna”: wyróżnienie – 

Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji, prof. dr hab. Piotr 

Jaroszyński, Wydawnictwo KUL.

Kategoria „historia”: nagroda – Trudne lata – wiel-

kie dni. Zakony żeńskie w PRL. Austere years, great days. 

Convents in the Polish People’s Republic, dr hab. Agata 

Mirek, prof. KUL, Apostolicum.

Kategoria „duchowość”: wyróżnienie – Wielka 

księga duchowości katolickiej, ks.  prof. dr hab.  Marek 

Chmielewski, Wydawnictwo AA; Miłosierdzie Pana od 

wieków i na wieki, ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, 

Wydawnictwo „Jedność”.

KULkarta
Nowa wielofunkcyjna legitymacja studencka 

KUL – KULkarta z  funkcją płatniczą, wypracowa-

na w  wyniku współpracy Katolickiego Uniwersyte-

tu Lubelskiego Jana Pawła  II i  Banku Pekao  S.A., 

wykorzystywana od początku roku akademickiego 

2015/2016, została nagrodzona podczas konferen-

cji Contacless Inteligence, w  konkursie Contactless 

&  Mobile Awards. Międzynarodowe jury wyróżni-

ło dziewięć rozwiązań z  całego świata przyczynia-

jących się do rozwoju rynku płatności bezgotówko-

wych. KULkarta jest jedynym nagrodzonym polskim 

produktem. Gala wręczenia nagród odbyła się 26 IV 

2016 r. w Londynie.

Laureaci konkursu z zakresu 
prawa kanonicznego

Aleksandra Rybaczek, studentka V roku prawa ka-

nonicznego, zdobyła I  miejsce w  VI  Ogólnopolskim 

Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 9 III 

2016 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego w Warszawie. W klasyfikacji drużynowej stu-

denci KUL: Kamil Niedziałkowski (III rok), Ewa Ra-

dyk (V  rok) i Aleksandra Rybaczek zajęli II miejsce 

w Polsce. Opiekę merytoryczną nad nimi sprawował 

ks.  dr hab.  Leszek Adamowicz, prof. KUL, dyrektor 

Instytutu Prawa Kanonicznego. 

opracowała M.K.
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Łukasz Sarowski
doktorant w Instytucie 
Filozofii

Stanisław Kamiński Memorial 
Lectures z udziałem prof. Petera 
Simonsa – 2005 r. (fot. ze zbiorów 
Agnieszki Lekkiej-Kowalik)

11  IV 2016  r. na Wydziale Filozofii rozpoczę-

ły się Stanisław Kamiński Memorial Lectu-

res. Była to już ich piętnasta edycja. Odbywały się 

one w  roku, w  którym minęła 30. rocznica śmierci 

ks. prof. Stanisława Kamińskiego – metodologa, filo-

zofa, teoretyka i  historyka nauki, współtwórcy lubel-

skiej szkoły filozoficznej. 

Ksiądz prof. Stanisław Kamiński urodził się w Ra-

dzyniu Podlaskim 24 IX 1919 r. W latach 1938-1946 

odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Se-

minarium Duchownym w  Janowie Podlaskim i  Sie-

dlcach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1946 r., a na-

stępnie do 1948  r. studiował na Wydziale Filozofii 

Chrześcijańskiej KUL. W roku 1949 doktoryzował się 

na podstawie rozprawy pt. „Fregego dwuwartościowy 

system aksjomatyczny zmiennych zdaniowych w świe-

tle współczesnej metodologii nauk dedukcyjnych”. Od 

roku 1947 pracował jako asystent na Wydziale Prawa 

i Nauk Społecznych oraz na Wydziale Filozofii KUL, 

gdzie prowadził zajęcia z  logiki. W roku 1950 został 

adiunktem w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk na 

Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, a  od roku 1957 

pełnił funkcję jej kierownika. Centralna Komisja Kwa-

lifikacyjna w  roku 1958 nadała mu stopień docenta. 

W  1965 otrzymał nominację na profesora nadzwy-

czajnego, w  1970 na profesora zwyczajnego. Pełnił 

między innymi funkcje: dziekana Wydziału Filozofii 

Chrześcijańskiej (1970-1975, 1977-1979, 1981-1986), 

kierownika Sekcji Filozofii Teoretycznej (1959-1963), 

kierownika Zakładu Logiki, Metodologii i Teorii Po-

znania, redaktora naczelnego Encyklopedii katolickiej 
(1982-1985). Był członkiem Towarzystwa Naukowe-

go KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz 

Komitetu Nauk Filozoficznych PAN w latach 1982-

1985. Zmarł 21 III 1986 r. we Fryburgu w Niemczech 

(więcej informacji o ks. prof. S. Kamińskim na stronie 

http://www.kul.pl/ks-prof-dr-hab-stanislaw-kamin-

ski,art_28981.html). Jego pamięci została poświęcona 

jedna z sesji tegorocznego LVIII Tygodnia Filozoficz-

nego, którego tematem było krytyczne myślenie. 

Także Stanisław Kamiński Memorial Lectures, 

prowadzone od 2001  r., są honorowaniem zasług 

Księdza Profesora, ale też odzwierciedlają jego styl 

filozofowania. Ks. prof. Stanisław Kamiński uznawał 

filozofię za scientia, a więc poznanie mające empirycz-

ny punkt wyjścia i poddane rygorom logiczno-meto-

dologicznym, a jednocześnie uważał, że taka filozofia 

może – i powinna – stać się samoświadomością kul-

tury. Prowadził badania w wielu dyscyplinach: meta-

fizyki ogólnej, poprzez etykę aż do filozofii religii czy 

filozofii historii, jak również w zakresie logiki i meto-

dologii. Charakterystyczną cechą jego postawy filozo-

ficznej był specyficzny historyzm – zakorzenienie roz-

ważań w filozoficznym dziedzictwie, ale odwoływanie 

się do najnowszych osiągnięć. Uczył, że filozofować 

należy w  dialogu i  w  otwartości na argumenty roz-

maitych tradycji, bo celem jest rozwiązanie problemu. 

W  tym duchu do wygłoszenia wykładów zapraszani 

są badacze z różnych dyscyplin i różnych tradycji. Na 

przestrzeni piętnastu lat do poprowadzenia Memorial 

Lectures zostali zaproszeni: Barry Smith (State Uni-

versity of New York in Buffalo), Richard Swinburne 

(Oxford University), John Searle (University of Cali-

fornia, Berkeley), Peter Simons (University of Leeds), 

Simon Blackburn (University of Cambridge), Susan 

Haack (University of Miami), Peter van Inwagen 

(University of Notre Dame), William Sweet (St Tho-

mas University-Fredericton), Eleonore Stump (dwu-

krotnie; St Louis University), Linda Zagzebski (Uni-

versity of Oklahoma), John Haldane (University of 

St Andrews), Evandro Agazzi (University of Genoa, 

Panamerican University of Mexico City), John Cot-

tingham (University of Reading, University of Lon-

don). Od początku cykl organizuje dr hab. Agniesz-

ka Lekka-Kowalik, prof. KUL (obecnie kierownik 

Katedry Metodologii Nauk), a  w  minionych latach 

Stanisław Kamiński Memorial Lectures

Specyficzny historyzm
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współorganizowali doktoranci Wydziału Filozofii: 

Marcin Koszowy (już doktor), Rafał Lizut (obecnie 

doktor), Łukasz Cięgotura, Tomasz Łach, Piotr Bił-

gorajski, a  od tego roku Łukasz Sarowski. Wykłady 

cieszą się każdego roku niesłabnącym zainteresowa-

niem zarówno wśród studentów anglojęzycznych, jak 

i  polskich. Zawsze byli też na nich obecni uczestni-

cy z innych ośrodków akademickich, nie tylko z kra-

ju, ale i z zagranicy. Wykłady stanowią też okazję do 

partycypowania w przedsięwzięciu na międzynarodo-

wą skalę, często bowiem wykładowcy przedstawiają 

swoje najnowsze badania, o których dopiero powstaje 

książka. Także uczestnicy dzielą się swą wiedzą i argu-

mentami zbudowanymi w innej tradycji filozoficznej, 

co wykładowcy – wybitni współcześni filozofowie – 

zauważają i  doceniają. Podziękowania dla organiza-

torów i  uczestników Stanisław Kamiński Memorial 

Lectures znajdują się na przykład w  książce Lindy 

Zagzebski pt. Epistemic Authority. (Historię wykładów 

można znaleźć na http://www.kul.pl/memorial-lectu-

res,art_8658.html).

Tegoroczny cykl wykładów pt.  „Tradycja filozo-

fii krytycznej” (The Tradition of Critical Philosophy) 
poprowadził prof. John Skorupski z University of St 

Andrews w Wielkiej Brytanii. Wykłady dotyczyły za-

gadnień z  obszaru filozofii krytycznej, której trady-

cja ogniskuje się wokół pytania Immanuela Kanta: 

„W  jaki sposób wiedza jest osiągalna?”. Centralnym 

elementem stały się zatem dyskusje na temat samego 

Kanta i jego krytyków, Koła Wiedeńskiego czy też nad 

wczesną i późniejszą filozofią Ludwiga Wittgensteina. 

Spotkania odnosiły się także do bieżącej dyskusji na 

temat rozsądku i  racjonalności. W  rozważaniach na 

temat Kanta nacisk został położony szczególnie na 

kwestie idealizmu transcedentalnego oraz jego użycia 

dla rozumienia sfery wiedzy, wolności i religii. Zagad-

nienia dotyczące Koła Wiedeńskiego skoncentrowały 

się zaś na definicji znaczenia, analityczności i konwen-

cji. Z kolei w  sekcji poświęconej późnemu Wittgen-

steinowi dyskutowano nad tematem krytycznego zna-

czenia „przestrzegania zasad”. Ostatnie wykłady mia-

ły charakter porządkujący i wyjaśniały, w  jaki sposób 

bieżąca dyskusja na temat metanormatywności może 

być postrzegana jako odrodzenie tradycji krytycznej 

i czy w ogóle może się to udać. Powracało pytanie, czy 

tradycja krytyczna może uniknąć Kantowskiego ide-

alizmu transcendentalnego, to znaczy, czy można bez 

niego „oczyścić z zarzutów” wiedzę i wolność. 

 Ważny element Stanisław Kamiński Memorial 

Lectures stanowią seminaria otwarte, które – choć 

nawiązują do głównego tematu wykładów – są zwartą 

treściowo całością, tak by w dyskusji mógł wziąć udział 

każdy zainteresowany danym problemem. Semina-

rium takie odbyło się 25 kwietnia i nosiło tytuł „Indi-

vidualism and Holism in the Theory of Value”. Popro-

wadziła je dziekan Wydziału Filozofii dr hab. Monika 

Walczak, a  w  spotkaniu uczestniczyli zarówno słu-

chacze głównego cyklu wykładów, jak i  goście z  in-

nych środowisk. Było ono skupione przede wszystkim 

na kwestiach związanych z  indywidualizmem i  holi-

zmem społecznym. Prof.  John Skorupski podkreślał 

różne kombinacje współczesnych trendów tworzo-

nych na bazie liberalnego indywidualizmu, liberalne-

go kosmopolityzmu czy też holizmu konserwatywne-

go. Podczas wykładu dokonane zostało rozróżnienie 

pomiędzy liberalnym indywidualizmem a  liberalnym 

kosmopolityzmem. Zwrócono także uwagę na podo-

bieństwa pomiędzy holizmem konserwatywnym a  li-

beralizmem kosmopolitycznym. W  tym drugim wy-

padku prof.  Skorupski skupił się przede wszystkim 

na subtelnym zróżnicowaniu podobieństw pomiędzy 

wymienionymi stanowiskami. 

 Poza czysto naukowymi aspektami corocznych 

wykładów nie można pominąć także wydarzeń to-

warzyszących. Tegoroczny trzytygodniowy cykl 

spotkań urozmaicony został tradycyjnym już ogni-

skiem w  ogrodach werbistowskich (na zaproszenie 

ks.  prof.  Andrzeja Bronka) oraz wspólnymi kolacja-

mi. Spotkania te stały się okazją do żywych dyskusji 

oraz udzielenia studentom i pracownikom konsultacji 

przez prof. Skorupskiego.

Podsumowaniem wykładów było ostatnie przed-

egzaminacyjne spotkanie, podczas którego uczestnicy 

mieli okazję skomentować treści prezentowane pod-

czas zajęć oraz zadać pytania prof. Skorupskiemu, co 

zresztą ochoczo czynili podczas wszystkich wykładów. 

W  zajęciach uczestniczyło regularnie 30 studentów, 

a wiele osób przychodziło też na konkretne spotkania, 

jako że tematyka i obowiązujące lektury zostały wcze-

śniej podane. Piętnasta edycja wykładów Stanisław 

Kamiński Memorial Lectures zakończyła się sukce-

sem zarówno frekwencyjnym, jak i  organizacyjnym, 

zyskując uznanie nie tylko wśród społeczności Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła  II, 

ale także wśród osób z  innych środowisk. (Nagrania 

z wykładów i seminarium otwartego są dostępne pod 

adresem www.kul.pl/kaminski).

Prof. Eleonore Stump 
z organizatorami 

i uczestnikami wykładów – 
2012 r. 

(fot. ze zbiorów Agnieszki 
Lekkiej-Kowalik)

Prof. John Skorupski podczas 
wykładu – 2016 r.
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Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw-

ła II w dniu 5 IV 2016 r. odbyła się ogólnopolska 

konferencja naukowa pt. „Oblicza Kościoła w Polsce. 

1050. rocznica Chrztu”, zorganizowana przez Instytut 

Teologii Fundamentalnej KUL we współpracy ze Sto-

warzyszeniem Teologów Fundamentalnych w  Polsce 

i  lubelskim Oddziałem Polskiej Akademii Nauk. Po 

Mszy św., której przewodniczył abp Stanisław Budzik, 

naukową część konferencji otworzył prodziekan Wy-

działu Teologii o. dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń, 

prof. KUL. Podkreślił on, że przyjęcie chrztu 1050 lat 

temu stawia szereg pytań związanych nie tylko z prze-

szłością, ale również w odniesieniu do współczesnego 

Kościoła w  Polsce. Następnie prezes Oddziału PAN 

w Lublinie prof. dr hab. Jan Gliński powitał uczestni-

ków i pogratulował organizatorom konferencji zorga-

nizowanej tuż przed centralnymi obchodami rocznicy 

chrztu Polski.

 We wprowadzeniu ks. dr hab. Jacenty Mastej przy-

pomniał, że Instytut Teologii Fundamentalnej KUL 

zorganizował w przeszłości, z  inicjatywy śp.  ks. prof. 

dra hab.  Mariana Ruseckiego, dwie konferencje po-

święcone wiarygodności Kościoła, odbywające się 

w bliskości ważnych rocznic (w 1991 r. po upadku ko-

munizmu, w 2004  r. w związku ze wstąpieniem Pol-

ski do Unii Europejskiej). Wyjaśnił też, że obecna 

konferencja ma na celu podsumowanie ukazujące ak-

tualny kształt Kościoła w  naszym kraju w  czterech 

wiodących obszarach (obliczach): kulturowym, zwią-

zanym ze  świętością jego członków, charytatywnym 

i niezłomnym (wobec reżimu komunistycznego).

