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JUBILEUSZ 100-LECIA KUL



Z ARCHIWALIÓW
Zbliżający się jubileusz 100-lecia Uniwersytetu jest dosko-

nałą okazją, by wydobyć na światło dzienne kolekcję fotografii 
ks. rektora Idziego Radziszewskiego przechowywaną w Oddziale 
Zbiorów Specjalnych BU KUL. Zespół, składający się z  kilkuna-
stu obiektów, obejmuje zarówno zdjęcia już publikowane, jak 
i te, dzięki którym możemy poznać ks. Idziego z nieznanej dotąd 
strony. Wszystkie fotografie są opracowane, a ich opisy dostępne 
w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej (sygnatu-
ry od F-8/1 do F-8/12). Same obiekty w najbliższym czasie będą 
udostępnione publicznie w ramach Biblioteki Cyfrowej. W „Prze-
glądzie Uniwersyteckim” zaprezentowane zostały obok i na stro-
nach 36-37.

Jadwiga Jaźwierska 
Biblioteka Uniwersytecka KUL
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Szanowni Państwo,
bieżącym numerem pisma zamykamy ubiegły rok akademicki i okres wakacyjnego odpoczynku. List powi-

talny Księdza Rektora wprowadza nas w rok akademicki 2016/2017, który rozpoczynamy w sposób wyjątkowy, 
niepowtarzalny, odświętny. Inaugurujemy bowiem uroczyście obchody jubileuszu 100-lecia naszej Alma Ma-
ter. „Jakaż ona wspaniała w swojem założeniu! [...] Będzie ona niezawodnie chlubą dla współczesnej Polski. 
[...] Salve alma mater Lubliniensis! [...] Witaj nam, droga strażniczko nauki!” – rekomendował nasz Uniwersytet 
bp Marian Leon Fulman w 1918 r. w liście pasterskim wystosowanym z okazji nominowania go na urząd ordy-
nariusza diecezji lubelskiej. Trwające ponad dwa lata obchody jubileuszowe będą okazją zarówno do refleksji 
nad historią KUL, jak i do wypracowania koncepcji jego rozwoju w kontekście planowanych zmian w szkolnic-
twie wyższym. Pozwolą także na radosne świętowanie we wspólnocie studentów, pracowników i przyjaciół na-
szej Uczelni. Tematy jubileuszowe będą oczywiście gościły na łamach „Przeglądu Uniwersyteckiego", przygoto-
wanego w nowej szacie graficznej i jubileuszowej kolorystyce. Przybliżaniu wydarzeń bieżących i informowaniu 
o przyszłych poświęcony będzie nowy dział – Jubileusz, zaś pamięcią będziemy wracać do zdarzeń i osób z lat 
przeszłych w dziale Uczelni czas miniony. Zapraszam Państwa do współtworzenia obydwu, by opisywać i tym 
samym utrwalać dzieje instytucji, losy ludzi, przeszłość i teraźniejszość.

W tym roku akademickim rozpoczynają kadencję nowe władze KUL. W związku z tym składam podzięko-
wania dotychczasowej Radzie Programowej, bo niniejszy numer pisma, lipcowo-październikowy, jest ostatnim 
wraz z nią przygotowanym.

dr Marzena Krupa 
redaktor naczelna

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania tekstów, zmiany tytułów 
oraz odmowy publikacji tekstów niezamówionych. 

Przegląd Uniwersytecki
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rada Programowa: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv, prof. KUL, dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL, 
dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Redaktor naczelna: dr Marzena Krupa / Projekt graficzny, skład i łamanie: Anna Kowalczyk / Zdjęcia: Tomasz Koryszko 
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, pokój 201, tel. +48 81 445 40 56, e-mail: przeglad@kul.pl

Druk: Expol, Włocławek / Nakład: 1200 egz.
Okładka: Gmach Główny KUL – lata międzywojenne i 2016 r. (fot. Idea Studio)/ Numer zamknięto 14 września 2016 r.
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Dr Zbigniew Orzeł 
prezes Zarządu Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki 
Zdrowotnej

9 maja zaprezentował temat „Oliver czy Brown – dylematy menedżera ochrony zdrowia” w ra-
mach spotkań z cyklu „Etyka biznesu”.

Abp Mieczysław Mokrzycki
metropolita lwowski

9 maja wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego: naj-
nowsza historia. XXV lat wolności, demokracji i dyskryminacji” podczas sympozjum „25-lecie re-
aktywowania struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie”. 

Abp Wacław Depo
metropolita częstochowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego 
Przekazu KEP

11 maja na rozpoczęcie konferencji „Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji. 50 lat 
Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu” odprawił Mszę św. i wygłosił wprowadzenie.

Mateusz Morawiecki 
wiceprezes Rady Ministrów

16 maja w ramach cyklu „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” przedstawił 
temat „Koncepcja odpowiedzialnego rozwoju”. 

Marek Tarnowski
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mokate S.A.

23 maja poprowadził spotkanie w ramach konwersatorium „Etyka biznesu”, podczas którego 
wygłosił wykład „Efektywna firma a etyka”.

Soo Jung Ann 
pianistka

22 maja wystąpiła z recitalem z okazji święta patrona studentów bł. Piotra Jerzego Fras-
satiego, zorganizowanym w ramach cyklu OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką. 

Prof. Adam Glapiński
członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego (od 10 czerwca prezes NBP)

23 maja w cyklu „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” wygłosił wykład 
„Rozwój gospodarczy a rozwój człowieka”. 

Jakub Skiba 
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

6 czerwca podczas spotkania w ramach cyklu „Debaty KUL” zaprezentował temat „Polityka 
migracyjna RP”.

 Goście Uczelni
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KS. PROF. DR HAB. ANTONI DĘBIŃSKI
Rektor KUL

Szanowni Państwo!
Zbliżają się 100. urodziny naszego Uniwersytetu. Przypadają one 

w 2018 r., więc jeszcze tylko dwa lata dzielą nas od tego pięknego 
jubileuszu. Nasze świętowanie z tej okazji rozpoczynamy jednak już 
teraz. W październiku 2016 r. otworzy je uroczysta inauguracja ro-
ku akademickiego 2016/2017, poprzedzona V Kongresem Kultury 
Chrześcijańskiej.

Na jubileuszową okoliczność została także przygotowana wysta-
wa stu najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów muzealnych Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako zapowiedź ob-
chodów setnej rocznicy powstania KUL. Będą one prezentowane 
od października do grudnia bieżącego roku na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Kongres, inauguracja i wystawa – to dopiero początek. Najbo-
gatszy w wydarzenia rocznicowe będzie rok akademicki 2017/2018. 

Na naszej Uczelni odbędzie się wówczas między innymi zebranie 
plenarne Konferencji Episkopatu Polski, walne zgromadzenie Inter-
national Federation of Catholic Universities (FUCE) oraz Światowy 
Zjazd Absolwentów KUL. Przygotowywanych jest ponadto wiele ini-
cjatyw o charakterze naukowo-kulturalnym, np. okolicznościowe 
wydawnictwa, konferencje, wystawy, koncerty oraz spektakle, które 
uświetnią i podkreślą rangę tego jubileuszu, ważnego dla społeczno-
ści naszej Uczelni, ale także Lubelszczyzny i Polski.

Szczegółowe informacje na temat obchodów 100-lecia będą 
przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, w mediach 
społecznościowych naszej Uczelni, a także w kolejnych numerach 
„Przeglądu Uniwersyteckiego”.

Na wspólne świętowanie serdecznie zapraszam Wszystkich, któ-
rym bliska jest idea i misja uniwersytetu katolickiego, powstałego 
wraz z odzyskaniem niepodległości przez naszą ojczyznę w 1918 r.
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Z gabinetu Rektora 
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Z kalendarza wybrane
5 maja ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 

przewodniczył obradom Senatu KUL, który 
ponownie wybrał go na rektora Uniwersy-
tetu. Tego dnia jako gość programu „Pyta-
nia Panoramy” TVP Lublin i audycji Radia 
Lublin mówił o swoich planach na kolejną 
kadencję.