 Pierwszym z prelegentów był prof. dr hab. Tade-

usz Boruta (UR Rzeszów), artysta i malarz, ale rów-

nież teoretyk sztuki, publicysta oraz wykładowca aka-

demicki. W  swoim wykładzie zatytułowanym „Kul-

turowe oblicze Kościoła w  Polsce” podjął się ukaza-

nia tylko jednego aspektu kulturowego, związanego 

ze sztukami plastycznymi. Podkreślił, że właśnie w tej 

przestrzeni najmocniej dokonuje się „walka” o  idee 

i wartości we współczesnej przestrzeni kulturowej. Na 

przykładach zaczerpniętych ze  sztuki pozasakralnej 

pokazał, w  jaki sposób przesłanie i wartości religijne 

stały się w Polsce dziedzictwem kultury i jak są odbie-

rane w przestrzeni publicznej. 

 Kolejny z  referatów „Święte oblicze Kościoła 

w  Polsce” wygłosił o.  dr  Gabriel Bartoszewski, po-

stulator wielu procesów kanonizacyjnych, absolwent 

KUL. Przybliżył on sylwetki najważniejszych postaci 

świętych i błogosławionych, którzy wpisali się w histo-

rię Polski, oraz wskazał na ich znaczenie dla współcze-

sności. Podkreślił, że Polska może szczycić się obec-

nie 29 świętymi i  154 błogosławionymi. Chronolo-

giczna panorama polskich świętych i błogosławionych 

ukazała wiele mało znanych osób, a  także pozwoliła 

lepiej uchwycić specyfikę dziedzictwa świętości w pol-

skim Kościele.

 Referat zatytułowany „Charytatywne oblicze Ko-

ścioła w  Polsce” wygłosiła s.  Małgorzata Chmielew-

ska ze  wspólnoty Chleb Życia. Nakreśliła najpierw 

historię działalności charytatywnej na terenach Polski 

w  związku z  tworzącą się organizacją kościelną. Na 

tym tle przedstawiła współczesny stan działalności 

charytatywnej Kościoła oraz najważniejsze osiągnię-

cia i wyzwania. Podkreśliła, że wraz z upadkiem ko-

munizmu Kościół w  Polsce mógł na nowo rozwinąć 

działalność charytatywną w  wymiarze instytucjonal-

nym (wg danych z 2013 r. koła Caritas działały w pra-

wie 5000 parafii, a  w  272 kościelnych instytucjach 

działało 835 organizacji charytatywnych). Prelegentka 

wskazała jednak, że struktury te często nie są obecne 

w  małych wiejskich parafiach, a  także że duża część 

działalności charytatywnej nie znajduje odbicia w da-

nych oficjalnych, ponieważ statystyki te nie obejmują 

sporej liczby lokalnych stowarzyszeń inspirowanych 

Ewangelią. Wśród najważniejszych wyzwań stojących 

przed Kościołem w Polsce w  tej dziedzinie wskazała 

na konieczność przybliżania wiernym istoty dzieł mi-

łosierdzia oraz wyjaśniania, dlaczego mają być gotowi 

dzielić się tym, co mają. Stwierdziła też, że kościelne 

instytucje charytatywne współpracujące z  państwem 

stoją wobec niebezpieczeństwa instytucjonalizacji swej 

działalności, w której może się okazać, iż w zamian za 

pomoc ze strony państwa trzeba będzie się poddać re-

gułom wykluczającym z tej pomocy pewne grupy osób.

 „Niezłomne oblicze Kościoła polskiego w czasach 

PRL” – tak brzmiał tytuł ostatniego zaplanowane-

go referatu, który miał wygłosić senator  RP prof.  dr 

hab. Jan Żaryn. Ponieważ z powodu obowiązków mu-

siał odwołać przyjazd, w to miejsce wyświetlony został 

film pt. „Tysiąclecie kontra Millenium”, przygotowany 

przez Instytut Pamięci Narodowej.

W  czasie dyskusji po referatach poruszono wiele 

kwestii: działalności charytatywnej Kościoła i  sposo-

bów dokonywania przemian w świadomości wiernych 

w wymiarze charytatywnym, spadku powołań do życia 

zakonnego i kapłaństwa, sposobu przekazu wiary mło-

dym pokoleniom, instytucjonalizacji pewnych wymia-

rów życia kościelnego, obecności w  sztuce sakralnej 

fotografii zamiast obrazu, procesu beatyfikacyjnego 

kard. Stefana Wyszyńskiego.

 Druga część konferencji rozpoczęła się od panelu 

zatytułowanego „Blaski i  cienie Kościoła w  Polsce”, 

prowadzonego przez ks. dra Pawła Borto. Czterech za-

proszonych prelegentów: prof. dr hab. Viara Maldijeva 

(Bułgaria, Polska, UMK Toruń), ks. dr Manfred De-

selaers (Niemcy, Polska, Centrum Dialogu i Modlitwy 

ks. dr Paweł Borto
Instytut Teologii 
Fundamentalnej

Konferencja naukowa z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski

O współczesnym 
Kościele w Polsce
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Goście konferencji: s. Małgorzata 
Chmielewska, o. dr Gabriel 

Bartoszewski, prof. dr hab. Viara 
Maldijeva, prof. dr hab. Tadeusz 
Boruta (fot. Bartłomiej Leśniak, 

Paula Rączka)

Oświęcim; nie mógł być obecny osobiście, ale przesłał 

nagranie swojego wystąpienia), dr  hab.  Max Stebler 

(Szwajcaria, Polska, KUL) i  s.  Nazarena Scopelitti 

(Włochy, Polska), od lat mieszkających w Polsce, po-

dzieliło się własnymi obserwacjami dotyczącymi pol-

skiego Kościoła. Uczestnicy panelu wskazywali, że 

wśród blasków można wyróżnić świadectwo męczen-

ników wiary (choćby ks. Jerzego Popiełuszki) i wielu 

świętych, bogactwo życia sakramentalnego (dbałość 

o  sakramenty pokuty i  Eucharystii) i  innych trady-

cyjnych form pobożności, piękno polskiej kultury ści-

śle złączonej z  wiarą i  patriotyzmem, różnorodność 

duchowości w polskim Kościele, wrażliwość na kwe-

stie moralne, gościnność i wielką solidarność wśród lu-

dzi, siłę duchową Kościoła, potrzebną Europie i świa-

tu. Wśród cieniów wskazywali na koncentrowanie na 

Kościele masowym, rezygnację z  misji, jaką Kościół 

polski ma do spełnienia, często widoczną w  przeży-

waniu wiary ucieczkę w sferę prywatności (co w jakiejś 

mierze jest dziedzictwem komunizmu), niekiedy brak 

zdecydowanych wypowiedzi w  kwestiach moralnych, 

brak skutecznego wsparcia rodzin w  przekazie wiary 

młodym pokoleniom we  współczesnym kontekście, 

zamknięcie na innych, przykładanie mniejszej wagi do 

indywidualnego przygotowania wiernych, brak rado-

ści, przykładanie małej wagi do powołań kobiecych do 

życia konsekrowanego. Żywa dyskusja z uczestnikami 

konferencji była naturalną kontynuacją tego ciekawe-

go panelu.

Konferencję podsumował referat „Tożsamość Ko-

ścioła w Polsce i zadania płynące z Chrztu”, wygłoszo-

ny przez ks. dra hab. Krzysztofa Kauchę, prof. KUL. 

Podjął on próbę określenia tożsamości wypracowa-

nej przez Kościół w Polsce na przestrzeni minionych 

1050 lat, bo właśnie od tego jego zdaniem zależą za-

dania stojące przed tym Kościołem dzisiaj. Po omó-

wieniu różnych metod poszukiwania tej tożsamości 

podkreślił, że najlepiej wyrażają ją Jasnogórskie Ślu-

by Narodu Polskiego z  roku 1966, ukazujące zarówno 

wady, jak i  cele Kościoła w  Polsce. Ponadto według 

niego tożsamość Kościoła w  Polsce wyznaczyły ta-

kie najważniejsze wydarzenia, jak: Sobór Watykań-

ski  II, posługa Prymasa Tysiąclecia, odzyskanie wol-

ności, list biskupów polskich do biskupów niemiec-

kich, męczeństwo ks. J. Popiełuszki, powrót katechezy 

do szkół, powstanie mediów katolickich, pontyfikat 

Jana Pawła II. Wskazał także, że tożsamość tę opisują 

również używane określenia typu: przedmurze chrze-

ścijaństwa, kraj bez stosów, azyl Żydów i  heretyków, 

Chrystus narodów, królestwo Maryi, Kościół i naród 

niezłomny, ojczyzna Jana Pawła  II… Referat zakoń-

czyła prezentacja audiowizualna najważniejszych to-

posów z  dziejów Kościoła w  Polsce – towarzysząca 

jej muzyka, nawiązująca do polskiej tradycji religijnej, 

została spleciona z obrazami ilustrującymi główne wy-

darzenia z  historii Polski głęboko wpisane w  polską 

świadomość religijną.

 Na zakończenie prowadzący konferencję ks. J. Ma-

stej podziękował jej uczestnikom (około 80 osób) 

i prelegentom oraz podkreślił, że treści konferencji sta-

wiają pytania o przyszłość Kościoła w Polsce. Życzył 

też, aby to, co stało się udziałem uczestników w czasie 

sympozjum – doświadczenie Kościoła żywego – było 

kontynuowane.

 Dodać należy, że Instytut Teologii Fundamentalnej 

KUL oprócz wspomnianej konferencji był głównym 

organizatorem jeszcze trzech innych nawiązujących do 

rocznicy chrztu Polski: ,,Wiarygodne oblicze Kościoła 

w  Polsce” (Instytut Teologiczno-Pastoralny w  Rze-

szowie, 21 IV 2016), ,,Kościół młodych” (KUL, 25 IV 

2016, konferencja doktorantów) oraz ,,Chrześcijań-

stwo w religijności ludowej” (9-10 V 2016, KUL).



dr hab. Tomasz Stępniewski
Instytut Nauk Politycznych 
i Spraw Międzynarodowych
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„Szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 
roku. Implikacje dla bezpieczeństwa 
Europy Środkowo-Wschodniej” – to tytuł 
seminarium naukowego, które odbyło 
się 21 III 2016 r. na KUL z udziałem 
przedstawicieli Instytutu Nauk 
Politycznych i Spraw Międzynarodowych 
KUL, Fundacji Konrada Adenauera 
w Polsce i Fundacji Rozwoju KUL. 
Prelegenci reprezentowali Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie i Centrum Badań Politycznych 
Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie.

Uczestnicy seminarium dyskutowali o  szczycie 

NATO, który ma się odbyć w  Warszawie w  dniach 

8-9 VII 2016 r., i o jego potencjalnych konsekwencjach 

dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zbliżający 

się szczyt będzie przebiegał w  kontekście jakościo-

wych zmian środowiska międzynarodowego zarówno 

na południowej, jak i wschodniej flance Paktu Północ-

noatlantyckiego. Co więcej, z  punktu widzenia poli-

tyki NATO w  regionie Europy Środkowo-Wschod-

niej rok 2016 może okazać się kluczowy. Związane 

jest to ze zmianą nie tylko postrzegania sytuacji bez-

pieczeństwa przez państwa członkowskie NATO, ale 

również ze  zmianami w  środowisku międzynarodo-

wym i zmianami zagrożeń dla państw należących do 

NATO. Przyjęcie Polski do tej struktury w  1999  r. 

spowodowało przezwyciężenie podziałów w Europie. 

Szczyt w Warszawie symbolizuje zmiany, które zaszły 

na kontynencie europejskim, ale również potwierdza 

znaczenie Polski na mapie bezpieczeństwa Paktu. Po-

nadto na poprzednim spotkaniu NATO w  Newport 

w  2014  r. zapadły decyzje o  zwiększeniu jego zdol-

ności do zapobiegania pojawiającym się zagrożeniom 

(Readiness Action Plan – RAP). Na szczycie w War-

szawie ma dojść do realizacji RAP oraz wzmocnie-

nia Sił Odpowiedzi (NATO Response Force), w tym 

w  zakresie stworzenia jednostek natychmiastowego 

reagowania. Będzie to potwierdzenie adaptacji strate-

gicznej NATO do nowych wyzwań i zagrożeń. 

W czasie seminarium szczególny nacisk położono 

na kwestię sytuacji Ukrainy (Krym, Donbas) i  aser-

tywnej polityki Rosji wobec państw Europy Wschod-

niej, jak też wobec państw członkowskich NATO 

i Unii Europejskiej. Wskazano również na wyzwania 

i zagrożenia związane z obszarem poradzieckim. Nie 

ulega wątpliwości, że wojna hybrydowa Rosji z Ukra-

iną stanowi wyzwanie dla polityki bezpieczeństwa 

NATO. Potwierdza, że nastąpiło pogorszenie sytu-

acji w  zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance 

Paktu Północnoatlantyckiego. Wymusza na państwach 

członkowskich i NATO jako organizacji konieczność 

podejmowania nowych działań na rzecz wzmocnie-

nia bezpieczeństwa i  stabilności w  Europie Środko-

wo-Wschodniej. Ponadto aneksja Krymu, dokonana 

przez Rosję w 2014 r., spowodowała pogwałcenie wie-

lu zasad prawa międzynarodowego publicznego, cho-

ciażby Karty Narodów Zjednoczonych (rozdziały  I, VI 

i  VII, dotyczące integralności terytorialnej, suweren-

ności), i stworzyła niebezpieczny precedens w porząd-

ku międzynarodowym.

Wydarzenia, do których doszło w ostatnich latach 

wewnątrz NATO i  Unii Europejskiej, ale też w  ich 

otoczeniu międzynarodowym, nie pozostają bez wpły-

wu na kształt polityki prowadzonej przez państwa na-

leżące do Paktu Północnoatlantyckiego wobec sąsia-

dów. Należy wspomnieć przede wszystkim o kryzysie 

w  strefie euro, problemie z  możliwością wystąpienia 

Wielkiej Brytanii z UE (Brexit), jak również o wojnie 

w  Syrii, kwestii olbrzymiej liczby migrantów w  re-

gionie śródziemnomorskim, problemie tzw. Państwa 

Islamskiego czy neoimperialnej polityce Rosji. Wy-

darzenia te powodują podział państw członkowskich 

UE (i de facto NATO) według klucza geograficznego 

na dwie grupy. Pierwszą stanowią państwa zainte-

resowane sprawami związanymi z  regionem Morza 

Śródziemnego (państwa południowej Europy i  pań-

stwa docelowe dla olbrzymiej liczby migrantów, np. 

Niemcy, Austria). Do grupy drugiej należą państwa 

skupione na sytuacji we wschodnim sąsiedztwie (Pol-

ska, szerzej Europa Środkowa, kraje bałtyckie, Szwe-

cja), gdzie wojna Rosji z  Ukrainą stwarza wyzwania 

dla bezpieczeństwa tych państw i całego regionu.

Zbliżający się szczyt NATO w  Warszawie może 

być istotny z  punktu widzenia jakościowych zmian 

w  odniesieniu do bezpieczeństwa Europy Środko-

wo-Wschodniej. Jeśli państwa członkowskie NATO 

wykażą się zdolnością myślenia strategicznego, wów-

czas będziemy mogli obserwować zmiany w  podej-

ściu NATO do spraw bezpieczeństwa Polski i innych 

państw Europy Środkowej oraz w zakresie położenia 

większego nacisku na solidarność państw członkow-

skich wobec wyzwań i zagrożeń płynących ze wscho-

du i  południa Europy. Z  punktu widzenia państw 

Europy Środkowej korzystne byłoby zagwarantowa-

nie obowiązywalności zasady „jeden za wszystkich, 

wszyscy za jednego”. Wydaje się to niezwykle istot-

ne w kontekście zmian za wschodnią granicą Polski, 

wpływających na bezpieczeństwo naszego kraju i  ca-

łego regionu. 

Na szczyt NATO do Warszawy przybędą szefo-

wie państw i  rządów, ministrowie spraw zagranicz-

nych oraz ministrowie obrony 28 państw sojuszników 

NATO i  krajów partnerskich – łącznie około 2500 

delegatów.

Seminarium naukowe na temat lipcowego szczytu NATO 
w Warszawie

Bezpieczna Europa
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Tegoroczna XV  Ogólnopolska Konferencja Na-

uczycieli i  Wychowawców rozpoczęła się 12  III 

2016 r. w obecności minister edukacji narodowej An-

ny Zalewskiej i  władz województwa lubelskiego. Jej 

celem było zasygnalizowanie najpoważniejszych pro-

blemów, z którymi spotyka się dziś nauczyciel w swej 

pracy, oraz wskazanie pozytywnych wzorów realizacji 

jego niełatwego powołania. Dla środowiska nauczy-

cielskiego i akademickiego jak co roku była to wyjąt-

kowa okazja do spotkania wybitnych specjalistów oraz 

wzajemnej wymiany doświadczeń i  pomysłów. Dzię-

ki obecności minister Zalewskiej konferencja dawała 

możliwość zapoznania się z ważnymi informacjami na 

temat zmian planowanych w oświacie.

Gośćmi wydarzenia byli: wojewoda lubelski Prze-

mysław Czarnek, wicemarszałek województwa lubel-

skiego Krzysztof Grabczuk i  kurator oświaty w  Lu-

blinie Teresa Misiuk. Przybyli też przedstawiciele 

władz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność”, pracownicy naukowi KUL i  UMCS, 

pracownicy kuratoriów, dyrektorzy placówek oświa-

towych, nauczyciele, samorządowcy, prezesi fundacji 

i członkowie wielu działających w regionie stowarzy-

szeń i organizacji pozarządowych.

Konferencję poprzedziło spotkanie minister An-

ny Zalewskiej z władzami uczelni i briefing prasowy, 

zorganizowany przez wojewodę lubelskiego. Uroczy-

stego otwarcia konferencji zatytułowanej „W  trosce 

o  kształt polskiej edukacji. Jakiej reformy potrzeba 

szkole?” dokonał Prorektor ds. Nauki i Rozwoju KUL 

dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv, prof. KUL. Wy-

kład inauguracyjny wygłosił dr hab.  Henryk Kiereś, 

prof. KUL, który zogniskował go wokół ideowego tła 

reformy edukacji. Wskazał, iż największym zagroże-

niem dla edukacji jest jej upaństwowienie, w  trzech 

odsłonach skoncentrował uwagę audytorium na takich 

wymiarach, jak: człowiek a edukacja, problem cywili-

zacji a problem edukacji, filozofia a problem edukacji. 

Wskazał na istotę edukacji i konsekwencje popadania 

w  idealizm filozoficzny, manifestujący się w  formie 

różnorakich utopi, walce z  religią, popadaniu w  ate-

izm, socjalizm, liberalizm, konsumizm, faszyzm i na-

zizm. Przestrzegał przed etatyzacją, biurokracją i trak-

towaniem demokracji jako straszaka propagandowego. 

Jako antidotum na tego rodzaju zagrożenia wskazał 

na roztropną troskę o dobro każdego człowieka i do-

bro wspólne, potrzebę powrotu do tradycji i oddania 

szkoły pedagogom, rodzicom i  nauczycielom akade-

mickim. Upomniał się też o należne miejsce filozofii 

w systemie edukacji i właściwie rozumianego państwa.

Następnie głos zabrała Anna Zalewska, która zary-

sowała kierunek wprowadzanej zmiany w szkolnictwie 

opartej na uczniu, rodzicu i nauczycielu oraz podkre-

śliła jej ewolucyjny charakter. Minister deklarowała 

konieczność przyjęcia takiej podstawy programowej, 

która nie deprecjonując matematyki, informatyki i ję-

zyka obcego, przywróci rangę językowi polskiemu, 

historii ojczystej, wychowaniu zdrowotnemu, sztuce 

i muzyce, wyposaży ucznia we właściwe mechanizmy 

pozwalające się oprzeć wszelkim manipulacjom oraz 

wytyczy jasno prawa i obowiązki ucznia. Minister po-

stulowała nie tylko konieczność prowadzenia szero-

ko zakrojonych konsultacji społecznych odnośnie do 

funkcjonowania edukacji i  wychowania na każdym 

etapie rozwojowym, ale także potrzebę przywrócenia 

należnego miejsca w tym procesie dzieciom, rodzicom 

i  nauczycielom, nie pomijając nauczycieli akademic-

kich. Zwróciła uwagę na konieczność wysokiej jako-

ści nauczania wczesnoszkolnego i wychowania przed-

szkolnego, odnowienie zaniedbanego szkolnictwa za-

wodowego oraz potrzebę rozwiązania wielu proble-

mów związanych z  funkcjonowaniem małych szkół 

wiejskich i ze szkolnictwem specjalnym. 

W  czasie tzw. otwartego mikrofonu padły liczne 

i  ważkie pytania, a  także dopowiedzenia. Dotyczy-

ły one między innymi przywrócenia właściwej roli 

wszystkim podmiotom odpowiedzialnym za kształt 

edukacji i wychowania, nie wyłączając kuratora, rodzi-

ca i  samego dziecka; potrzeby odbiurokratyzowania 

szkoły; likwidacji tzw. godzin karcianych; potrzeby 

badań diagnozujących proces edukacji ze  strony śro-

dowisk akademickich; pensum dla pedagogów spe-

cjalnych; przywrócenia autorytetu nauczyciela i  wy-

chowawcy; przyszłości szkolnictwa zawodowego, 

medycznego i  specjalnego; nadzoru pedagogiczne-

go; kształcenia nauczycieli; potrzeby innowacyjności 

w zakresie nauczania i doposażenia szkół; edukacji na 

odległość; dzieci obcojęzycznych; finansowania dzia-

łań edukacyjnych. 

W drugiej części konferencji miała miejsce dyskusja 

panelowa poświęcona głównym wyzwaniom współ-

czesnej szkoły. Wprowadzeniem do niej było sześć 

wystąpień tematycznych: „Wokół zmiany podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego i  edukacji 

dr hab. Alina Rynio, 
prof. KUL

Instytut Pedagogiki

Konferencja z udziałem minister edukacji narodowej 
Anny Zalewskiej

Temat: szkoła

Minister edukacji narodowej 
Anna Zalewska na KUL
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Niecodzienne spotkanie niesłyszących i  słabosły-

szących studentów z Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II oraz z University of Cen-

tral Lancashire (UCLan) odbyło się w naszej Uczelni 

w dniach 15-17 III 2016 r. Wyjątkowość tych dni po-

legała przede wszystkim na tym, że w ramach projektu 

Multilingual komunikacja między jego uczestnikami 

dokonywała się w czterech językach: polskim, angiel-

skim, brytyjskim języku migowym (BSL) i  polskim 

języku migowym (PJM).

University of Central Lancashire w  Preston jest 

jednym z  dwudziestu największych uniwersytetów 

w  Wielkiej Brytanii, kształcącym każdego roku po-

nad 26 000 studentów na 20 wydziałach. Wśród nich 

jest Wydział Dziennikarstwa, Języka i  Komunikacji, 

w ramach którego funkcjonują studia w zakresie bry-

tyjskiego języka migowego oraz niesłyszenia (British 

Sign Language and Deaf Studies). Kierunek ten funk-

cjonuje ponad 20 lat i  kształci ponad 60% tłumaczy 

BSL pracujących w Wielkiej Brytanii. W czasie stu-

diów młodzi ludzie nie tylko nabywają biegłości w za-

kresie posługiwania się tym językiem, ale też aktywnie 

uczestniczą w życiu lokalnej społeczności osób niesły-

szących i słabosłyszących w formie działania w stowa-

rzyszeniach, udziału w regularnych warsztatach i spo-

tkaniach. Mają także możliwość uczestniczenia jako 

asystenci w prowadzeniu badań naukowych w ramach 

praktyki studenckiej. Corocznie wyjeżdżają także na 

dr hab. Ewa 
Domagała-Zyśk
Instytut Pedagogiki

Projekt Multilingual

Dysfunkcja słuchu 
a języki obce 

wczesnoszkolnej” (s.  dr hab.  Maria Opiela, KUL), 

„Co dalej z gimnazjami i edukacją ponadgimnazjalną?” 

(Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty), „Co prze-

szkadza w efektywnej pracy nauczyciela?” (Małgorzata 

Sagan, Gimnazjum nr  16 w  Lublinie), „Oczekiwane 

orientacje w zakresie kształcenia zawodowego nauczy-

cieli” (ks.  dr hab. Adam Maj, prof. KUL), „Sposoby 

wspierania ucznia w  oparciu o  zasoby indywidualne” 

(Aneta Fudali, KUL), „Budowanie autorytetu nauczy-

ciela i wychowawcy” (dr hab. Alina Rynio, prof. KUL). 

Dopełnieniem tej części dyskusji były dopowiedzenia 

i  pytania uczestników, jak również ekspozycja plaka-

towa, w której zaprezentowano osiemnaście tematów 

dotyczących wychowania i edukacji. W ekspozycji po-

jawiło się wiele poruszanych aktualnie kwestii obej-

mujących przede wszystkim dzieci i młodzież. Treści 

zaprezentowane w  formie plakatów doskonale wyra-

ziły obecne zmagania polskiej edukacji oraz wskazały 

kierunki rozwiązywania pojawiających się trudności 

zarówno natury intelektualnej, jak i wychowawczej. 

Organizatorami XV  Ogólnopolskiej Konferencji 

Nauczycieli i  Wychowawców, którą należy widzieć 

w  charakterze bardzo potrzebnej publicznej debaty 

wokół spraw dla edukacji najważniejszych, była jak co 

roku Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej z Fundacją 

Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej.

Pamiątkowe zdjęcie po 
spotkaniu władz KUL z gośćmi 
i organizatorami konferencji. 
Od lewej: Krzysztof Grabczuk, dr 
hab. Marcin Tkaczyk OFMConv, 
prof. KUL, Przemysław Czarnek, 
Teresa Misiuk, Anna Zalewska, 
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL, 
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
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wizyty studyjne do różnych krajów, aby zapoznać się 

z sytuacją osób niesłyszących i słabosłyszących w róż-

norodnych środowiskach oraz podnieść swoje kom-

petencje komunikacyjne. Takie przygotowanie spra-

wia, że w sześć miesięcy po skończonych studiach po-

nad 95% absolwentów Deaf Studies UCLan pracuje 

w zawodzie. 

Pomysł zorganizowania wspólnego projektu na-

rodził się w czasie mojego stażu w UCLan w 2015 r. 

Poznałam wtedy wspaniałych i  zaangażowanych wy-

kładowców – Lynne Barnes i  Mike’a  Harringtona, 

a  także Junhui Yang, która będąc osobą głuchą, nie 

tylko biegle włada kilkoma językami, ale ma też dar 

sprawnego organizowania nawet najbardziej niezwy-

kłych projektów, czego dowodem jest zeszłoroczna 

wizyta studentów UCLan w  Chinach. Zespół Deaf 

Studies nie tylko wprowadził mnie w szczegóły pro-

wadzonych przez siebie badań i pomysłów dydaktycz-

nych, ale wyrażał zainteresowanie pracą ze studentami 

niesłyszącymi i słabosłyszacymi prowadzoną na KUL, 

szczególnie w  kontekście uczenia się przez naszych 

studentów języka angielskiego jako obcego. Powstał 

zatem pomysł projektu, w  którym studenci UCLan 

mogliby poznać środowisko osób niesłyszących i  sła-

bosłyszących w Polsce oraz poćwiczyć polski język mi-

gowy, będąc jednocześnie cennymi native speakerami 

dla niesłyszących i słabosłyszących studentów KUL.

Projekt rozpoczął się na długo przed przylotem 

gości. Dzięki mediom społecznościowym jego polscy 

i  brytyjscy uczestnicy mieli możliwość wzajemnego 

przedstawienia się (używaliśmy języka angielskiego, 

ale pomysłowi studenci zamieszczali także krótkie fil-

my z  autoprezentacją w  PJM), a  także komentowa-

nia na bieżąco swoich wypowiedzi. Już na tym etapie 

wszyscy doświadczaliśmy dużego wzajemnego zain-

teresowania, zaś licznik odczytów wskazywał, że nie-

mal każdy post był czytany kilkakrotnie. Do projektu 

zaprosiliśmy także grupę niesłyszących i  słabosłyszą-

cych studentów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

wraz z  ich lektorkami, które podobnie jak lektorki 

z  KUL zauważały wśród swoich studentów z  wadą 

słuchu znaczący wzrost motywacji do uczenia się ję-

zyka angielskiego. 

Warsztaty i  spotkania w Lublinie były niezmier-

nie intensywne. Ich cel był złożony: brytyjscy stu-

denci chcieli poznać jak najwięcej znaków polskie-

go języka migowego oraz słów w  języku polskim 

(a przygotowane przez polskich studentów łamańce 

językowe nie ułatwiały tego zadania), zaś niesłyszący 

i słabosłyszący studenci KUL poćwiczyć rozumienie 

i  używanie języka angielskiego w  mowie i  piśmie, 

doskonaląc jednocześnie jako gospodarze spotkań 

swoje umiejętności organizacyjne i  menadżerskie. 