7 maja w Muzeum Nadwiślańskim w Ka-
zimierzu Dolnym otworzył wystawę „Gale-
ria Wojciecha Flecka. Niespełnione marze-
nie Tadeusza Litawińskiego”. Zaprezentowa-
no na niej 51 prac tego artysty ze zbiorów 
muzealnych KUL, gdzie trafiły w 1987 r. jako 
dar Tadeusza Litawińskiego z Zakopanego, 
przekazany przez jego żonę Olgę po śmierci 
męża. Wystawa wybitnego kolorysty i pej-
zażysty została pomyślana jako symbolicz-
ne spełnienie planów Litawińskiego, który 
marzył o założeniu stałej galerii dzieł Flecka.

13 maja spotkał się z uczestnikami 
XIX Europejskiego Kongresu Chrześcijań-
skich Kolejarzy, odbywającego się w tym 
roku w dniach 9-13 maja w Lublinie pod 
hasłem „Bądźmy świadkami miłosierdzia”. 
Ostatniego dnia uczestnicy wydarzenia wzię-
li udział w Mszy św. w kościele akademickim 
i zwiedzali Uniwersytet. 

14 maja przewodniczył IX Ogólnouniwer-
syteckiej Pielgrzymce KUL do Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewni-
kach. W tym roku przebiegała ona pod ha-
słem „Ze Sługą Bożym Wincentym Granatem 

do Tronu Miłosierdzia”. Pracownicy i studen-
ci KUL uczestniczyli w drodze krzyżowej, ko-
ronce do Miłosierdzia Bożego i Mszy św. 
pod przewodnictwem biskupa sandomier-
skiego Krzysztofa Nitkiewicza. Po modlitew-
nej części programu odbyła się projekcja fil-
mu pt. Świętość w codzienności. Sługa Boży 
ks. Wincenty Granat, poprzedzona wprowa-
dzeniem postulatora procesu beatyfikacyj-
nego ks. dra hab. Zdzisława Jańca, prof. KUL.

17 maja wręczył Medal Signum Univer-
sitatis prof. drowi hab. Wiktorowi Hryszczu-
kowi w dowód uznania i wdzięczności za 
wieloletnią, owocną i życzliwą współpracę 
z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji.

25 maja z okazji nadchodzącego Między-
narodowego Dnia Dziecka wziął udział w na-
graniu dla Tv KUL bajki Hansa Christiana An-
dersena pt. Księżniczka na ziarnku grochu 
[nagranie dostępne na stronie Tv KUL].

28 maja, przebywając w Rzymie, spotkał 
się z ks. drem Leszkiem Gęsiakiem, dyrek-
torem Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego. 
Wziął też udział w audycji radiowej poświę-
conej KUL w związku ze zbliżającym się jubi-
leuszem 100-lecia Uczelni.

1 czerwca przewodniczył uroczystemu 
otwarciu Żłobka Szczęśliwych Maluchów. 
Placówka, która w porozumieniu z KUL uzy-
skała dofinansowanie w ramach Programu 
Maluch 2016, będzie przyjmować dzieci stu-
dentów, doktorantów, pracowników i współ-
pracowników KUL. Jest ona przystosowana 
dla 25 dzieci w wieku od 5 miesiąca do 3 ro-
ku życia.

6 czerwca przewodniczył spotkaniu 
ze społecznością KUL. Podsumowując dobie-
gającą końca kadencję kolegium rektorskie-
go, przedstawił w zarysie strategię rozwoju 
KUL na lata 2016-2020.

22 czerwca, przebywając w Wojnowie, 
spotkał się z prezesem Fundacji Potulickiej 
Jackiem Podlewskim, a w kościele Zwia-
stowania NMP w Potulicach modlił się za 
hr. Anielę Potulicką. 

23 lipca podczas spotkania Arena Mło-
dych, odbywającego się w archidiecezji lu-
belskiej w ramach XXXI Światowych Dni 
Młodzieży, skierował słowo powitania do 
uczestników tego wydarzenia oraz koncele-
brował Mszę św. pod przewodnictwem me-
tropolity lubelskiego abpa Stanisława Budzi-
ka, Wielkiego Kanclerza KUL. 

27 lipca na dziedzińcu Zamku Królewskie-
go na Wawelu uczestniczył w ceremonii ofi-
cjalnego powitania ojca świętego Franciszka 
w Polsce.

29 lipca w Miejskiej Galerii Sztuki w Za-
kopanem otworzył wystawę „Aby to piękno 
służyło innym… Malarstwo ze zbiorów Ol-
gi i Tadeusza Litawińskich”. Obrazy malarzy 
polskich z XIX i XX w., podarowane przed 59 
laty przez Litawińskich muzeum KUL, były 
prezentowane do 11 września.

opracowała M.K.
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Szanowni Pracownicy!
Drodzy Studenci!
Serdecznie i z radością witam Wszystkich wraz z rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego na Katolic-

kim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Będzie on szczególny, bo inauguruje obchody 100-lecia naszej 
Alma Mater. Otwiera więc wyjątkowy rozdział w życiu Uczelni. Jubileuszowe wydarzenia pozwolą na święto-
wanie w uniwersyteckiej rodzinie, ale dadzą również asumpt do wyrażenia szacunku i wdzięczności naszym 
poprzednikom, do refleksji nad przeszłością i przyszłością, do podsumowań i wniosków oraz do poszukiwań 
nowych kierunków rozwoju. 

Moje okolicznościowe zamyślenia na początku roku akademickiego w kolejnych latach chciałbym skupić 
na czterech cnotach (sprawnościach moralnych) zwanych kardynalnymi, które odgrywają kluczową rolę w ży-
ciu każdego człowieka, są jakby filarami prawdziwie ludzkiego życia. Pierwszą z nich, zwaną też mistrzynią 
cnót, „prawą zasadą działania” (określenie św. Tomasza powtarzane za Arystotelesem), jest roztropność. To 
cnota udzielana przez Boga wraz z łaską uświęcającą i wspomagana przez dar Ducha Świętego, uwrażliwiają-
ca człowieka na natchnienia Ducha Świętego. Człowieka roztropnego cechuje duchowa dojrzałość, w której 
przejawia się życiowa mądrość. Dzięki niej jest on przenikliwy we wszechstronnej i gruntownej ocenie sytu-
acji oraz przewiduje skutki decyzji czy postępowania, co potocznie określane jest jako kierowanie się zdro-
wym rozsądkiem. A ten – innymi słowy – wybiera w każdym przypadku to, co uznawane jest za prawdziwe, 
mądre, dobre i pożyteczne, bo roztropność „[...] uzdalnia rozum praktyczny do rozpoznania w każdej oko-
liczności naszego życia prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia” (Katechizm 
Kościoła Katolickiego 1086).

Szanowni Państwo!
Rok akademicki 2016/2017 – to początek kadencji nowych władz Uczelni: Senatu KUL, kolegium rektor-

skiego, dziekanów i dyrektorów instytutów. Wszystkim Państwu życzę wielu pomysłów i dużo siły do ich re-
alizacji, by za cztery lata z satysfakcją spojrzeć na efekty swego zaangażowania i trudu. Życzenia zadowolenia 
i radości z codziennego przyczyniania się do rozwoju i świetności naszego Uniwersytetu kieruję do wszyst-
kich Pracowników KUL. Osobisty rozwój i rzetelna wiedza niech staną się udziałem Doktorantów i Studen-
tów, spośród których szczególnie ciepło witam w naszej społeczności Studentów wkraczających na naukową 
drogę. Wszystkich Państwa powierzam opiece patrona naszej Alma Mater – Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i wstawiennictwu św. Jana Pawła II. 

Lublin, 1 października 2016 r. 