Wspólnie odwiedziliśmy Specjalny Ośrodek Szkol-

no-Wychowawczy dla Dzieci i  Młodzieży Niesły-

szącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie 

oraz Państwowe Muzeum na Majdanku, po którym 

oprowadzał nas Łukasz Krakowiak, niesłyszący dok-

torant Instytutu Pedagogiki KUL. Szczególnym za-

interesowaniem cieszyły się warsztaty językowe: po-

prowadzona przez współpracującą z KUL surdoglot-

todydaktyk dr  Annę Podlewską gra w  jengę, której 

towarzyszyło przedstawianie kolejnych szczegółów 

biografii uczestników tłumaczonych na wszystkie 

4  języki oraz ćwiczenia zaproponowane przez stu-

dentów – budowanie drzewa podobieństw i  różnic 

czy też gra w  polsko-angielskie Memory. Kiedy po 

południu nie starczało nam już sił na mówienie, ćwi-

czyliśmy komunikację niewerbalną za pomocą gesto-

wego głuchego telefonu. Krótki, ale skuteczny kurs 

polskiego języka migowego poprowadziła dla uczest-

ników dr Aleksandra Borowicz. 

Kolejnymi elementami projektu Multilingual było 

zwiedzanie Warszawy wraz z uczniami Instytutu Głu-

choniemych im.  Jakuba Falkowskiego oraz warsztaty 

językowe przygotowane w Poznaniu przez studentów 

z UAM pod kierunkiem lektorek pracujących ze stu-

dentami niesłyszącymi i słabosłyszącymi.

Projekt okazał się dużym sukcesem i już planujemy 

dalsze etapy współpracy, między innymi wyjazd nie-

słyszących studentów KUL do UCLan w ramach pro-

gramu Erasmus. Kontynuowany także będzie kontakt 

między studentami poprzez media społecznościowe, 

co pozwoli niesłyszącym i słabosłyszacym studentom 

KUL doskonalić kompetencje czytania i pisania w ję-

zyku angielskim. Z perspektywy lektora języka angiel-

skiego pracującego ze studentami z wadą słuchu mogę 

tylko z radością dodać, że tak oto spełnił się kolejny cel 

trwającego od 17 lat nauczania języka obcego studen-

tów niesłyszących i  słabosłyszących na KUL – język 

angielski był narzędziem komunikacji z  rodzimymi 

użytkownikami tego języka. 

Warsztaty językowe 
studentów z KUL i UCLan (fot. 

Paulina Lewandowska) 
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W  dniach 9-10  V 2016  r. odbyła się Ogólno-

polska Konferencja Naukowa pt. „Chrześcijań-

stwo w religijności ludowej – 1050 lat po Chrzcie Pol-

ski”, zorganizowana przez Katedrę Religioznawstwa 

i  Misjologii Instytutu Teologii Fundamentalnej przy 

współpracy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 

Oddział w  Lublinie oraz Międzynarodowej Organi-

zacji Sztuki Ludowej (Sekcja Polska). Z  racji jubile-

uszu 1050-lecia chrztu Polski zrodziła się myśl, aby 

– oprócz wielu tematów teologicznych podejmowa-

nych z  tej okazji – uczynić przedmiotem naukowej 

refleksji zagadnienie religijności ludowej, dopełniające 

w kulturowym ujęciu ewangeliczne treści. Za cel kon-

ferencji organizatorzy obrali zbadanie i ukazanie, jak 

na przestrzeni ponad tysiąca lat ziarno słowa Bożego 

i nauka Kościoła były pojmowane i wcielane w życie 

codzienne naszych przodków, czego znamiona pozo-

stały w  kulturze duchowej mieszkańców Polski (ka-

plice i  krzyże przydrożne, kult świętych, sakralizacja 

przestrzeni, obrzędowość roku kościelnego etc.). 

  Zaproponowany temat spotkał się z dużym zainte-

resowaniem nie tylko teologów, ale przede wszystkim 

folklorystów, etnografów, etnologów, religioznawców, 

antropologów religii, etnolingwistów, językoznaw-

ców, slawistów, kulturoznawców i  specjalistów z  za-

kresu dziedzin pokrewnych. Prelegenci reprezentowali 

dziewięć ośrodków uniwersyteckich z Polski, a  także 

Polską Akademię Nauk z Warszawy i Krakowa, Mu-

zeum Archeologii i Etnologii w Łodzi oraz Muzeum 

Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Prodzie-

kan Wydziału Teologii o. dr hab. Sławomir Ireneusz 

Ledwoń, prof. KUL, otwierając konferencję, zazna-

czył między innymi, że religijność ludowa ma szerszy 

zakres niż chrześcijaństwo, gdyż występuje również 

w innych religiach, i przez wieki stanowiła drogę prze-

kazu wiary. Fakt ten znalazł wyraz w 25 referatach wy-

głoszonych podczas sześciu sesji naukowych, mających 

interdyscyplinarny charakter. Prelegenci prezentowali 

wyniki swoich często wieloletnich badań. 

W szerokim wachlarzu tematyki znalazły się mię-

dzy innymi takie kwestie, jak: „Chrystianizacja folk-

loru czy chrystianizacja chrześcijaństwa” – prof. dr 

hab.  Jerzy Bartmiński (UMCS), „Religijność ludowa 

czy popularna? O  walce postu z  karnawałem” – dr 

hab. Magdalena Zowczak, prof. UW, „«Niech się każ-

dy modli jak umie…». Kanoniczność/niekanoniczność 

w systemie pobożności ludowej” – prof. dr hab. Anna 

Brzozowska-Krajka (UMCS), „Polska ludowa poboż-

ność i  teologia” – prof. dr hab.  Eugeniusz Sakowicz 

(UKSW), „Ludowe projekcje świętości świata w sym-

bolice i rytuale” – dr hab. Ewa Masłowska, prof. PAN, 

„Małżeństwo sakramentalne w polskiej obyczajowości 

ludowej” – ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL, 

„Ludowa recepcja prawd wiary chrześcijańskiej w ży-

wej tradycji polskich śpiewów religijnych” – dr Kinga 

Bogacz (KUL).

  Wiele zagadnień związanych z religijnością ludo-

wą prelegenci analizowali w odniesieniu do konkretne-

go obszaru geograficznego i lokalnej wspólnoty. Prof. 
dr hab. Jan Adamowski (UMCS) w temacie „Zwycza-

je i repertuar towarzyszący peregrynacji obrazu Matki 

Boskiej Częstochowskiej” skoncentrował się na Lu-

belszczyźnie i interesująco przedstawił powitanie oraz 

pożegnanie obrazu w  parafiach i  w  domach, doko-

nał także analizy repertuaru przygotowanego na czas 

odwiedzin Matki Boskiej pod postacią świętej ikony. 

Z  kolei temat „Święto opowiedziane widowiskiem. 

Orszak Trzech Króli w  kulturze współczesnej”, pre-

zentowany przez dr hab. Teresę Smolińską, prof. UO, 

dowodził, że społeczności również dziś są w  stanie 

znaleźć sposobność, by chrześcijańskie święto wpro-

wadzić nie tylko ustawowo jako dzień wolny od pracy, 

ale i wyprowadzić na ulicę w wielobarwnym krzepią-

cym serca folklorystycznym korowodzie. Dr  Bożena 

Józefów-Czerwińska (AH w Pułtusku) pokazała „Śla-

dy procesu inkulturacji w wierzeniach ludności Nad-

buża”. Wyodrębniła relikty dawnych wierzeń, które 

zachowały się w  przestrzeni i  świadomości ludności 

północno-wschodniej Polski. Dr  Małgorzata Dziu-

ra (MNZP) w  temacie „Ludowe zwyczaje odpusto-

we” starała się odszukać ludowe akcenty w kościelnych 

uroczystościach odpustowych na terenie ziemi prze-

myskiej, scharakteryzowała jarmarczno-kiermaszowy 

charakter odpustów i ludyczny sposób świętowania. 

W  świetle zaprezentowanej tematyki jawi się po-

zytywny obraz relacji chrześcijaństwa do kultury lu-

dowej. Jednak w niektórych referatach można było za-

obserwować zaniepokojenie wynikające z  postępują-

cego kryzysu religijności ludowej, co jest dostrzegalne 

szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków. Zna-

komicie odzwierciedlił ten problem  referat ks. 

prof. dra hab. Jana Perszona (UMK) „Re-

gres pobożności ludowej – kryzys 

żywego Kościoła”, w którym na 

podstawie przeprowadzonych 

ankiet autor stwierdził, że „Wsi 

już nie ma, bo jest internet”. 

Podejmowano wiele zajmują-

cych tematów, które w  rozbudo-

wanej formie ukażą się w pozycji 

książkowej i tym samym staną się 

doskonałym źródłem wiedzy o kul-

turotwórczej roli naszej religijności 

ludowej.

ks. dr hab. Zdzisław 
Kupisiński, prof. KUL 
Instytut Teologii 
Fundamentalnej

Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę 
Religioznawstwa i Misjologii ITF

Obraz religijności ludowej 
1050 lat po chrzcie Polski
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Wydział Zamiejscowy Prawa i  Nauk o  Społe-

czeństwie KUL w Stalowej Woli realizuje stra-

tegię opracowaną przez władze naszego Uniwersyte-

tu dotyczącą zintensyfikowania działań w  kierunku 

zacieśnienia kontaktów z  przedstawicielami gospo-

darki, a  także premiowania kierunków inżynierskich. 

W  związku z  tym została stworzona Grupa Robo-

cza Przemysł i  Gospodarka KUL, w  której składzie 

są: prof. dr hab.  Tomasz Białopiotrowicz, prof. dr 

hab.  Andrzej Kuczumow – dziekan WZPiNoS, dr 

inż. Maciej Jarzębski oraz dr Jakub Nowak. 

W pierwszym etapie działania Grupa przygotowa-

ła ofertę nauko-dydaktyczną dla odbiorców z sektora 

gospodarki, uwzględniając nowoczesne zaplecze apa-

raturowe WZPiNoS w budynkach inżynierii materia-

łowej i  inżynierii środowiska, Inkubatora Technolo-

gicznego oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badań 

Naukowych. 

Drugim krokiem, mającym na celu zidentyfikowa-

nie zapotrzebowania i oczekiwań potencjalnych part-

nerów z  sektora gospodarki, było spotkanie w  dniu 

10  V 2016  r. w  Stalowej Woli. Jego program obej-

mował następujące zagadnienia poruszane przez re-

prezentantów KUL i  biznesu: „KUL wkracza w  ob-

szar technologii – kim jesteśmy i  jakie mamy moż-

liwości” – prof.  A.  Kuczumow, „WZPiNOS KUL 

i  jednostki współpracujące dla gospodarki i  biznesu” 

– dr  J.  Nowak i  prof.  T.  Białopiotrowicz, „Nasz ab-

solwent – Wasz pracownik, kształcenie a oczekiwania 

rynku w  perspektywie 2020” – dr inż.  M.  Jarzębski, 

„Prezentacja odlewni Kopex Foundry” – Kazimierz 

Cepil, dyrektor techniczno-handlowy Kopex Foundry 

Sp. z o.o., „Działalność firmy MLSYSTEM w branży 

ogniw fotowoltaicznych” – dr  Paweł Kwaśnicki, spe-

cjalista w obszarze nanotechnologii. Głównym celem 

spotkania było określenie możliwości KUL w aspekcie 

wspólnych projektów (UE, NCN, NCBiR etc.), usta-

lenie zapotrzebowania rynku na absolwentów kierun-

ków inżynierskich KUL i  perspektywy rozwoju tych 

kierunków, a  także rozpoznanie oczekiwań sektora 

gospodarki względem WZPiNOS KUL.

Jednym z  elementów spotkania Grupy Robo-

czej było zaprezentowanie potencjału laboratoriów 

WZPiNoS. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło 

się minilaboratorium wytwarzania przyrostowego, na-

zywanego potocznie drukiem 3D. Możliwa w  przy-

szłości rozbudowa znacząco zwiększy potencjał KUL 

w  zakresie projektowania i  modelowania produk-

tów końcowych. Przedstawiciele gospodarki zwrócili 

również uwagę na potencjał KUL dotyczący reali-

zacji badań w  obszarze nanotechnologii – zaplecze 

WZPiNoS, składające się między innymi ze  skanin-

gowego mikroskopu elektronowego, analizatora roz-

miaru cząstek DLS (już wkrótce) oraz aparatury z In-

kubatora i ICBN.

Już w trakcie spotkania, jak i w krótkim czasie po 

nim pojawiły się liczne komentarze i uwagi dotyczą-

ce wspólnych projektów badawczo-rozwojowo-dydak-

tycznych. Na ich podstawie przygotowano wstępną 

analizę SWOT potencjału WZPiNoS KUL na rzecz 

przedsiębiorców:

S (silne strony) – zaplecze aparaturowe KUL, part-

nerzy naukowi KUL (Inkubator Technologiczny, kra-

jowe i zagraniczne ośrodki naukowe), kadra;

W (słabe strony) – ograniczenia proceduralne i po-

trzeba wypracowania formuły realizowania zleconych 

prac badawczych na KUL, ograniczenia czasowe na 

wykonanie prac badawczych;

O (szanse) – udział KUL jako partnera naukowego 

w projektach B+R finansowanych z UE, zapoczątko-

wanie współpracy poprzez wizyty w  zakładach pro-

dukcyjnych i możliwość realizowania badań w ramach 

prac inżynierskich i  magisterskich, udział KUL jako 

partnera koordynującego działania w projektach B+R 

(partner naukowy);

T (zagrożenia) – brak projektów finansowanych 

ze środków UE, niechęć do ponoszenia dodatkowych 

kosztów przez przedsiębiorstwa.

Najważniejszymi osiągnięciami wspólnego spotka-

nia są: odejście od sloganów dotyczących współpracy 

a  praktyczne wdrożenie działań w  obszarach nauko-

wo-badawczych; zwiększenie promocji i  dostępu do 

informacji o  kierunkach inżynierskich wspieranych 

przez zaplecze prawno-marketingowe na KUL; umoż-

liwienie tworzenia grup badawczych wraz z zaprzyjaź-

nionymi ośrodkami naukowymi z  Polski i  zagrani-

cy, aby realizować projekty finansowane z  funduszy 

UE. Sukcesem Grupy Roboczej jest też rozpoczęcie 

programu „Poznajmy się, czyli wizyty w przedsiębior-

stwach”, planowanego do realizacji od października 

2016 r. w firmach KOPEX i MLSYSTEM w posta-

ci wizyt studyjnych naszych pracowników i  studen-

tów. Majowe spotkanie – to pierwszy krok do ubie-

gania się o  przyszłe granty regionalne i  ogólnopol-

skie dzięki tworzeniu sieci współpracy między nauką 

a gospodarką.

dr inż. Maciej 
Jarzębski

Instytut Inżynierii 
Środowiska

Na WZPiNoS została powołana Grupa Robocza Przemysł 
i Gospodarka KUL

Nauka i gospodarka

Drukarka 3D w trakcie pracy – 
WZPiNoS KUL w Stalowej Woli 

(fot. Maciej Jarzębski)
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Spacerując po Gmachu Głównym KUL w  ponie-

działkowe i  środowe wieczory, można usłyszeć 

przytłumione dźwięki śpiewu dobiegające zza za-

mkniętych drzwi sali 110. Popołudniami, niemal przez 

cały tydzień, pojedyncze głosy płyną również z piwni-

cy pod holem najstarszej części Uczelni. Muzyka chó-

ralna, która od blisko wieku rozbrzmiewa w  murach 

naszej Alma Mater, jest najlepszym dowodem na to, 

że Chór KUL jest potrzebny, nieustannie doskonali 

swoje umiejętności i poszerza repertuar. 