Rektor KUL
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

List z okazji rozpoczęcia roku 
akademickiego 2016/2017
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DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

Święto KUL
Było dostojnie i uroczyście, ale też serdecznie i radośnie. Przybyli 

goście, pracownicy z rodzinami i studenci. Cztery dni trwały w tym roku 
obchody Święta Patronalnego naszego Uniwersytetu. 

Uroczysta Msza św. i zawierzenie Uczelni 
jej patronowi Najświętszemu Sercu Pa-

na Jezusa w piątek 3 V 2016 r. zainauguro-
wały główne obchody Święta Patronalnego 
KUL 2016. Biskup tarnowski Andrzej Jeż – 
główny celebrans i zarazem kaznodzieja – 
opisując strukturę i zadania uniwersytetu ka-
tolickiego, posłużył się analogią do budowy 
i funkcji serca. W kontekście zbliżającego się 
jubileuszu istnienia Uczelni znamienne było 
stwierdzenie: „Nikt nie jest w stanie ocenić 
jak bardzo przez te niemal sto lat serce na-
szej uczelni utrzymuje przy życiu różne for-
my istnienia społeczeństwa, któremu służy”. 
Zaznaczył też, co w koncepcji ks. Idziego Ra-
dziszewskiego było jedną z racji przemawia-
jących za powołaniem do życia katolickiego 
uniwersytetu, że KUL ma kształcić elity, które 

będą podnosiły naród na wyższy poziom ży-
cia religijnego i intelektualnego.

W tym roku w ramach obchodów Świę-
ta Patronalnego uhonorowano dwóch zasłu-
żonych profesorów. 2 V 2016 r. księgę pa-
miątkową – w obecności wielu gości, głów-
nie ze świata nauki, i pracowników naszej 
Uczelni – otrzymał ks. prof. dr hab. Andrzej 
Szostek, związany z KUL od 1964 r., a w la-
tach 1998-2004 rektor naszego Uniwersy-
tetu. Jego sylwetkę i myśl przybliżył ks. dr 
hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL, a prof. dr 
hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee zapre-
zentowała księgę, którą tworzy 55 artyku-
łów, poprzedzonych 10 listami gratulacyjny-
mi. Tytuł publikacji Veritas in caritate. Księ-
ga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora 
Andrzeja Szostka MIC (red. o. M. Tkaczyk, 

M. Krupa, ks. K. Jaworski, Lublin 2016) na-
wiązuje przede wszystkim do maksymy za-
pisanej przez ks. Szostka w 1974 r. na ob-
razku prymicyjnym, a jednocześnie do jed-
nego z fundamentalnych haseł naszej Uczel-
ni. Zasługi Księdza Profesora dla budowania 
i rozwoju akademickiego charakteru Lubli-
na podkreślił prezydent Krzysztof Żuk, któ-
ry wyraził mu swą wdzięczność i szacunek, 
wręczając Medal Prezydenta Miasta Lublin. 
Wystąpienie ks. prof. A. Szostka, osnute wo-
kół trzech kluczowych słów: dziękuję, prze-
praszam, proszę, zamknęło oficjalną część 
uroczystości.

3 maja odbyło się uroczyste nadanie ho-
norowego tytułu KUL Deo et Patriae deditus 
prof. drowi hab. Wojciechowi Łączkowskie-
mu, wykładającemu prawo administracyjne 
na KUL od 1984 r. do emerytury. Laureat, 
będąc profesorem Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, wsparł reakty-
wowaną na KUL Sekcję Prawa na Wydziale 
Prawa Kanonicznego (została zlikwidowa-
na przez władze komunistyczne decyzją z 
1949 r.).  Mimo wielu miejsc pracy zawodo-
wej, jak wspominał prof. Łączkowski, KUL był 
jednym z najpiękniejszych fragmentów jego 
życia zawodowego – dawał poczucie uczest-
niczenia w ważnej misji. 

Podczas głównych uroczystości w Auli 
Stefana kard. Wyszyńskiego dyplomy otrzy-
mali przedstawiciele studentów, którzy ukoń-
czyli studia licencjackie oraz magisterskie. 

Ks. prof. dr hab. Andrzej  
Szostek z księgą pamiątkową

Msza św. w kościele akademickim KUL  
pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża

Wręczenie dyplomu Deo et Patriae deditus 
prof. Wojciechowi Łączkowskiemu
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Wręczone zostały nominacje na profesora 
nadzwyczajnego i dyplomy doktora habilito-
wanego, a także wyróżnienia pracownikom 
KUL w kategorii „Wydarzenie roku akademic-
kiego 2015/2016”. 

W programie obchodów znalazło się tak-
że wręczenie Nagrody im. Anieli hrabiny Po-
tulickiej – za wybitne osiągnięcia naukowe 
wpisujące się w idee chrześcijańskiego hu-
manizmu. Wiceprezes Fundacji Potulickiej 
ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski przypo-
mniał genezę ustanowienia nagrody i przed-
stawił sylwetkę tegorocznej laureatki Moniki 
Maludzińskiej, autorki monografii pt. „Kraj 
jest nieszczęśliwy, że ma ludzi próżnują-
cych”. Walka z ubóstwem w Warszawie na 

tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczy-
pospolitej w dyskursie publicystycznym dru-
giej połowy XVIII wieku (Warszawa 2015).

Piątkowe uroczystości Święta Patronal-
nego zainaugurowały też międzynarodową 
interdyscyplinarną konferencję pt. „Konflikt, 
dialog i kultura jedności”, zorganizowaną 
z okazji 20. rocznicy przyznania przez KUL 
doktoratu honoris causa w dziedzinie nauk 
społecznych Chiarze Lubich, założycielce Ru-
chu Focolari. Stąd też na zakończenie spo-
tkania w auli przemówienie wygłosił współ-
prezydent tego katolickiego ruchu ks. Jesús 
Morán Cepedano, który wyraził wdzięczność 
naszemu Uniwersytetowi „[...] za wskazanie 
po raz pierwszy [po doktoracie przyznanym 

przez KUL tytuł ten nadało Ch. Lubich 15 
uniwersytetów na całym świecie – M.K.] 
perspektywy paradygmatycznej, wypływają-
cej z charyzmatu jedności, która pociąga za 
sobą ważne konsekwencje metodologiczne 
i doktrynalne”. 

Kulturalnym akcentem obchodów był 
koncert skrzypcowy w wykonaniu solistki 
Filharmonii Moskiewskiej Aleny Baevy, z to-
warzyszeniem Petera Laula na fortepianie. 
A rekreacyjnie i rodzinnie było na tradycyj-
nym pikniku na terenach zielonych kampusu 
na Poczekajce. 

Nominacje na stanowisko 
profesorskie:

 �  ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
 �  ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL

Doktorzy habilitowani:
Wydział Teologii:

 � ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski
 � ks. dr hab. Andrzej Jastrzębski
 � ks. dr hab. Andrzej Proniewski
 � ks. dr hab. Jarosław Woźniak

Wydział Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji:

 � dr hab. Marek Bielecki
 � dr hab. Przemysław Czarnek
 � dr hab. Marek Dobrowolski
 � dr hab. Anna Haładyj
 � dr hab. Joanna Kielin-Maziarz
 � dr hab. Beata Kucia-Guściora
 � dr hab. Tomasz Sienkiewicz
 � dr hab. Anna Tunia

Wydział Filozofii:
 � dr hab. Paweł Gondek
 � dr hab. Zbigniew Pańpuch
 � dr hab. Marek Piwowarczyk
 � dr hab. Krzysztof Saja 

Wydział Nauk Humanistycznych:
 � dr hab. Agnieszka Czechowicz
 � dr hab. Zygmunt Gałecki
 � dr hab. Marek Kochanowski
 � dr hab. Robert Kozyrski
 � dr hab. Henryk Litwin
 � dr hab. Andrzej Niewiński
 � dr hab. Maciej Nowak
 � dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska
 � dr hab. Piotr Plisiecki
 � dr hab. Anastazja Seul
 � dr hab. Katarzyna Wołowska

Pracownicy KUL wyróżnieni 
w kategorii „Wydarzenie roku 
akademickiego 2015/2016”:

 � ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. 
KUL – w związku z organizacją Debaty 
Ministrów Skarbu w ramach Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej pt. „Roz-
wiązywanie sporów konsumenckich 
w Unii Europejskiej”;

 � dr Marta Buk-Cegiełka – w związku 
z przyznaniem kierunkowi studiów po-
dyplomowych w zakresie dydaktyki 
wczesnego nauczania języka angielskie-
go oraz w zakresie edukacji wczesno-
szkolnej i wychowania przedszkolnego 

certyfikatu Ogólnopolskiego Programu 
Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”;

 � dr hab. Hieronim Golczyk – w związku 
z uzyskaniem w ramach programu OPUS 
grantu na projekt badawczy „Udział re-
petytywnego DNA, w tym elementów 
ruchomych w ewolucji permanentnej 
translokacyjnej heterozygotyczności, 
czyli struktura i ewolucja nierekombinu-
jących kompleksów Rennera u Oenothe-
ra i Tradescantia”;

 � prof. dr hab. Piotr Gutowski – w związ-
ku z uzyskaniem grantu w progra-
mie „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej;

 �  ks. dr hab. Jarosław Jęczeń – w związku 
z przyznaniem kierunkowi studiów pra-
ca socjalna certyfikatu Ogólnopolskie-
go Programu Akredytacyjnego „Studia 
z Przyszłością”;

 � dr hab. Magdalena Sowa – w związku 
z przyznaniem kierunkowi studiów filo-
logia romańska – studia II stopnia certy-
fikatu Ogólnopolskiego Programu Akre-
dytacyjnego „Studia z Przyszłością”;

 � dr hab. Ewa Trzaskowska – w związku 
z organizacją wystawy „Bystrzyca twa-
rzą Lublina”.

Podczas pikniku drużyny wykładowców i studentów 
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
rozegrały mecz piłki nożnej, z którego dochód 
przeznaczony został na leczenie dra Marka Gędka z IDiKS

Koncert Aleny Baevy



Bolesław Pylak
wielki kanclerz KUL w latach 1974-1997

 � urodził się 20 VIII 1921 r. w Łopienniku Górnym koło 
Krasnegostawu; 

 � przed II wojną światową ukończył gimnazjum i liceum 
w Tarnowskich Górach;

 � w czasie wojny pracował na plantacji tytoniu należą-
cej do jego ojca i w Urzędzie Gminy w Łopienniku; od 
1941 r. należał do Batalionów Chłopskich; w 1943 r. uzy-
skał konspiracyjną maturę; 

 � od 1943 r. studiował w lubelskim Wyższym Seminarium 
Duchownym; w 1948 r. uzyskał magisterium z teologii 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;

 � 29 VI 1948 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
lubelskiego Stefana Wyszyńskiego; 

 � w latach 1949-1953 odbył studia specjalistyczne na Wy-
dziale Teologicznym KUL, ukończone uzyskaniem stop-
nia doktora teologii dogmatycznej;

 � w 1952 r. podjął pracę w Katedrze Teologii Dogmatycz-
nej na KUL i równocześnie w lubelskim Wyższym Semi-
narium Duchownym;

 � w latach 1959-1966 pełnił funkcję wicerektora lubel-
skiego seminarium;

 � 14 III 1966 r. został mianowany biskupem pomocniczym 
diecezji lubelskiej ze stolicą tytularną Midica; święcenia 
biskupie otrzymał 29 V 1966 r. z rąk biskupa lubelskie-
go Piotra Kałwy (za dewizę przyjął słowa „In Te Domine 
speravi”); 

 � w 1969 r. uzyskał na KUL habilitację z teologii dogma-
tycznej, a po otrzymaniu nominacji na docenta został 
kierownikiem Katedry Teologii Dogmatycznej;

 � po śmierci bpa P. Kałwy w 1974 r. zarządzał diecezją ja-
ko wikariusz kapitulny;

 � 27 VI 1975 r. został mianowany biskupem diecezji lu-
belskiej, 20 VII 1975 odbył ingres do katedry lubelskiej;

 � jako biskup, potem arcybiskup lubelski sprawował 
urząd wielkiego kanclerza KUL;

 � w 1978 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwy-
czajnego, w 1988 – profesora zwyczajnego;

 � 25 III 1992 r. w związku z ustanowieniem metropolii lu-
belskiej został wyniesiony do godności arcybiskupa me-
tropolity lubelskiego, 29 VI 1992 r. w bazylice św. Piotra 
w Rzymie otrzymał paliusz metropolity z rąk papieża 
Jana Pawła II, 2 VII 1992 r. uroczyście objął urząd arcy-
biskupa metropolity; 

 � 14 VI 1997 r. papież Jan Paweł II przyjął jego rezygnację 
z urzędu arcybiskupa metropolity lubelskiego. W
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DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

Arcybiskup i uczony
29 VI 2016 r. w archikatedrze lubelskiej podziękowanie za 50-letnią 

posługę biskupią abpa Bolesława Pylaka wyrazili hierarchowie Kościoła 
katolickiego, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, 

samorządowych, szkół wyższych, osoby życia konsekrowanego, licznie 
zgromadzeni goście i wierni.

W imieniu i w intencji abpa senio-
ra Bolesława Pylaka Mszę św. 

sprawował przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądec-
ki. Jubilat, nieobecny w archikatedrze 
z powodów zdrowotnych, uczestniczył 
w uroczystości dzięki mediom trans-
mitującym uroczystość. Zgromadzeni 
na Mszy św. wysłuchali jego wystąpie-
nia z zaprezentowanego nagrania. Swe 
podziękowania za dar 95-letniego ży-
cia, blisko 70-letniej posługi kapłańskiej 
i 50-letniej biskupiej Jubilat zakończył 
słowami Deo gratias. 

W homilii abp Józef Michalik przy-
pomniał, że powołanie kapłańskie jest 
żywą relacją z Chrystusem. Podkre-
ślił również „[...] jak bardzo ważne jest 
wytrwanie przy Bogu, będące kluczem 
powołania. [...] Żywym przykładem wy-
trwania w wierności Bogu, Kościołowi 
i Ojczyźnie jest właśnie abp Bolesław Py-
lak”. Świadectwo jego służby biskupiej – 
mówił – dowodzi, że wierność i wytrwa-
łość są możliwe mimo trudności, prze-
ciwności i ataków. Przybliżając pracę 

duszpasterską Jubilata, wskazał na jego 
gorliwość w pełnieniu posługi kapłań-
skiej i biskupiej w trudnych latach Polski 
Ludowej – w diecezji lubelskiej powstało 
wtedy 141 nowych parafii i 400 świątyń, 
znacznie wzrosła liczba osób uczestni-
czących w Mszy św. i przystępujących do 
Komunii św. Przypomniał też, że zaanga-
żowanie i praca Arcybiskupa przyczynia-
ły się do umacniania Kościoła lubelskie-
go, który jako jeden z pierwszych wpro-
wadzał odnowę posoborową, otworzył 
się na Kościół na Wschodzie, umożliwił 
działalność ruchom katolickim i wspie-
rał rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. Abp Michalik zauważył też, że 
Jubilat umiejętnie łączył obowiązki dusz-
pasterskie z pracą naukową: „Abp Pylak 
– to nie tylko otwarty i bardzo sprawny 
duszpasterz, ale zafascynowany życiem 
wiary teolog, profesor, który zawsze był 
zainteresowany głębią myśli”. 