W piątek 15 IV 2016 r. w archikatedrze lubelskiej 

odbyła się wyjątkowa uroczystość. Chór KUL święto-

wał 95-lecie swojej działalności, modląc się podczas 

uroczystej Mszy  św. pod przewodnictwem abpa Sta-

nisława Wielgusa, a  następnie wykonując hymn Te 

Deum w opracowaniu Antona Brucknera, z udziałem 

solistów, chóru i orkiestry Teatru Muzycznego w Lu-

blinie, pod batutą swojego dyrygenta i  kierownika 

artystycznego dra  hab.  Grzegorza Pecki, prof. KUL. 

Okazja do spotkania była niecodzienna, bo niewiele 

jest w  Polsce zespołów wokalnych, które mogą po-

szczycić się blisko stuletnią tradycją wspólnego śpiewu.

Z dumą można stwierdzić, że wieloletnia praca nie-

ustannie przynosi dowody uznania w postaci nagród, 

wyróżnień czy odznaczeń, którymi doceniany był cały 

zespół, jego dyrygenci i członkowie przez środowisko 

artystyczne, władze kościelne i  państwowe różnych 

szczebli.

Chór – to prawdziwy przekrój społeczności 

Uczelni. Najstarsi członkowie zespołu śpiewają od 

40 lat, a  najmłodsi pukają do chóralnego gabine-

tu w  pierwszych dniach swojej przygody ze  studia-

mi. Idąc tropem szlagieru, że „śpiewać każdy może”, 

od przyszłych chórzystów nie jest wymagana znajo-

mość nut ani wokalne doświadczenie. Jedynym wa-

runkiem jest talent, który w  ciągu studiów można 

rozwinąć podczas prób zespołu. Oczywiście, część 

osób – to absolwenci szkół muzycznych czy studenci 

muzykologii, ale nie brakuje również przyszłych eko-

nomistów, prawników, socjologów, filozofów, filolo-

gów i  przedstawicieli innych zawodów. W  zasadzie 

każdy wydział Uniwersytetu ma swoją reprezentację, 

a zamiłowanie do śpiewu wielokrotnie stawiało obok 

siebie w jednym szeregu (i nadal tak się zdarza) stu-

dentów z ich wykładowcami. 

Nieodłącznym elementem pracy Chóru KUL są 

koncerty, które odbywają się w przeróżnych miejscach: 

od Potulic, Stalowej Woli, Tomaszowa Lubelskiego, 

Münster, Nancy i Lwowa przez Gostyń, Poznań, Ko-

lonię, Mediolan, Stambuł po Warszawę, Rzym, Paryż 

i  Buenos Aires. Zespół występował dla niewielkiej 

grupy uczestników zamkniętych uroczystości oraz dla 

liczonej w tysiącach publiczności szczelnie wypełnia-

jącej największe sale koncertowe Meksyku czy Stanów 

Zjednoczonych. Muzyka nie zna granic i  nie doty-

czą one także jej wykonawców. W swojej wieloletniej 

historii Chór KUL koncertował u  podnóży indiań-

skich świątyń Majów, w centrum nowoczesnego Seulu, 

w egzotycznym towarzystwie australijskich kangurów, 

nad brzegami wyjątkowego Jeziora Ochrydzkiego czy 

przy dobiegającym z oddali dźwięku południowoafry-

kańskich bębnów (by wymienić tylko najciekawsze 

lokalizacje).

Liczne wyjazdy (organizowane przez prezesa ze-

społu Zdzisława Cieszkowskiego) oraz wypracowane 

i  wyśpiewane razem dźwięki budują niezwykłą więź. 

Przyjaźnie z czasów studenckich utrzymują się, absol-

wenci z chęcią i radością wracają do Lublina, by jesz-

cze raz zaśpiewać ulubione utwory ze swoimi następ-

cami, kolejnymi pokoleniami chórzystów.

 Szanowny Czytelniku, gdy następnym razem, mi-

jając salę prób Chóru KUL, usłyszysz swój ulubiony 

utwór, zatrzymaj się i pomyśl, czy nie warto zapukać, 

zajrzeć i zostać, by wspólnie wykonując muzykę, chwa-

lić Pana. Bo przecież im więcej głosów, tym śpiew jest 

mocniejszy, a „kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.

dr Andrzej Gładysz
Instytut Muzykologii
chórzysta i korepetytor 
Chóru KUL

95-lecie działalności Chóru KUL

Chóralne reminiscencje

Koncert jubileuszowy 
w archikatedrze lubelskiej 
(fot. Krzysztof Stankiewicz)
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Leszek Mądzik od początków swej artystycznej dro-

gi szedł w przeciwnym kierunku względem ogól-

nie przyjętych prawideł sztuki. Z  tego wewnętrz-

nego niedopasowania zrodził się jego teatr – Scena 

Plastyczna KUL. W  dziedzinie, w  której od zawsze 

dominantą był aktor, Mądzik jako główne tworzy-

wo teatralne uznał światło, zamienił przestrzeń sceny 

z przestrzenią widowni, a werbalny przekaz spektaklu 

zredukował do minimum, do tytułu. W równie prze-

wrotny sposób powołał do życia Galerię Sztuki Sceny 

Plastycznej KUL. 

Rok 1986. Marzec. W piwnicach Głównego Gma-

chu KUL, w malutkiej salce, mogącej pomieścić jedno-

cześnie zaledwie kilka osób, odbywa się wernisaż cyklu 

niepoprawnych politycznie rysunków Andrzeja Wajdy 

„Notes 1985”. Jak w takiej przestrzeni mogło dojść do 

otwarcia galerii sztuki? Bez dużych pomieszczeń, bez 

solidnego zaplecza świetlnego, technicznego i  admi-

nistracyjnego? Absurd! Jak się okazuje, potrzebne by-

ły do tego trzy wybitne osobowości: Leszek Mądzik, 

Jacek Woźniakowski i Stefan Sawicki, tworzący radę 

programową galerii. Artyści im zaufali i  powierzyli 

swe prace, pomimo dziwności całego przedsięwzięcia. 

Jak podkreśla pomysłodawca galerii, potrzebna mu 

ona była do bliższego poznania ludzi, którzy wywarli 

na niego wpływ, którzy tworzyli interesujące go prace. 

Dzięki temu Lublin mógł oglądać dzieła takich twór-

ców, jak: Magdalena Abakanowicz, Jerzy Nowosiel-

ski, Jan Lebenstein, Jacek Waltoś, Edward Dwurnik, 

Tadeusz Kantor, Władysław Hasior, Józef Szajna czy 

Zdzisław Beksiński. Na wernisażu tego ostatniego lu-

dzie ustawiali się w  kilkudziesięciometrowej kolejce, 

aby móc zobaczyć jego obrazy. Ważnymi akcentami 

tego okresu działalności galerii były również wystawy 

rysunków Brunona Schulza oraz rysunków i akware-

li Cypriana Kamila Norwida. Pierwsza z nich zosta-

ła otwarta w  listopadzie 1990  r. i  obejmowała prace 

wchodzące w  skład Xięgi bałwochwalczej. Oryginalne 

dzieła autora Vademecum pokazano dwa lata później, 

w maju 1992 r. 

Po czternastu latach działalności w  tak niespoty-

kanych warunkach lokalowych Galeria Sztuki Sce-

ny Plastycznej KUL, mając już dobrze ugruntowaną 

pozycję jako instytucja promująca artystów plastyków, 

dostała do użytku pomieszczenia na parterze zabyt-

kowej kamienicy Lubomelskich przy Rynku 8 na Sta-

rym Mieście, gdzie mieści się do  dzisiaj. Tu znowu 

rzecz niecodzienna. Ekspozycjom współczesnej sztuki 

towarzyszą oryginalne ścienne polichromie z XVI w., 

przedstawiające prawdopodobnie najstarszą istniejącą 

panoramę Lublina. To w  tej przestrzeni miały miej-

sce wystawy projektów scenograficznych i kostiumów 

Stanisława Wyspiańskiego, Zofii de Ines czy fotografii 

Witkacego.

16 kwietnia obecnego roku odbyły się obchody 

30-lecia Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, na 

które składały się panel dyskusyjny z  udziałem Zbi-

gniewa Bajka i Stanisława Baja, poświęcony współcze-

snym problemom sztuki, oraz otwarcie wystawy foto-

grafii Zofii Rydet, zorganizowanej dzięki uprzejmości 

Fundacji Zofii Rydet w  Krakowie. Zaprezentowane 

zostały prace pochodzące z  cyklu Świat uczuć i  wy-

obraźni. Wernisaż uświetniła projekcja filmu Andrzeja 

Różyckiego pt. Nieskończoność dalekich dróg. Podsłucha-

na i podpatrzona Zofia Rydet, będący próbą uchwyce-

nia postaci stawianej zgodnie przez znawców tema-

tu na artystycznym piedestale powojennej fotografii. 

Podczas panelu Leszek Mądzik ogłosił, iż prof. Sta-

nisław Baj został nowym członkiem rady programo-

wej galerii, w  której obejmie miejsce po nieżyjącym 

Jacku Woźniakowskim. W  uroczystości wziął udział 

prezydent Lublina Krzysztof Żuk, który dziękował 

prof. Leszkowi Mądzikowi za jego wkład w kultural-

ny pejzaż Lublina, a także wręczył nagrodę prowadzą-

cemu galerię Maciejowi Mazurowi za zaangażowa-

nie w  kreowanie i  promowanie współczesnych sztuk 

wizualnych.

30 lat działania Galerii Sztuki Sceny Plastycznej 

KUL pozwoliło Leszkowi Mądzikowi, dzięki pieczo-

łowitej i odpowiedzialnej selekcji, zaprezentować pra-

ce ponad stu twórców z polskiego panteonu sztuk pla-

stycznych, począwszy od lat 60. ubiegłego wieku.

Maciej Mazur
kierownik Galerii Sztuki 
Sceny Plastycznej KUL

30 lat Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL

Zaczęło się od Wajdy

Prof. Leszek Mądzik i prezydent 
Lublina Krzysztof Żuk podczas 

przywitania gości jubileuszu – 
2016 r. (fot. Monika Tarajko)

Wystawa pt. „Alina Szapocznikow 1926-1973” – 1989 r. 
(fot. ze zbiorów Galerii Sztuki SP KUL)
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15 lat – to dla jednych niewielki odcinek czasu, 

dla innych natomiast niezwykła historia two-

rzona przez dziesiątki osób z  kilkunastu kolejnych 

roczników studentów. I właśnie od owych 15 lat taką 

wyjątkową historię opowiada Inicjatywa Teatralna Po-

lonistów (Teatr ITP) z prowadzącym ją ks. drem Ma-

riuszem Lachem SDB na czele. Ten jakże piękny i bo-

gaty dorobek zasłużył na docenienie i kolejną, równie 

twórczą inicjatywę w postaci koncertu jubileuszowego 

„Nieznane drogi Pana”, który odbył się 29 IV 2016 r. 

w ACK UMCS Chatka Żaka, a uczestniczyli w nim 

przedstawiciele władz Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego Jana Pawła  II i  władz miasta, byli aktorzy 

Teatru ITP i  ich rodziny, media oraz zaproszeni go-

ście. Dwugodzinny koncert obfitował w wiele atrak-

cji i niespodzianek. Widownia miała okazję zobaczyć 

niezapomniane epizody z  widowisk prezentowanych 

przez minionych 15 lat. Koncert był niewątpliwie wy-

darzeniem niepowtarzalnym i  wyjątkowym, pełnym 

wzruszeń i łez, uśmiechów i radości. 

Koncert „Nieznane drogi Pana” nie mógłby zaist-

nieć w  takiej postaci, gdyby nie piosenki o  tematyce 

religijnej. Utwory o  Bogu, o  Matce Bożej wykonali 

byli i  obecni aktorzy Teatru. Musicalowa w  charak-

terze Inicjatywa Teatralna Polonistów w  swoim do-

robku ma także wiele utworów o  miłości, nie tylko 

w relacji Bóg – człowiek, ale również o miłości pomię-

dzy mężczyzną i kobietą. Z tego tytułu na jubileuszu 

nie mogło zabraknąć piosenek o  tematyce miłosnej. 

ITP w swoich spektaklach ukazywał przez lata także 

różne relacje między Bogiem a  człowiekiem, między 

mężczyzną a  kobietą. I właśnie te drugie były inspi-

racją do wyodrębnienia w programie koncertu części 

pt. „Stereotypy”.

 Podczas tego jubileuszowego wydarzenia z  rąk 

przedstawiciela Urzędu Miasta ks.  dr  Mariusz Lach 

otrzymał list gratulacyjny od prezydenta Lublina 

Krzysztofa Żuka z  wyrazami uznania za długoletnią 

pracę i wkład w rozwój sztuki w Lublinie oraz całym 

województwie lubelskim. Teatr doceniły także władze 

Uczelni. 28  IV 2016  r. podczas posiedzenia Sena-

tu  KUL ks.  M.  Lach wraz z  przedstawicielami ITP 

Aleksandrą Boruch i Piotrem Jakóbczykiem odebrali 

z  rąk Rektora KUL ks. prof. dr hab. Antoniego Dę-

bińskiego list gratulacyjny w dowód wdzięczności dla 

tego największego muzycznego teatru studenckiego 

w Polsce za długoletni wkład w rozwój kultury, sztuki 

i teatru na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 Teatr ITP, obchodząc swój jubileusz, przygoto-

wał wiele wydarzeń. Jedną z  inicjatyw była wystawa 

zdjęć ze spektakli, prezentowana na przełomie marca 

i kwietnia 2016 r. w Gmachu Głównym KUL, następ-

nie w Lublin Plaza i atrium Collegium Norwidianum 

KUL. Obecnie trwają przygotowywania do nagrania 

kolejnej płyty CD pt. „Kobiety ITP” z najpiękniejszy-

mi piosenkami z 15 lat działalności Teatru.

W tym roku w sposób szczególny ITP interesowa-

ły się media. W kwietniu w dodatku lubelskim „Go-

ścia Niedzielnego” ukazał się artykuł podsumowujący 

15-lecie pracy zespołu, a w „Dzienniku Wschodnim” 

wywiad z  ks.  Mariuszem Lachem. Aktorzy Teatru 

ITP niejednokrotnie byli także zapraszani do audy-

cji w lokalnych rozgłośniach radiowych. Podczas prób 

i  koncertu jubileuszowego Teatr ITP gościł również 

TVP Lublin oraz Lubelską TV.

 Dzień po koncercie odbył się Bal Absolwentów, 

podczas którego zaproszeni goście mogli podzielić 

się refleksjami z  jubileuszowych obchodów, a  także 

opowieściami ze swojego życia i wspomnieniami z lat 

pracy w ITP. Był to wieczór piękny i radosny, obfitu-

jący w dobrą zabawę i  obecność wielu aktorów wraz 

ze swoimi rodzinami. To niezwykłe, że byliśmy świad-

kami spotkania wielkiej teatralnej rodziny. Zatem cze-

kamy na kolejne lata działalność Inicjatywy Teatralnej 

Polonistów i następny jubileusz, który swoją pracą, za-

angażowaniem i talentem zapiszą kolejne roczniki ak-

torów Teatru ITP – młodzieży akademickiej spełnia-

jącej w nim jedną z najpiękniejszych przygód swojego 

życia.