Z okazji jubileuszu abp senior Bole-
sław Pylak otrzymał wiele listów gratula-
cyjnych, z których kilka zostało odczyta-
nych, między innymi papieża Franciszka, 

Święcenia biskupie ks. Bolesława Pylaka (z prawej); od lewej: 
bp Piotr Kałwa (główny konsekrator)  
i bp Jan Mazur – 29 V 1966 r., katedra lubelska  
(fot. Archiwum Archidiecezji Lubelskiej) 
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Pierwszy Professor Emeritus
28 IV 2016 r. Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

po raz pierwszy nadał tytuł Professor Emeritus. Wyróżnienie – na 
wniosek dziekana Wydziału Filozofii – otrzymał  

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC z Instytutu Filozofii, rektor KUL  
w latach 1998-2004.

Senat KUL ustanowił tytuł Professor 
Emeritus uchwałą przyjętą jednomyśl-

nie w głosowaniu jawnym 31 III 2016 r. 
Poprzez nadanie tego tytułu Katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana Pawła II – jak zapisa-
no w niej – „[...] pragnie wyrazić szacunek 
i uznanie dla działalności naukowej, dydak-
tycznej i organizacyjnej wskazanych osób 
na rzecz Uniwersytetu”. Tytuł, na wniosek 
rektora lub dziekana po uzyskaniu zgody ra-
dy reprezentowanego przez niego wydzia-
łu, jest przyznawany dożywotnio nauczycie-
lom akademickim KUL posiadającym tytuł 
naukowy profesora. Wyróżnienie to mogą 
otrzymać nie więcej niż dwie osoby w roku 
akademickim.

Uroczystość wręczenia dyplomu 
ks. prof. Andrzejowi Szostkowi odbyła się 
19 V 2015 r. podczas posiedzenia Sena-
tu KUL. Laureat przyjął go z rąk Rektora KUL 
ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, po 

czym z wdzięcznością i zakłopotaniem po-
dziękował za ten zaszczyt, bo – jak podkreślił 
– na Uniwersytecie jest wielu bardziej zasłu-
żonych profesorów. Zadeklarował też swoje 
dalsze zaangażowanie w rozwój Uczelni.

Pierwszy Professor Emeritus związany 
jest z KUL od 1964 r., kiedy podjął tu studia 
z zakresu filozofii. Uzyskał na naszej Uczel-
ni kolejne stopnie naukowe aż do nada-
nia tytułu naukowego profesora w 2000 r. 
Pełnił też wiele funkcji na naszym Uniwer-
sytecie: w latach 1993-2002 był kierowni-
kiem Katedry Etyki Szczegółowej, 2002-
2011 – kierownikiem Katedry Etyki, 1992-
1998 – prorektorem, a w latach 1998-2004 
– rektorem. Członek wielu gremiów nauko-
wych, ekspert w pracach dykasterii Stolicy 
Apostolskiej, zaangażowany w życie Zgro-
madzenia Księży Marianów Niepokalane-
go Poczęcia NMP, był wielokrotnie nagra-
dzany za dorobek naukowy i działalność 

społeczno-kulturalną – w 2005 r. otrzymał 
Krzyż Kawalerski, a w 2013 r. Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Szczególny rozdział w jego życiu związany 
jest z osobą i myślą krakowskiego kardynała, 
wykładowcy KUL doc. dra hab. Karola Woj-
tyły. Pod jego kierunkiem ks. A. Szostek na-
pisał pracę magisterską pt. Etyka jako nauka 
empiryczna w ujęciu Tadeusza Czeżowskie-
go i Tadeusza Kotarbińskiego. Jest kontynu-
atorem jego personalistycznej myśli. Od lat 
niestrudzenie przybliża intelektualne i śro-
dowiskowe związki Karola Wojtyły, potem 
Jana Pawła II z naszą Uczelnią. Znamienne 
więc, że uroczystość nadania tytułu Profes-
sor Emeritus odbyła się w dawnej sali wy-
kładowej nr 208, słynnej z wykładów Karola 
Wojtyły, obecnie pełniącej funkcję Sali Rady 
Wydziału Filozofii i Sali Senatu. 

prezydenta Andrzeja Dudy i Rektora KUL prof. dra hab. Antoniego 
Dębińskiego. Jego Magnificencja podziękował w nim za długolet-
nią i owocną posługę w archidiecezji lubelskiej, bogaty dorobek 
naukowy, działalność dydaktyczną i popularyzację nauki. Wyraził 
też wielką wdzięczność całego środowiska uniwersyteckiego za 
styl i sposób pełnienia przez abpa Pylaka funkcji wielkiego kancle-
rza KUL, „[...] za obraną za św. Bernardem z Clairvaux drogę spra-
wowania urzędu w duchu łagodności, poszanowania autonomii 
rzeczywistości ziemskiej, zalecanego przez Vaticanum II”, a także 
za troskę o działalność i rozwój Uczelni.Wystąpienie abpa seniora Bolesława Pylaka odtworzone w archikatedrze 

lubelskiej 29 VI 2016 r. (fot. Marek Kuś/Metropolitalne Seminarium Duchowne)

Podziękowania ks. prof. Andrzeja Szostka
Ks. prof. Andrzej Szostek odbiera dyplom z rąk  
Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego
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„Cóż to jest prawda?” (J 18,38)
70 lat Duszpasterstwa Akademickiego KUL, czyli o poszukiwaniu 

prawdy przez młodego człowieka.

Pytania o to, czym jest prawda i gdzie ją 
odnaleźć, towarzyszą młodym ludziom 

w każdych czasach. Istotnym miejscem od-
najdywania na nie odpowiedzi jest duszpa-
sterstwo akademickie. Dla studentów z Lu-
blina takim szczególnym miejscem jest Dusz-
pasterstwo Akademickie KUL, które obcho-
dzi w tym roku jubileusz 70-lecia swojego 
istnienia. 

Wdzięczni Panu Bogu za wszelkie otrzy-
mane dobro, pragnęliśmy uczcić tę piękną 
rocznicę. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy 
krokiem poloneza na Jubileuszowym Balu 
w stylu black&white. Piękne dekoracje, wie-
czorowe stroje i wspaniały tort z fajerwer-
kami stworzyły niepowtarzalny klimat tego 
wydarzenia. Zgodnie z polskim przysłowiem 
nasi studenci są chętni „do tańca i do różań-
ca”. Przygotowaliśmy także specjalną Księgę 
jubileuszową. Znalazły się w niej wspomnie-
nia absolwentów, zdjęcia ze wspólnych wy-
jazdów i informacje o duszpasterzach.

Najważniejszą częścią obchodów jubi-
leuszowych było spotkanie w dniu 7 maja, 
szczególnym dniu radości i dziękczynienia 
za dar 70 lat działalności naszego DA. Ra-
dość tę mogliśmy dzielić z duszpasterzami, 
absolwentami i przyjaciółmi DA, którzy przy-
jechali z różnych zakątków Polski. Obcho-
dy rozpoczęliśmy od panelu dyskusyjnego. 
Prelegentami byli: dr hab. inż. Dorota Wój-
cicka-Migasiuk, dr Aleksandra Gała, dr Pa-
weł Nowik, o. Janusz Warzocha SJ i o. Rafał 
Huzarski SJ. Wspólnie poszukiwaliśmy odpo-
wiedzi na pytania o rolę DA w kształtowaniu 
młodego człowieka i jego przygotowaniu do 
dorosłego życia. Szczególną uwagę poświęci-
liśmy tematowi: prawda. W wypowiedziach 

prelegentów wybrzmiało, że młodzi ludzie 
poszukują jej tak samo jak kiedyś. Często nie 
uświadamiają sobie tego, jednak wciąż szu-
kają tego, co autentyczne. 

Centralną częścią obchodów była uroczy-
sta Eucharystia, której przewodniczył biskup 
pomocniczy senior archidiecezji lubelskiej 
Ryszard Karpiński. Dziękowaliśmy za dotych-
czasową działalność DA, a także prosiliśmy 
o dar błogosławieństwa na kolejne lata. Po 
Mszy św. udaliśmy się na poczęstunek. Wie-
le osób pozostało jednak dłużej na placu 
przed kościołem akademickim, rozmawia-
jąc, wspominając studenckie czasy, ogląda-
jąc zdjęcia. Widać było radość ze spotkania 
z dawnymi znajomymi i ten błysk w oku jak 
za młodych lat.

 Po obiedzie zgromadziliśmy się po-
nownie w auli – był to czas przeznaczony 
na wspomnienia. Wysłuchaliśmy humory-
stycznych, ale i poważnych historii, którymi 
podzielili się byli duszpasterze oraz absol-
wenci DA. Na twarzach malowało się wzru-
szenie, pokazując, że dla wielu osób przygo-
da z duszpasterstwem jest bardzo ciepłym 
wspomnieniem. Te chwile upamiętniliśmy 
wspólnym zdjęciem uczestników jubileuszu 
oraz zdjęciem wszystkich ojców duszpaste-
rzy związanych z DA KUL. Potem ponownie 
zgromadziliśmy się w kościele na modlitwie 
Koronką do Miłosierdzia Bożego. Uwieńcze-
niem naszego świętowania był uroczysty 
koncert w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa 
Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. 

Duszpasterstwo Akademickie KUL tworzą 
ludzie nieprzeciętni. Jeden z ojców zwrócił 
uwagę, że to ze względu na spotkanych tu 

ludzi jest to miejsce tak bliskie sercom wielu 
z uczestników naszego jubileuszu. Nie mu-
ry, ale ludzie tworzą wyjątkowy klimat tego 
miejsca. To właśnie dzięki nawiązanym tu 
relacjom z przyjaciółmi i duszpasterzami ko-
lejne pokolenia młodych ludzi mogą poszu-
kiwać odpowiedzi na najważniejsze życiowe 
pytania, poszukiwać prawdy. Duszpaster-
stwo Akademickie KUL trwa i rozwija się już 
od 70 lat, co oznacza, że młodzi ludzie wciąż 
odnajdują tu to, co autentyczne. Życzmy so-
bie, aby tak było przez kolejne lata, byśmy 
mogli świętować kolejne piękne rocznice.

Dopełnieniem jubileuszu DA KUL była 
uroczystość nadania honorowego obywatel-
stwa miasta Lublina o. Hubertowi Czumie, 
zorganizowana 12 V 2016 r. Ojciec Hubert 
w latach 1963-1971 pełnił posługę duszpa-
sterza akademickiego w Lublinie i to ten czas 
jego aktywności i kształtowania postaw mło-
dego pokolenia został doceniony w ten jak-
że zaszczytny sposób. Uroczystość rozpoczę-
ła się Mszą św. w archikatedrze lubelskiej, 
sprawowaną przez bpa Mieczysława Cisłę, 
który podczas homilii wspomniał swoje spo-
tkania jako seminarzysta z o. Hubertem i je-
go ogromny wkład w wychowanie młodzieży 
akademickiej tamtego okresu. Z archikate-
dry zebrani przeszli przed ratusz na minikon-
cert najmłodszych lublinian na cześć o. Czu-
my. Następnie uczestnicy uroczystości udali 
się do Trybunału Koronnego, gdzie prezy-
dent Lublina Krzysztof Żuk uroczyście nadał 
o. Hubertowi Czumie tytuł honorowego oby-
watela miasta Lublin. Ojciec jest dwunastą 
osobą wyróżnioną w ten sposób w naszym 
mieście.

ALEKSANDRA WROCZYŃSKA
studentka pedagogiki specjalnej

O. PIOTR TWARDECKI SJ
duszpasterz akademicki

O. Piotr Twardecki 
odbiera okolicznościowy 

list gratulacyjny z rąk 
Rektora KUL ks. prof. 

dra hab. Antoniego 
Dębińskiego podczas 

obrad Senatu KUL

O. Hubert Czuma w towarzystwie (od lewej) o. Jana 
Noszczaka SJ, wiceprezydent Lublina Moniki Lipińskiej 
i prezydenta Krzysztofa Żuka
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Kapłaństwo według 
Josepha Ratzingera

„[...] ucieleśnia on serce całego kapłańskiego działania: owo głębokie 
zakorzenienie w Bogu [...] ową stałą relację z Panem Jezusem” – 

napisał o swoim poprzedniku na Piotrowym tronie papież Franciszek 
we wprowadzeniu do nowej edycji dzieł Benedykta XVI, wydawanej 

w sześciu językach. 

Z inicjatywy prof. Pierluki Azzara – se-
kretarza wykonawczego Fondazione 

Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI 
i ks. Carlosa Granadosa – dyrektora gene-
ralnego wydawnictwa Biblioteca de Autores 
Cristianos (BAC) w Madrycie zrodził się no-
wy projekt wydania tzw. tekstów wybranych 
Josepha Ratzingera w siedmiu tomach w la-
tach 2016-2020. Tematyka każdego z tomów 
jest inna i dotyczy ważnych obszarów teo-
logicznych, społecznych i humanistycznych: 
kapłaństwa, nauki i wiary, Europy, kreatyw-
nych mniejszości, polityki i wiary, uniwersy-
tetu, Eucharystii.

Do projektu przystąpiło 5 zagranicz-
nych wydawnictw: BAC (Madryt), Canta-
galli (Siena), Parole et Silence (Paryż), Igna-
tius Press (San Francisco), Herder (Freiburg) 
oraz redaktorzy polskiej wersji Opera omnia 

Josepha Ratzingera we współpracy z Funda-
cją Rozwoju KUL – ks. prof. dr hab. Krzysztof 
Góźdź i dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL.

Pierwszy z tomów pt. Nauczać i zgłębiać 
Bożą miłość (Sandomierz 2016, ss. 268) zo-
stał wręczony emerytowanemu ojcu świę-
temu Benedyktowi XVI dnia 28 VI 2016 r. 
podczas uroczystości z okazji 65. rocznicy 
jego święceń kapłańskich, odbywającej się 
w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego 
w Watykanie w obecności papieża Francisz-
ka, kolegium kardynalskiego oraz redakto-
rów i wydawców sześciu wersji językowych.

Najpierw wygłosił przemówienie ojciec 
święty Franciszek, który zwrócił uwagę na 
historię powołania Jubilata, wskazując na je-
go podstawową kategorię, obecną do dziś: 
umiłowanie Jezusa Chrystusa. Jest to osobi-
sta odpowiedź Ratzingera – Benedykta XVI 

na pytanie samego Jezusa skierowane do 
Szymona: „Czy mnie kochasz?”. Odpowiedź 
ta kształtowała całe życie obecnego papieża 
emeryta i wyraża się w „poszukiwaniu umi-
łowanego”, co oznacza prawdziwą obecność 
Pana, wewnętrzną bliskość kapłana, głęboką 
wiarę i prawdziwą miłość.

Następnie prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller ukazał 
istotę kapłaństwa Nowego Przymierza w na-
wiązaniu do obecnej chwili dziejowej, gdy 
wychodzi ono z kryzysu ku wielkiej odno-
wie. Następnie wręczył Jubilatowi tom jego 
tekstów o kapłaństwie w sześciu wersjach 
językowych. 

Na koniec uroczystości Benedykt XVI 
skoncentrował się w swoim wystąpieniu 
na jednym wielkim greckim słowie: eucha-
ristomen. Wyraża ono ludzkie podzięko-
wanie wszystkim, ale w swej istocie odsy-
ła do nowego wymiaru dziękczynienia, jaki 
dał Chrystus. „W ten sposób – kontynuował 
Benedykt XVI – przekształcił On w dziękczy-
nienie, a zatem w błogosławieństwo krzyż, 
cierpienie i całe zło świata, i w ten sposób 
substancjalnie przeistoczył On życie i świat, 
dał nam i daje każdego dnia chleb prawdzi-
wego życia, który przewyższa świat dzięki 
mocy swej miłości”. Z wielką radością Jubilat 
podziękował wszystkim zgromadzonym na 
uroczystości.