Aleksandra Boruch
studentka 
dziennikarstwa
aktorka Teatru ITP

Jubileuszowy rok Teatru ITP

Spotkania aktorskiej 
rodziny

Rektor KUL ks. prof. 
dr hab. Antoni 
Dębiński wręcza 
list gratulacyjny 
założycielowi 
i kierownikowi ITP 
ks. drowi 
Mariuszowi 
Lachowi 
i przedstawicielom 
zespołu – 
Aleksandrze 
Boruch i Piotrowi 
Jakóbczykowi

Fragment jubileuszowego 
koncertu Teatru ITP (fot. Piotr 
Mularczyk)
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Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Admini-

stracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

jest jednym z największych i  najstarszych wydziałów 

prawa w Polsce. Jego wiodący kierunek – prawo ofe-

ruje studentom atrakcyjne wykształcenie z  interesu-

jącymi możliwościami pozyskania kwalifikacji oraz 

zapewnia szerokie perspektywy zawodowe. W trakcie 

studiów szczególny nacisk jest kładziony na rozwój 

umiejętności praktycznych, znajomość prawa europej-

skiego oraz języków obcych. Założenia te realizowane 

są także w  ramach kół naukowych, które pomagają 

studentom pogłębiać swoją wiedzę.

Funkcjonujące na WPPKiA Koło Naukowe Stu-
dentów Prawa KUL skupia ambitnych studentów. Idea 
działalności tej organizacji wpisuje się już od ponad 
trzydziestu lat w misję kształcenia w duchu humani-
zmu, rozwijania twórczego i niezależnego myślenia, 
zdobywania przedmiotowej wiedzy i dążenia do za-
wodowego profesjonalizmu. 

KNSP jest organizatorem wielu ciekawych inicja-
tyw. Jedną z nich jest Tydzień Prawników.

W dniach 11-17 IV 2016 r. odbył się na KUL 
XXIV Tydzień Prawników. Wydarzenie to jest sztan-
darowym przedsięwzięciem, organizowanym od pra-
wie 25 lat na naszym Uniwersytecie. W jego skład 
wchodzi cykl konferencji, szkoleń oraz dyskusji po-
święconych obecności oraz roli prawa w społeczeń-
stwie polskim. W tym roku w ramach prawniczego 
tygodnia przeprowadzono pięć szkoleń: „Dostęp do 
informacji publicznej”, „Nowe możliwości Legalisa”, 
„Koszty sądowe w postępowaniu cywilnym”, „Pisa-
nie pism inicjujących postępowanie karne”, „Upraw-
nienia pacjenta”. Odbyły się również warsztaty ,,Roz-
liczenie PIT przez studenta oraz struktura skarbowo-
ści w Polsce” oraz wykład połączony ze szkoleniem 
„Wykładnia prawa w prawie podatkowym”. Studenci 
mogli więc rozwinąć umiejętności praktyczne, przy-
datne w dalszej karierze.

W trakcie Tygodnia Prawników przeprowadzono 
Wielki Finał IV edycji Gier Prawniczych – zwień-
czenie trwającej ponad cztery miesiące rywalizacji, 

w której dwie najlepsze drużyny spotkały się na sy-
mulacji rozprawy sądowej, w której główną nagrodą 
był staż w kancelarii dla wszystkich członków wygra-
nej grupy.

W ramach wydarzenia Koło Naukowe Studentów 

Prawa KUL zorganizowało również Ogólnopolską 

Konferencję Naukową, we współpracy z Uniwersytec-

ką Poradnią Prawną KUL oraz Fundacją Uniwersytec-

kich Poradni Prawa, zatytułowaną „Bezpłatna pomoc 

prawna pod rządami nowego prawa. Rola uniwersy-

teckich poradni prawnych w  systemie poradnictwa 

prawnego”. Jej tematyka obejmowała zagadnienia do-

tyczące dostępu do darmowej pomocy prawnej oraz 

problematyki ostatnich zmian w tym zakresie. Dzięki 

panelowi studencko-doktoranckiemu mogliśmy po-

znać funkcjonowanie poradni prawa z  perspektywy 

osób przyjmujących sprawy. Pragnęliśmy, by studenci 

oraz goście mieli możliwość wyrażenia swoich opinii 

i spostrzeżeń na temat niedawnych zmian w ustawo-

dawstwie regulującym te kwestie. Zaproszeni prele-

genci mogli zapoznać uczestników z praktyczną stroną 

rozwiązań zastosowanych w ustawie. 

 Zarówno konferencje, jak i  warsztaty w  ramach 

Tygodnia Prawników są skierowane do studentów 

I-V roku prawa WPPKiA KUL. Wśród gości nie za-

brakło władz Wydziału Prawa, Prawa Kanoniczne-

go i  Administracji, pracowników naukowych KUL, 

a także przedstawicieli lubelskich samorządów praw-

niczych. Przedsięwzięcie to ma charakter cykliczny – 

odbywa się corocznie. Wydarzenie objęte było hono-

rowym patronatem przez Rektora KUL, prezydenta 

miasta Lublin i marszałka województwa lubelskiego.

Tydzień Prawników jest corocznie największym na 

naszym Uniwersytecie wydarzeniem naukowym orga-

nizowanym przez studentów prawa. Koło Naukowe 

Studentów Prawa w swej historii przeprowadziło już 

wiele szkoleń praktycznych dla studentów WPPKiA, 

zorganizowało liczne konferencje, dyskusje oraz sym-

pozja zarówno lokalne, jak i  ogólnopolskie. Pozwa-

la ono zdobywać doświadczenia, poznawać nowych 

ludzi, realizować wartościowe projekty. Zapraszamy 

więc studentów prawa pragnących poszerzać swoją 

wiedzę i rozwijać kompetencje.

Giorgio Bonavita opowiada 
o działalności uniwersyteckich 

poradni prawnych we Włoszech 
(fot. Mateusz Gabryel)

Tydzień Prawników 2016

Przyszłych prawników 
zapraszamy

Karolina Lisek
sekretarz Koła Naukowego 

Studentów Prawa

fot
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Dnia 24  II 2016  r. zmarł w Lublinie w wieku 84 

lat prof.  dr hab.  Ryszard Janusz Bender, eme-

rytowany pracownik KUL, z  racji swojej publicznej 

działalności znany w kraju, a poza jego granicami tak-

że w  licznych kręgach polonijnych. Był historykiem, 

wykładowcą, działaczem katolickim, politykiem i pu-

blicystą, człowiekiem wielkiej energii i  aktywności, 

w  wielu swoich społecznych działaniach i  wypowie-

dziach niekonwencjonalny, bezkompromisowy, emo-

cjonalny – reakcje wywoływał także emocjonalne.

Młodość – czas II wojny światowej, 
nauka i pierwsza praca

 Ryszard Bender urodził się 16 II 1932 r. w Łomży 

jako syn Andrzeja (zmarł w  Jedwabnem po pobiciu 

przez Niemców 29 XI 1944 r.), działacza między in-

nymi Akcji Katolickiej oraz politycznego ruchu naro-

dowego, i Stanisławy ze Stypułkowskich; miał czwo-

ro rodzeństwa. W  1938  r. rozpoczął naukę w  szkole 

powszechnej w Łomży, drugą klasę kontynuował już 

w  trakcie wojny i  okupacji sowieckiej. Za demon-

stracyjną odmowę przyjęcia czerwonej chusty z  rąk 

działaczy komunistycznych został z kilkoma kolegami 

wydalony ze szkoły. W okolicach Ostrołęki wraz z oj-

cem potajemnie przekroczył granicę sowiecko-nie-

miecką, przedostając się do Generalnej Guberni i do 

Ostrowi Mazowieckiej, gdzie ukończył trzecią klasę. 

Po powrocie do Łomży, która w 1941  r. znalazła się 

pod okupacją niemiecką, naukę kontynuował na taj-

nych kompletach. Po wojnie podjął naukę w Państwo-

wym Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki 

w Łomży. W tamtych latach działał w Sodalicji Ma-

riańskiej, Polskim Towarzystwie Krajoznawczym oraz 

w harcerstwie – do czasu jego likwidacji przez władze 

komunistyczne w  1949  r. Wtedy to przetrzymywa-

ny był z  kolegami w piwnicach Urzędu Bezpieczeń-

stwa. 10 VI 1950 r. zdał egzamin maturalny, ale z ra-

cji „opozycyjnej działalności” nie otrzymał tzw. typo-

wania, umożliwiającego ubieganie się o dopuszczenie 

do egzaminów na studia w uczelniach państwowych. 

Zdecydował więc o nauce na uniwersytecie katolickim 

w Lublinie.

 Przez trzy początkowe lata studiował na KUL jed-

nocześnie historię i  filozofię praktyczną, przez pe-

wien czas był zatrudniony jako stypendysta-biblio-

tekarz w Katedrze Filozofii Prawa. Ostatecznie zde-

cydował ukończyć historię i 27 I 1955 r. zdobył tytuł 

magistra na podstawie pracy napisanej pod kierun-

kiem prof.  Andrzeja Wojtkowskiego – Florian Cey-

nowa i  udział jego w  powstaniu 1846  r. na Pomorzu. 

Tegoż roku rozpoczął studia doktoranckie. W  tym 

czasie angażował się w  życie akademickie Uczelni: 

działał w studenckiej „Bratniej Pomocy”, w Kole Hi-

storyków Studentów  KUL, z  drem  Pawłem Czar-

toryskim założył koło Polskiego Towarzystwa Tury-

styczno-Krajoznawczego, z  Wacławem Kruszewskim 

kierował wakacyjnymi obozami sportowymi, organi-

zował kursy oraz obozy żeglarskie i  kajakowe. Inte-

resował się przemianami politycznymi w kraju, wziął 

udział w wydarzeniach października 1956 r. – uczest-

niczył w  organizowaniu wielkiego wiecu polityczne-

go w  Lublinie, był współtwórcą i  przewodniczącym 

w Lublinie Związku Młodych Demokratów (rozwią-

zany przez władze w styczniu 1957), przejął z kilkoma 

kolegami (m.in. Romanem Bojanowskim i  Grzego-

rzem Lenartowskim) kierownictwo komórki uczelnia-

nej ogólnopolskiego Zrzeszenia Studentów Polskich, 

będącego wcześniej pod patronatem Związku Mło-

dzieży Polskiej, i  został członkiem Rady Naczelnej 

ZSP w Warszawie. 

Z  końcem dekady Ryszard Bender rozpoczął za-

oczne studia prawnicze na Uniwersytecie Warszaw-

skim (ukończył dwa lata), otworzył tam także przewód 

doktorski, a  15  VIII 1959  r. w  kościele w  Milano-

wie na Podlasiu pojął za żonę Marię Malik, absol-

wentkę mikrobiologii UMCS. Tegoż roku zamieszkali 

w  Szopienicach na Śląsku, dokąd żonę skierowano 

do pracy, a  Bender zyskał pracę instruktora w  Wo-

jewódzkiej Bibliotece w  Katowicach. Równocześnie 

dwa razy w miesiącu dojeżdżał na KUL, by prowadzić 

zajęcia z historii nowożytnej. Z początkiem 1961 r. na 

UW obronił pracę doktorską, przygotowaną na KUL 

pod kierownictwem prof.  Andrzeja Wojtkowskiego 

– Ludność miejska Lubelskiego w akcji przedpowstanio-

wej 1861-1862; recenzentami byli profesorowie: Ste-

fan Kieniewicz i Stanisław Herbst z UW oraz Juliusz 

Willaume z UMCS. Po uzyskaniu naukowego stopnia 

zamieszkał wraz z żoną w Lublinie i podjął pracę na 

KUL. Tam rodziły się dzieci Marii i Ryszarda: w 1962 

Agnieszka, w 1963 Bogna i w 1969 Iwo.

Naukowa i akademicka praca, 
publiczna aktywność

  Na KUL, na Wydziale Nauk Humanistycznych, 

na Sekcji Historii, dr Ryszard Bender został starszym 

asystentem, a  następnie adiunktem w  Katedrze Hi-

storii Kultury Polskiej, kierowanej przez prof.  Wojt-

kowskiego, a później w Katedrze Historii Nowożytnej 

ks. prof. Mieczysława Żywczyńskiego. W porozumie-

niu z szerokim kręgiem profesorskim, łącznie z wymie-

nionymi oraz Aleksandrem Kossowskim, Czesławem 

Strzeszewskim i Janem Turowskim z KUL oraz Kie-

niewiczem z UW, podjął temat habilitacyjny Reforma 

czynszowa w  Ordynacji Zamojskiej 1833-1864, który 

obronił na UW w 1969 r. Recenzentami byli profeso-

rowie: Wojtkowski, Kieniewicz i Janina Leskiewiczo-

wa z Instytutu Historii PAN. W grudniu tamtego ro-

ku, już jako docent, objął kierownictwo I Katedry Hi-

storii Nowożytnej. Profesorem nadzwyczajnym został 

mianowany 22 IV 1977 r., a jego tytuł naukowy profe-

sora zwyczajnego Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa 

Wyższego zatwierdziło 18  X 1985  r. Recenzentami 

prof. dr hab. 
Eugeniusz Niebelski
Instytut Historii

Zmarł prof. Ryszard Janusz Bender

Człowiek wielu pasji
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dorobku naukowego przy 

tych nominacjach byli 

profesorowie: przy pierw-

szej – Strzeszewski i Żyw-

czyński z  KUL, Tadeusz 

Mencel z  UMCS oraz 

Kieniewicz z  UW; przy 

drugiej – Strzeszewski, 

Kieniewicz, Tadeusz Ję-

druszczak z IH PAN oraz 

Janusz Pajewski z  Uni-

wersytetu Adama Mic-

kiewicza w  Poznaniu. 

W okresie 1970-1975 peł-

nił prof.  Bender funkcję 

prodziekana WNH KUL, 

a  w  latach 1981-1987 – 

dziekana tegoż Wydziału.

 Zajęcia dydaktyczne na 

Sekcji Historii oraz bada-

nia naukowe prof. Bende-

ra skoncentrowały się za-

sadniczo na dziejach Polski XIX i XX w., po czasy hi-

storii najnowszej. Jego przeróżna aktywność jednakże 

daleko wykroczyła poza obowiązki nauczyciela akade-

mickiego i badacza historyka – włączył się w nurt ży-

cia społecznego i politycznego w kraju.