To doniosłe wydarzenie, przeplatane 
śpiewem grupy osób z chóru Kaplicy Syk-
styńskiej, zakończyło się osobistą audien-
cją u papieża Franciszka i papieża emery-
ta. Każdy z uczestników mógł zamienić 
z nimi kilka słów, uścisnąć dłoń i otrzymać 
błogosławieństwo.

KS. PROF. DR HAB. KRZYSZTOF GÓŹDŹ
Instytut Teologii Dogmatycznej

DR HAB. MARZENA GÓRECKA, PROF. KUL
Instytut Filologii Germańskiej

Uroczystość z okazji 65. rocznicy 
święceń kapłańskich Benedykta XVI 
(fot. ks. Krzysztof Góźdź)



W
YD

AR
ZE

N
IA

15
lipiec–październik 2016 | Nr 4-5 (162-163)

PROF. DR HAB. JACEK WOJTYSIAK
Instytut Filozofii

Profesor Antoni B. Stępień
Kierownik Katedry Teorii Poznania (1970-2002), prodziekan (1983-

1984) i dziekan Wydziału Filozofii (1987-1990). Z okazji jego 85. 
urodzin odbyła się w dniu 22 VI 2016 r. Nadzwyczajna Rada Wydziału 
Filozofii z udziałem emerytowanych i obecnych profesorów, a także 

pracowników WF.

Brentano był mistrzem Husserla. Husserl 
był mistrzem Ingardena. Ingarden był 

mistrzem Stępnia. A Stępień był i jest moim 
Mistrzem. Dzięki niemu znalazłem się w do-
brej filozoficznej rodzinie. W jego naukowym 
domu – Katedrze Teorii Poznania – kultywo-
wano pamięć intelektualnych przodków. Ich 
portrety zdobiły jej ściany. A w każdy pią-
tek na seminarium czytano tam na głos ich 
dzieła. Mistrz przy tej okazji wspominał swe 
rozmowy z Ingardenem w Krakowie, w tym 
opowieści Ingardena o studiach u Husserla 
w Getyndze i Fryburgu. Tak w ustnej tradycji 
konstytuowała się żywa pamięć. 

Seminaria Mistrza były miejscem feno-
menologicznych ćwiczeń. Podczas nich pró-
bowaliśmy wspinać się na coraz to wyższe 
poziomy świadomości, uważnie obserwo-
wać i nazywać własne przeżycia, opisywać, 
co i jak dane w poszczególnych aktach po-
znawczych. Każde ćwiczenie było dokładnie 
zaplanowane i kończyło się osiągnięciem 
swego celu. Raz tylko zdarzył się wypadek. 
Ponieważ zajęcia musiały się nieco wcześniej 
skończyć, Mistrz nie zdążył nam odwiesić za-
wieszonego właśnie przekonania o istnieniu 
świata. Przez kilka dni więc błąkaliśmy się 
gdzieś po peryferiach czystej świadomości, 
wiodąc „spór o istnienie świata”. Po tygo-
dniu jednak Mistrz z niezachwianą pew-
nością przywrócił nam zdroworozsądkowe 
przekonanie, że nasz świat realnie istnieje 

i nie ma nic wspólnego z niedookreślonością 
przedmiotów intencjonalnych. 

Mistrz dbał o to, by nasza duchowa ro-
dzina była szeroka. Dlatego powtarzał, że nie 
należy poprzestać na jednym nauczycielu, 
a od Brentana wywodził drugą linię rodo-
wą. Wiodła ona przez Kazimierza Twardow-
skiego i Stefana Swieżawskiego. Pierwszy 
założył szkołę lwowsko-warszawską; drugi – 
uczeń pierwszego i Kazimierza Ajdukiewicza 
– należał do ojców Wydziału Filozofii KUL. 
Po pierwszym nasz Mistrz odziedziczył anali-
tyczną ścisłość i zwięzłość, po drugim – przy-
wiązanie do filozofii św. Tomasza z Akwinu. 
Jako analityk, Mistrz słynął z językowych dys-
tynkcji. W jego ustach każde niemal słowo 
mieniło się licznymi znaczeniami, które pe-
dantycznie rozróżniał. Jako tomista, powta-
rzał na wykładach, że istnienie „jest jakby 
gościem, który się dobrze zadomowił, lecz 
zawsze może odejść”. Jest ono bowiem da-
rem Boga – „Samego Istnienia”. 

Mistrz do dziś zachował „programową 
antymodność”. Od jego uczniów oddziela go 
niemal epoka: nie ma komputera, sprzętu 
CD, telefonu komórkowego ani samochodu. 
Zawsze na piechotę, dostojnym krokiem – 
z lekko przechylonym staroświeckim bere-
tem na głowie, skrywającym refleksję towa-
rzyszącą – chodził na uniwersytet, do wy-
dawnictwa i na pocztę. Wiele godzin prze-
siedział przy swoim pianinie, a także w... 
sali kinowej. Niejeden profesor lubi muzykę 

i film, rzadko który jednak wykłada ich teo-
rię. Gorzej poszło z kryminałami – przeczytał 
niemal wszystkie, napisał zaś o nich tylko 
jeden artykuł: Kryminał – idealna rozrywka. 
Na marginesie, dobrego filozofa poznaje się 
po tym, czy i jak zabiera się za estetykę.

Mistrz powiadał, że „uczniowie są praw-
dziwą ozdobą profesora uniwersytetu”. Dla-
tego poświęcał im wiele czasu. Życzliwie, 
ale z pewnym dystansem, bez modnego 
dziś zacierania granic w akademickiej hie-
rarchii. Istotą jego spotkań z uczniami było 
(co najmniej dwukrotne) żmudne cyzelowa-
nie ich artykułów. Do tego dochodziły wie-
logodzinne – na seminariach lub w cztery 
oczy – filozoficzne dyskusje. Podczas nich 
nieraz pojawiały się podchwytliwe lub kło-
potliwe pytania, z których wychodził obron-
ną ręką. Pamiętam, jak na seminarium do-
szło kiedyś między nami do ostrego sporu. 
Młody student – którego uczesanie i sposób 
bycia zdradzały, że nie należy do pokornych 
– podsumował go następująco: „Uważam, 
że w tym sporze między asystentem a pro-
fesorem rację ma... profesor!”. Mistrz wtedy 
uśmiechnął się i poprawił krawat. 

14 VI 2016 r. prof. Antoni B. Stępień – 
nasz Mistrz – skończył 85 lat. Ad multos 
annos!

Niniejszy artykuł jest skróconą i poprawioną 
wersją tekstu, który ukazał się w magazynie 

„Charaktery” (6/2016). 

Prof. dr hab. Antoni Stępień  
z dziekan Wydziału Filozofii  

dr hab. Moniką Walczak, prof. KUL  
i prof. drem hab.Jackiem Wojtysiakiem  

(fot. Dagmara Siek)

Jubilat w otoczeniu pracowników WF (od 
lewej): dra hab. Arkadiusza Guta, prof. KUL, dra 
hab. Henryka Kieresia, emerytowanego prof. KUL, 
dra Kazimierza Krajewskiego (fot. Dagmara Siek)
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DR HAB. EWA DOMAGAŁA-ZYŚK, PROF. KUL
 Instytut Pedagogiki

Jubileusz 45-lecia pracy naukowej 
prof. Kazimiery Krakowiak

Została zatrudniona w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w roku 1998, jednak historia jej zawodowego 
zaangażowania jest znacznie dłuższa. W dniu 12 V 2016 r. na Wydziale 

Nauk Społecznych świętowano 45-lecie działalności naukowej 
zasłużonej dla językoznawstwa i pedagogiki prof. dr hab. Kazimiery 

Krakowiak.