 Zainicjował, z  czasem wciągając do współpracy 

także innych naukowców, głównie własnego środo-

wiska uniwersyteckiego, ważne ze  społecznego, ko-

ścielnego i  historycznego punktu widzenia, badania 

nad dziejami katolickiej myśli i nauki społecznej. Za 

tym szła idea – odrodzenia w przyszłości politycznego 

ruchu chrześcijańsko-demokratycznego i  współdzia-

łanie z  takimi kręgami działaczy. W  1976  r., z  gro-

nem pracowników KUL, między innymi z  profeso-

rami: Strzeszewskim, ks.  Franciszkiem Mazurkiem, 

Eugeniuszem Wiśniowskim oraz drem  Konstantym 

Turowskim, współzakładał w  Lublinie Klub Inteli-

gencji Katolickiej, w którym pełnił funkcję wicepreze-

sa, a od 1983 prezesa. Współpracował z ludźmi mie-

sięcznika „Więź”, kwartalnika „Chrześcijanin w Świe-

cie”, tygodnika „Ład” oraz z Ośrodkiem Dokumentacji 

i  Studiów Społecznych (od 1982  r. był jego wice-

przewodniczącym, od 1986 przewodniczącym), a  od 

1981 z  Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym 

(1981-1983 wiceprezes Zarządu Głównego). W  la-

tach 1988-1989, wraz z mecenasem Władysławem Si-

łą-Nowickim, prof. Zbigniewem Wierzbickim i Janu-

szem Zabłockim, był współprzewodniczącym Chrze-

ścijańsko-Demokratycznego Klubu Myśli Politycznej, 

który w  lutym 1989  r. przekształcił się w  Chrześci-

jańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy (został je-

go wiceprezesem), a  po rozłamie w  1990  r. znalazł 

się w Chrześcijańsko-Demokratycznym Stronnictwie 

„Zjednoczenie”. W latach 1995-1998 działał w Ruchu 

Odbudowy Polski ( Jana Olszewskiego), 1998-2003 

przewodził Radzie Naczelnej Ruchu Katolicko-Na-

rodowego, od 2001 r. był wiceprzewodniczącym Rady 

Politycznej Ligi Polskich Rodzin.

 W  latach 1976-1980 oraz 1985-1989 był po-

słem (bezpartyjnym) na Sejm  PRL; w  pierwszych 

miesiącach 1989 r., zgłoszony przez NSZZ „Solidar-

ność”, zasiadał jako poseł w  zespole ds.  reform po-

litycznych okrągłego stołu. W  kolejnych wyborach 

z ramienia Wyborczej Akcji Katolickiej uzyskał man-

dat senatora z województwa łomżyńskiego i w latach 

1991-1993 zasiadał w Senacie RP, będąc równocześnie 

przewodniczącym klubu senackiego Zjednoczenie 

Chrześcijańsko-Narodowe i  wiceprzewodniczącym 

klubu parlamentarnego ZChN; brał udział w pracach 

Komisji Zagranicznej i Komisji Konstytucyjnej Sena-

tu RP. Z ramienia Senatu był delegatem do Zgroma-

dzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu, 

gdzie został wybrany na wiceprzewodniczącego, a tak-

że przewodniczącego Podkomisji ds.  Europejskich 

Służb Publicznych, wchodził w skład Komisji Budżetu 

Rady Europy. W 1993 r. został powołany do Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji, której przez kilka miesię-

cy w 1994 r. był przewodniczącym. Ponownie wybie-

rany na senatora, był nim w VI i VII kadencji w latach 

2005-2011; w pierwszej wybrany z  list Ligi Polskich 

Rodzin, w drugiej – jako bezpartyjny z poparcia Prawa 

i Sprawiedliwości. W VI kadencji przewodził, a w VII 

pozostał członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łącz-

ności z Polakami za Granicą. W latach 2001-2005 był 

członkiem Trybunału Stanu.

 Poczynając od połowy lat  60. XX w. (1965  r. sty-

pendium na Katolickim Uniwersytecie w  Louvain), 

aż do pierwszej dekady wieku następnego, gdy zasia-

dał w  Senacie  RP i  szefował komisji do kontaktów 

z  Polonią, wielokrotnie bywał za granicą z  wykłada-

mi, w poszukiwaniu materiałów do badań historycz-

nych, dla nawiązania współpracy z  naukowcami czy 

z politykami kręgów chadeckich na Zachodzie, w celu 

wzmocnienia kontaktów z  Polakami rozproszonymi 

po świecie  itp. Wziął udział w  licznych kolokwiach 

Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique 

Comparée (m.in. Oksford 1974, Uppsala 1977, Dur-

ham 1981), w  międzynarodowych kongresach histo-

rycznych (m.in. Wiedeń 1965, San Francisco 1975, 

Stuttgart 1985), głosił wykłady w East Europe Centre 

w  Londynie (1988), w  Siena College, Albany N.Y. 

(1989), w  semestrze zimowym 1996 r. wykładał na 

wydziale historii University of Minnesota w Minne-

apolis w Stanach Zjednoczonych. Nawiązał kontakty 

ze  środowiskiem paryskiej „Kultury” i  Jerzym Gie-

droyciem; we  Włoszech z  przedwojennym prezesem 

Stronnictwa Pracy Karolem Popielem czy z chadeka-

mi włoskimi (m.in. z Aldo Moro); w Ameryce poznał 

Jana Nowaka Jeziorańskiego, prof.  Zbigniewa Brze-

zińskiego, kard.  Jana Króla z Filadelfii, kongresmena 

Edwarda J. Derwińskiego, wiceprezydenta USA Wal-

tera F.  Mondale i  innych. Był stypendystą Fundacji 

Fulbrighta.

 Należy jeszcze wspomnieć o  członkostwie Profe-

sora w Związku Nauczycielstwa Polskiego przy KUL, 

w  Towarzystwie Naukowym KUL (sekretarz gene-

ralny 1974-1977), w  Lubelskim Towarzystwie Na-

ukowym (1975-1987 wiceprzewodniczący i przewod-

niczący), Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajo-

znawczym (członek zarządu), w  Radzie Naukowej 

Episkopatu Polski (1981-1987), Komisji Episkopatu 

Polski Iustitia et Pax (1989-1996), w Stowarzyszeniu 

W stroju dziekana Wydziału Nauk 
Humanistycznych KUL – 1981 r. 

(fot. ze zbiorów rodziny 
Benderów)
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Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej (od 1987 

w zarządzie). W latach 1973-1977 był radnym (bez-

partyjnym) Miejskiej Rady Narodowej w  Lublinie 

(m.in. bronił spraw KUL), ponownie w  1998-2005, 

a w  latach 2002 i 2005 – przewodniczącym Sejmiku 

Województwa Lubelskiego.

 W  ostatniej dekadzie przeszłego wieku oraz 

w  pierwszej XXI, nawet wówczas gdy przeszedł na 

emeryturę w  2002  r., zdwoił aktywność nauczycie-

la akademickiego: wykładał w  Akademii Polonijnej 

w  Częstochowie (1997-1999), w  Wyższej Szkole 

Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w War-

szawie (1997-2002), w  Wyższej Szkole Pedagogicz-

nej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie 

(2002-2005), a od 2006 r. w Wyższej Szkole Kultury 

Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Dorobek: naukowy, 
dydaktyczny, społeczny

 Naukowy, publicystyczny, sejmowy (wystąpienia, 

interpelacje) dorobek prof. R. Bendera oblicza się na 

ponad 700 drukowanych pozycji. Jest w tym około 20 

książek (monografii, opracowanych pamiętników, wy-

dawnictw źródłowych) oraz setki artykułów w  prze-

różnych periodykach historycznych, głównie na temat 

dziejów polskich XIX i XX w. Wypromował Profesor 

około 300 magistrów (licząc tylko na KUL) i 20 dok-

torów. Wielu swoich uczniów, w  tym również niżej 

podpisanego, zainspirował do podejmowania tema-

tyki z kręgu swoich szerokich zainteresowań i badań 

historycznych wspomnianych wieków, między innymi 

dziejów chrześcijańsko-demokratycznych, katolickiej 

myśli społecznej, powstań narodowych, historii Ko-

ścioła, społecznego i  patriotycznego zaangażowania 

duchowieństwa w sprawy narodowe oraz zapoznanych 

postaci historycznych. Dwóch jego uczniów zaangażo-

wało się w społeczną i polityczną działalność w kraju 

i w zjednoczonej Europie. 

 Oryginalnym i  cennym osiągnięciem prof.  Ben-

dera, służącym nauce, historii, a  w  przyszłości także 

Kościołowi, było podjęcie badań nad katolicką nauką 

i myślą społeczną oraz opracowanie biografii i wspo-

mnień Józefa Kalinowskiego (Powstaniec – zakonnik. 

O.  Rafał Kalinowski, Warszawa 1977), oficera rosyj-

skiej armii, później powstańca styczniowego, zesłańca, 

następnie karmelity bosego, który dostąpił w naszych 

czasach chwały ołtarzy. Barwne dzieje odkrył Profesor 

w biografii innego uczestnika powstania – ks. Karola 

Mikoszewskiego (Ksiądz Karol Mikoszewski (X.  Sy-

xstus), członek Rządu Tymczasowego Narodowego 1863, 

emigrant, zesłaniec, Warszawa 1982). Z dziejów myśli 

chrześcijańskiej i  katolicyzmu społecznego koniecz-

nie należy jeszcze wspomnieć: Społeczne inicjatywy 

chrześcijańskie w  Królestwie Polskim 1905-1918 (Lu-

blin 1978), Chrześcijanie w  polskich ruchach demokra-

tycznych XIX stulecia (Warszawa 1975), pod redakcją 

naukową (wraz ze Strzeszewskim i Turowskim) Histo-

rię katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939 (War-

szawa 1981) oraz pracę zbiorową pod kierownictwem 

Profesora Słownik biograficzny katolicyzmu społeczne-

go w  Polsce (3 tomy: Warszawa 1991, Lublin 1994, 

Lublin 1995). Tymi ostatnimi publikacjami wskazał 

Profesor (ze  znaczącym wsparciem współpracowni-

ków) na ważny wątek zapoznanych naszych dziejów 

oraz otworzył drogę do dalszych w  tym kierunku 

badań.

 Nieznużony i  bojowy bywał Ryszard Bender, gdy 

w  przeróżnych kontekstach politycznych przypomi-

nał i upominał się o ważną, a zamazywaną przeszłość, 

gdy działy się sprawy naganne społecznie i  politycz-

nie: w latach 60. jako jeden z pierwszych przypominał 

o  pakcie niemiecko-rosyjskim Ribbentrop–Mołotow 

z  sierpnia 1939  r., pod wpływem także jego argu-

mentacji i presji w 1978 r. przywrócono bezsensownie 

zmienione w 1977 r. nazwy miejscowości w południo-

wo-wschodniej Polsce, w  1988  r. wywalczył w  sej-

mie przywrócenie Święta Niepodległości 11 listopada, 

w  roku 1990 pisał o  palonych przez bezpiekę archi-

walnych dokumentach, w 1994 rozpoczął zwieńczoną 

sukcesem walkę o koncesję radiową dla Radia Maryja, 

25 radiostacji diecezjalnych i Radia Jasna Góra. Dzia-

łał, pisał, dyskutował, protestował, nie zawsze szukając 

złotego środka, za co spotykał się niekiedy z  mocną 

krytyką swoich poczynań i wypowiedzi, a jeden z rzą-

dowych propagandystów czasów PRL wniósł nawet 

publiczne oskarżenie przeciwko Profesorowi, skutku-

jące trwającymi latami procesami sądowymi.

 Był Profesor laureatem nagrody naukowej Ośrodka 

Dokumentacji i Studiów Społecznych im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w  1980  r., w  1996 został pa-

sowany na rycerza Czarnej Madonny z  Jasnej Góry, 

a w roku 2001 odznaczony Krzyżem Niezłomnych.

 Jako polityk, publicysta, dyskutant budził przeróż-

ne, niekiedy diametralnie odmienne odczucia, jako hi-

storyk i  naukowiec ceniony bywał za nowatorstwo 

podejmowanych wątków badawczych, jako kolega 

i uczestnik towarzyskich spotkań uważany był za ory-

ginalnego i  dowcipnego rozmówcę. Jest wspominany 

do dziś jako dziekan i profesor tolerancyjny dla pod-

władnych i  uczniów (może niekiedy nazbyt toleran-

cyjny), życzliwy i z życiowym podejściem wobec prze-

różnych problemów studiującej młodzieży. Profesor, 

poseł, senator – dla wszystkich, Ryszard lub Rynio 

– dla kolegów i przyjaciół, 

dla najbliższych – Janusz, 

jak był od dzieciństwa wo-

łany w  domu. Na pełne 

i  miarodajne oceny jego 

społecznej i politycznej ak-

tywności przyjdzie jeszcze 

poczekać. W pamięci i hi-

storii swojego Uniwersyte-

tu Profesor Ryszard Janusz 

Bender zapisał się już na 

trwałe.

Audiencja u prymasa Polski 
kard. Stefana 

Wyszyńskiego – 1980 r. 
(fot. ze zbiorów rodziny 

Benderów)
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48 Prezentacje 

Jeszcze kilka lat temu w czasie tzw. drzwi otwartych 

uniwersytety szturmowały zastępy ludzi, którzy 

chcieli zdobyć ulotki, foldery i  informacje, nawet nie 

tyle o wymarzonych studiach, ale o jakichkolwiek stu-

diach. Pierwszym źródłem wiedzy były materiały dru-

kowane i spotkania ze znajomymi studentami z danej 

uczelni. Wynikało to przede wszystkim z  mniej po-

wszechnego dostępu do internetu. Sieć, jeśli nawet 

była dostępna, to nie była zbyt pomocna. Informacje 

w  wyszukiwarce Google w  gruncie rzeczy kierowały 

do stron, które nie różniły się znacząco od informacji 

w materiałach poligraficznych.

Jednak wystarczyło zaledwie dziesięć lat, a  sytu-

acja zmieniła się diametralnie. W wydarzeniach typu 

„drzwi otwarte” uczestniczy zdecydowanie mniej ludzi 

lub przyjeżdżają na nie szkoły patronackie. To bolącz-

ka nie tylko mniejszych uniwersytetów, ale także tych 

większych, a nawet tych z najstarszymi tradycjami lub 

najwybitniejszymi osiągnięciami. Co więcej, systema-

tycznie zmniejsza się liczba osób zdających maturę, 

a coraz większą popularnością cieszą się szkoły police-

alne lub zawodowe. Ilość i sposób dostarczenia infor-

macji jest na tyle bogaty i wydajny na wielu płaszczy-

znach, że maturzysta nie ma już potrzeby wizyty na 

uczelni. Licealiści biegle posługują się niewyczerpany-

mi zasobami internetu, a swoje życiowe cele wytyczają, 

kierując się sugestią znajomych, wrażeniem wyniesio-

nym z  internetu lub emocjami. Jak wskazały badania 

przeprowadzone kilka lat temu przez Biuro Karier 

KUL, zdecydowana większość abiturientów szkół po-

nadgimnazjalnych decyzję o kierunku studiów podej-

muje dopiero po napisaniu egzaminu maturalnego.

Te wszystkie elementy sprawiły, że przed uczelnia-

mi, w tym przed KUL, stanęło zupełnie nowe wyzwa-

nie – skutecznej komunikacji z licealistami i utrwale-

nie się w ich świadomości na tyle skutecznie, żeby stać 

się ich wyborem.

Facebook – komunikacja 
Facebook – to obecnie największa i najpopularniej-

sza platforma komunikacyjna na świecie. Szacuje się, 

że korzysta z niej blisko dwa miliardy ludzi, a liczba ta 

nieprzerwanie wzrasta. W Polsce jest to prawie dwa-

dzieścia milionów użytkowników. 

Oficjalny profil naszego Uniwersytetu został zało-

żony na Facebooku kilka lat temu, jednak stanowił on 

jedynie dodatek do marki KUL. Okazjonalnie publi-

kowano informacje z  życia Uczelni, zwłaszcza z naj-

ważniejszych uroczystości. Zdarzało się także, że stu-

denci zakładali nieoficjalne profile, co doprowadziło 

do współistnienia kilku profili. Aktualnie na portalu 

Facebook funkcjonują dwa profile KUL. Pierwszy – 

najważniejszy, oficjalny – ukazuje życie akademickie, 

a  także przekazuje informacje lub treści najciekaw-

sze z punktu widzenia odbiorcy internetowego. Dru-

gi promuje rekrutację na KUL – w  okresie naboru 

na studia jest on pierwszą płaszczyzną komunikacji 

z kandydatami, a poza okresem rekrutacyjnym przeka-

zuje informacje luźno związane z uniwersytetem i tre-

ści rozrywkowe.

Między oboma profilami zachodzi istotna różnica 

w  stylu i  języku komunikacji. Oficjalny profil KUL 

zachowuje styl formalny lub półformalny, nadający 

mu ton akademickości. Profil „Studiuj na KUL” jest 

prowadzony raczej językiem młodzieżowym, a komu-

nikacja odbywa się często w formie animowanych gra-

fik (tzw. gifów), które nie przenoszą większej wartości 

merytorycznej, a tylko rozrywkową.

W  obszarze działań na Facebooku możemy po-

szczycić się sporymi sukcesami odniesionymi w okre-

sie kończącego się roku akademickiego. Oficjalny pro-

fil KUL – to profil największy w Lublinie i w regionie, 

a także jeden z pięciu największych w Polsce. Pierwszą 

piątkę największych i  najważniejszych stron uniwer-

syteckich w  Polsce na Facebooku tworzą: AGH, UJ, 

UW, Uniwersytet SWPS i KUL. Liczba fanów Uni-

wersytetu również stale rośnie, pozostawiając w  tyle 

inne regionalne uczelnie. Co bardzo istotne, prawie 

trzy czwarte fanów KUL stanowią osoby w  katego-

rii wiekowej do 24 lat, czyli potencjalni kandydaci na 

studia i studenci.

Facebook – reklama 
Bardzo istotnym aspektem obecności KUL na Fa-

cebooku jest płatna reklama w ramach Facebooka i sie-

ci partnerskich. Standardowe, klasyczne formy reklamy 

(drukowane w prasie, emitowane w radio, ulotki, fol-

dery) docierały do wszystkich, niezależnie od wieku, 

wyznania, światopoglądu czy związków z naszą Uczel-

nią. Reklama zaś na FC jest sprofilowana. Mówiąc ob-

razowo – w okresie rekrutacyjnym reklamę studiów na 

Wydziale Filozofii zobaczą przede wszystkim osoby 

w grupie wiekowej 17-24 lata zainteresowane zagad-

nieniami związanymi z  filozofią. Co więcej, reklama 

w pierwszej kolejności kierowana jest w regiony, z któ-

rych pochodzi dotychczas największy odsetek studen-

tów. Najciekawszym czynnikiem jest jednak element 

powiązania, tzn. reklamę zobaczą przede wszystkim 

osoby mające wśród swoich znajomych kogoś powią-

zanego z  KUL (fana, studenta, pracownika itp.). Te 

wszystkie elementy sprawiają, że materiał promocyjny 

trafi przede wszystkim do osób, wobec których zacho-

dzi największe prawdopodobieństwo zainteresowania 

studiami na KUL, w tym wypadku na kierunkach Wy-

działu Filozofii. Analogiczne działania prowadzone są 

w stosunku do wszystkich wydziałów KUL.

W bieżącej promocji rekrutacji w internecie komu-

nikaty sformułowano tak, by przede wszystkim mó-

wić o realnych korzyściach ze studiowania na danym 

wydziale. Nieocenioną pomocą są w  tym kontekście 

koordynatorzy wydziałowi. To od nich uzyskano in-

formacje o  oferowanych programach stypendialnych, 

KUL w mediach 
społecznościowych
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możliwościach praktyk czy aktywności organizacji 

studenckich, np. naukowych kół studentów. Jak po-

kazuje dotychczasowe doświadczenie, potencjalnego 

kandydata na studia interesuje odpowiedź na pyta-

nie: „Co mogę robić na KUL poza samym studio-

waniem?”. W  komunikacji zrezygnowano z  rozryw-

kowego aspektu życia studenckiego, został on prze-

sunięty na dalszy plan. Główny nacisk położony jest 

na jakość kształcenia i  tzw. wartości dodane. Patrząc 

na zainteresowanie tymi informacjami, można stwier-

dzić, że założenie i  komunikaty są słuszne. Reklamę 

w  okresie od kwietnia do maja tego roku zobaczyło 

prawie 400 000 potencjalnych kandydatów na studia, 

a 60 000 wykonało jakąś czynność wobec materiału re-

klamowego (np. kliknięcie w adres i przejście do strony 

zawierającej informacje rekrutacyjne). Największego 

zainteresowania spodziewamy się pod koniec czerwca, 

kiedy zbliżać się będzie ogłoszenie wyników matur. 

Niemniej dotychczasowe zainteresowanie ofertą edu-

kacyjną naszego Uniwersytetu napawa optymizmem.

Twitter i inne portale 
KUL obecny był nie tylko na Facebooku. Funkcjo-

nowały również profile na takich portalach, jak: Twit-

ter, Instagram, Snapchat, LinkedIn. Z  czasem udało 

się stworzyć skuteczny podział treści i  celów, którym 

służą, ze względu na specyfikę użytkowników i  form 

przekazu, np. na Instagramie zamieszczane są zdjęcia, 

na Twitterze informacje do 140 znaków itd. KUL stał 

się w związku z tym atrakcyjny dla różnych grup, np. 

dziennikarzy i  agencji medialnych dzięki komunika-

tom na Twitterze oraz wśród pracodawców i  absol-

wentów poprzez LinkedIn.

Nie tylko społeczności
Niemal synonimem słowa „internet” stała się na-

zwa „Google”, bo już nie wyszukujemy, a „guglujemy”; 

mówimy nawet: „Jeśli nie ma w  Google, to nie ist-

nieje”. Google – to często pierwsza stroną, 

którą widzi znacząca większość osób otwie-

rających przeglądarkę internetową, to także 

najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie. 

Mając taką wiedzę, regularnie korzystamy 

z płatnych form promocji w tej wyszukiwar-

ce. Stosowane są analogiczne do Facebooka 

metody targetowania materiałów promo-

cyjnych. Sposób działania jest jednak prost-

szy – bezpłatnie KUL pojawia się jako jeden 

z pierwszych wyników wyszukiwania takich 

haseł, jak „studia w Lublinie” czy oczywiście 

„KUL”. Jest to tzw. wyszukiwanie organicz-

ne i związane z nim pozycjonowanie stron. 

Google AdWords daje jednak możliwość 

odpłatnego umieszczenia w  wynikach wy-

szukiwania reklamy KUL na hasła niezwią-

zane. Na przykład na wyszukiwane zwroty 

„jakie studia po maturze” lub „studia bio-

technologia” oprócz wyników organicznych 

zostanie wyświetlona reklama studiów na 

Wydziale Biotechnologii KUL oraz link 

przekierowujący do wskazanej strony. Jest to 

forma reklam droższa niż Facebook, jednak 

bardzo skuteczna. Kampanie promujące kierunki, wy-

działy, Uniwersytet w roku poprzednim oraz bieżącym 

osiągały bardzo dobre wyniki CTR i CPC – wskaźniki 

efektywności i kosztu reklamy. Często osoby, które wy-

szukiwały informacje związane ze  studiowaniem lub 

rekrutacją, nawet jeśli nie wskazywały KUL w wyszu-

kiwaniu, otrzymywały reklamę naszego Uniwersytetu, 

a ta na tyle je zainteresowała, że przechodziły dalej, na 

przykład do strony rekrutacyjnej.

Umiędzynarodowienie
Bardzo ważnym elementem komunikacji w  inter-

necie w działaniach KUL jest także aspekt docierania 

do potencjalnych studentów w innych krajach. Jednym 

z  kierunków jest Ukraina, skąd na KUL przyjeżdża 

z  roku na rok coraz więcej studentów, a  także Chiny 

ze  względu na Centrum Polsko-Chińskie. Korzysta-

jąc z  dostępnych narzędzi, odpowiednie komunikaty, 

uwzględniające opisane wcześniej kryteria, kierowane 

są również tam. 

 Rezultaty
Działania w  sieciach społecznościowych i  wyszu-

kiwarce Google nie mogą być oceniane w  krótkiej 

perspektywie. Nie można oczekiwać, że kampania 

w  okresie maj-czerwiec da natychmiastowe rezultaty 

w tym samym roku. Są to działania, które muszą być 

prowadzone systematycznie, a ich efektów należy spo-

dziewać się w kolejnych naborach na studia. Zeszło-

roczny wynik rekrutacyjny i dotychczasowe tegorocz-

ne dane napawają pewnym optymizmem, ponieważ 

mimo znaczącego spadku liczby maturzystów udaje 

się budować procentowy poziom naboru na studia na 

KUL. Założeniem długofalowym jest co najmniej za-

chowanie liczby kandydatów na studia, ale także syste-

matyczna praca nad wzrostem liczby fanów.
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Beata Łubianka, Andrzej E. Sękowski
Świat wartości uczniów zdolnych
ISBN 978-83-7306-723-3 oraz 978-83-8061-176-4
Lublin: TN KUL i KUL 2016, ss. 232
Prace Wydziału Nauk Społecznych 169 

Jak informują we  wstępie autorzy, książka powstała na podstawie wy-

ników ich badań dotyczących aksjologicznych uwarunkowań osiągnięć 

uczniów zdolnych i stanowi podsumowanie jednego z nurtów badawczych 

realizowanych na seminarium doktorskim z psychologii różnic indywidual-

nych, prowadzonym w Instytucie Psychologii KUL. Problematyka podjęta 

w publikacji dotyczy uczniów zdolnych, czyli wyróżniających się osiągnię-

ciami szkolnymi w  postaci wysokich ocen oraz sukcesów w  konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych. Celem prowadzonych badań była analiza 

systemu wartości i poziomu idealizmu w tej grupie osób. Pojęcie wartości 

i systemu (świata) wartości definiowane jest przez autorów w myśl koncep-

cji wartości Shaloma H. Schwartza, który przejął rozumienie wartości od 

Clyde’a Kluckhohna i Miltona Rokeacha, a pojmuje je jako pożądane, po-

nadsytuacyjne cele o różnym stopniu ważności, pełniące funkcję przewod-

nich pryncypiów w życiu człowieka. Wartości są uporządkowane zgodnie 

ze względną dla jednostek ważnością w indywidualne hierarchie wartości. 

Tym samym są preferencjami, niosą informacje, że dana wartość jest cenio-

na bardziej niż inna. Odniesienie do sfery wartości w charakterystyce ludzi 

zdolnych – to nowatorski i  inspirujący nurt we współczesnych badaniach 

z zakresu psychologii zdolności i osiągnięć. Przedstawione w książce wnio-

ski mogą być pomocne w efektywnym wspieraniu młodych zdolnych osób, 

by z powodzeniem dokonywały ważnych dla nich wyborów edukacyjnych 

i zawodowych. 

Stanisław Sarek 
kierownik zespołu redakcyjnego TN KUL

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

Elżbieta Stoch
Shakespeare in the Lublin Theatre in 19th and 20th 

centuries
ISBN 978-83-7702-998-5 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, ss. 260 (59 ilustracji)
Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX Wieku, t. I, red. naukowy Elżbieta Stoch

Monografia autorstwa dr Elżbiety Stoch – to pierwsze tego typu opra-

cowanie dziejów scenicznych i recepcji szekspirowskich dramatów. Ma ona 

szczególną wartość poznawczą – dokumentuje i popularyzuje polską kulturę 

i dziedzictwo kulturowe Lublina w korespondencji z tradycją szekspirow-

ską. Stanowi efekt badań historycznoteatralnych autorki, a przede wszyst-

kim bardzo skrupulatnej kwerendy materiałów źródłowych (archiwalnych 

i prasowych) oraz innych dokumentów życia społecznego z XIX i XX w. 

Zamieszczone w książce materiały ikonograficzne – to swoiste białe kru-

ki, niepublikowane teatralia i archiwalia, których badaczka była pierwszym 

użytkownikiem. Integralnym elementem monografii jest Studium repertu-

arowe – dzieje sceniczne poszczególnych szekspirowskich dramatów, opra-

cowane od XIX do XX w., z olbrzymią dbałością o szczegóły, prezentujące 

odszukane z okruchów zachowanych źródeł dane dotyczące rekonstruowa-

nych spektakli.

Książka wpisuje się w obchody Światowego Roku Williama Szekspira 

(400. rocznica śmierci poety), którego dramaturgia stanowiła tzw. żelazny 

repertuar teatru polskiego oraz trwały element dziedzictwa kulturowego 

i historii sceny lubelskiej. Dzięki przekładowi na język angielski publikacja 

ta daje możliwość promocji kultury Lublina poza granicami kraju. (Elżbie-

ta Stoch)

Beata Duma
kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II 
zaprasza studentów – cudzoziemców do udzia u w projekcie

Otwarta integracja
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY 
studentów cudzoziemców nieposiadaj cych obywatelstwa adnego z krajów UE

 Kursy j zyka polskiego  
 Szkolenia integracyjno-kulturowe 
 Szkolenia z zakresu kompetencji mi kkich 
 „Orienta  on week” 
 „Summer school - Protec  on of Migrants’ Rights” 
 Newsle  er 
 Wsparcie integracyjno-legalizacyjne 
 Materia y szkoleniowe
 Udzia  w ciekawych wydarzeniach organizowanych w ramach projektu
 Dost p do wspólnego pomieszczenia w KUL common room

Projekt „Otwarta Integracja” wspó 
 nansowany 
z Programu Krajowego Funduszu Azylu 
Migracji i Integracji 
BEZPIECZNA PRZYSTA

Studiujesz w Lublinie?
Jeste  cudzoziemcem?

Nie posiadasz obywatelstwa adnego z krajów UE?

Czekamy na Ciebie!

Informacje i zapisy:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II 

Al. Rac awickie 14, 20-950 Lublin

Gmach G ówny, pokój 137 

w godz. 15:00-19:00

e-mail: oi@kul.pl

www.kul.pl/otwartaintegracja