Jubilatka urodziła się w Bychawie 4 III 
1946 r. W tym mieście ukończyła Liceum 

Ogólnokształcące, a następnie podjęła stu-
dia magisterskie i doktoranckie w zakresie 
filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Pracę doktorską pt. Jan Lechoń – 
twórczość i osobowość. Wyznaczniki kon-
kretyzacji postaci autora w liryce napisała 
pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Dłuskiej. 
W kolejnych latach pracowała w Szkole 
Podstawowej w Bystrzycy Starej, Instytucie 
Kształcenia Nauczycieli UMCS, Polonijnym 
Centrum Kulturalno-Oświatowym UMCS, 
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziem-
ców UMCS oraz Zakładzie Logopedii i Języ-
koznawstwa Stosowanego UMCS.

W latach 80. Kazimiera Krakowiak odbyła 
studia podyplomowe w zakresie szkolnej psy-
chologii defektologicznej i rozpoczęła systema-
tyczne i twórcze działania na rzecz wspiera-
nia rozwoju językowego dzieci z uszkodzenia-
mi słuchu. Na podstawie swojego bogatego 
doświadczenia językoznawczego oraz praktycz-
nej znajomości problemu głuchoty (jest matką 
dwóch niesłyszących synów) zaadaptowała do 
języka polskiego amerykańską metodę Cued 

Speech (jej polska wersja nosi nazwę fonoge-
sty), która służy jako narzędzie skutecznego po-
rozumiewania się z osobami z uszkodzeniami 
słuchu. Efektywność metody fonogestów zo-
stała zbadana i potwierdzona w czasie ośmio-
letniego eksperymentu pedagogicznego pro-
wadzonego przez nią w szkołach dla dzieci nie-
słyszących w Lublinie i Radomiu. 

Jak wspomniano, od roku 1998 prof. Ka-
zimiera Krakowiak pracuje na KUL. Prowadzi 
liczne zajęcia dydaktyczne w zakresie kultury 
języka polskiego, surdopedagogiki, pedagogi-
ki specjalnej, pedagogiki integracyjnej, pracy 
z rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością, 
lingwistyki stosowanej oraz komunikacji ję-
zykowej z osobami z uszkodzonym słuchem. 
W latach 1999-2007 kierowała podyplomowy-
mi studiami: komunikacja językowa z osobami 
z uszkodzonym słuchem. Miały one charakter 
kwalifikacyjny i przygotowały kilkudziesięciu 
surdopedagogów do pracy zarówno w szkol-
nictwie specjalnym, jak i ogólnodostępnym. 
W 2004 r. prof. Krakowiak założyła Centrum 
Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL, 
którym kieruje do chwili obecnej. W okresie 
dotychczasowej pracy na KUL wypromowała 

14 doktorów i ponad 250 magistrów, była tak-
że promotorem ponad 100 prac dyplomowych. 
Opublikowała 8 monografii oraz ponad 100 ar-
tykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, 
jest też redaktorem naukowym 5 monografii 
wieloautorskich.

To oczywiste, że tak znaczący dorobek na-
ukowy powinien zostać godnie uhonorowany. 
W związku z jubileuszem 45-lecia pracy za-
wodowej oraz 70-lecia urodzin prof. Kazimie-
ry Krakowiak jej współpracownicy i uczniowie 
przygotowali księgę jubileuszową, którą wrę-
czono w czasie uroczystej sesji jubileuszowej 
w ramach konferencji naukowej „Fonem – sy-
laba – logos – paideia. Język w wychowaniu 
i pedagogice”, zorganizowanej przez Katedrę 
Pedagogiki Specjalnej. 

Księga jubileuszowa (red. E. Domagała-
-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk), podsu-
mowująca dotychczasową pracę Jubilatki, nosi 
wymowny tytuł Język i wychowanie. Te wła-
śnie dwa słowa najlepiej charakteryzują dro-
gę naukową prof. Kazimiery Krakowiak, wiodą-
cą od fascynacji literaturą i językoznawstwem 
teoretycznym do wypracowania praktycznych 
metod wspierających edukację i wychowanie 
osób najbardziej zagrożonych trudnościami ję-
zykowymi – tych z prelingwalnymi i głęboki-
mi uszkodzeniami słuchu. W księdze znajdują 
się teksty przygotowane przez ponad 70 auto-
rów, z których większość w bezpośredni sposób 
nawiązuje do myśli naukowej prof. Krakowiak. 
Jej trosce o prawdę i naukową rzetelność za-
wsze towarzyszy bowiem żywe zainteresowa-
nie konkretnym człowiekiem – zarówno tym, 
który jest podmiotem prowadzonych badań, 
jak i samym badaczem w całej złożoności je-
go motywacji i osobistej biografii. Z tego też 
względu szerokie jest grono osób wdzięcznych 
Jubilatce za płynące z jej badań inspiracje oraz 
za czas poświęcony na podejmowanie współ-
pracy zarówno ze środowiskami naukowymi, 
jak i praktykami – nauczycielami i logopedami. 

Pamiątkowe zdjęcie ze współpracownikami z różnych uczelni.  
Profesorowie (od lewej): Bogdan Szczepankowski, Bronisław Rocławski, Stanisława Steuden, 
Kazimiera Krakowiak, Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Stanisław Grabias, Tadeusz Gałkowski  
i Ewa Domagała-Zyśk (fot. Paulina Lewandowska)
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DR LIDIA JASKUŁA
rzecznik prasowy

Pszczoła w mieście 
O słoiczku miodu, zmianach w prawie miejscowym i pszczołach,  

które zamieszkały na dachu KUL

Wszystko zaczęło się zimą ubiegłego 
roku od słoiczka miodu – mio-

du KUL-owskiego, a dokładnie od pomysłu, 
by zdrowy i smaczny produkt był jednym 
z gadżetów uniwersyteckich. Zaraz potem 
ktoś rzucił myśl, że skoro ma być to gadżet 
KUL-o wski, dobrze byłoby, gdyby powstawał 
na KUL, tym bardziej że pszczelarstwo miejskie 
– a więc zakładanie pasiek i hodowanie 
pszczół w miastach – staje się coraz bardziej 
popularne na całym świecie. I tak zrodził 
się pomysł, by – gdy tylko skończy się zima 
– na uniwersyteckim dachu postawić ule 
z pszczelimi rodzinami. Nie lekceważyliśmy 
głosów osób, które w pomyśle widziały 
potencjalne niebezpieczeństwo użądleń 
przez pszczoły – te owady, których 
hodowanie planowaliśmy na KUL, miały 
być nieagresywne i zabezpieczone przed 
wyrajaniem się. 

Wymagającej i angażującej opieki nad 
pszczołami podjął się nasz doktorant ks. To-
masz Gałuszka, który w tradycji pszczelar-
skiej wzrastał w rodzinnym domu, a teraz 
kontynuuje ją, prowadząc z powodzeniem 
na Podkarpaciu własną pasiekę, znaną z do-
skonałego miodu.

Planowane przedsięwzięcie nazwaliśmy 
„Ul na KUL”, a głównym celem edukacyjnym 

akcji było nie tylko dostarczenie wiedzy na 
temat możliwości, które daje pszczelarstwo 
miejskie, ale przede wszystkim kształtowa-
nie świadomości, wzmacnianie i rozwijanie 
postaw ekologicznych w naszym środowisku 
akademickim – tak wśród studentów, jak 
i wśród pracowników – oraz propagowanie 
tej idei. Przy tej okazji chcieliśmy także przy-
pomnieć, jak ważna jest rola pszczół w na-
szym życiu oraz – o czym zdarza nam się 
zapominać – że owady te od lat są poważnie 
zagrożone. W tej optyce miód, który spo-
dziewaliśmy się zebrać, stał się słodką „war-
tością dodaną” do akcji.

W lutym tego roku złożyliśmy wniosek 
do Urzędu Miasta Lublin z prośbą o wyraże-
nie zgody na ustawienie uli na dachu jedne-
go z budynków w kampusie głównym KUL. 
Odpowiedź z Wydziału Ochrony Środowiska 
przyszła szybko, tyle że była negatywna, bo 
obowiązujące przepisy nie przewidują moż-
liwości ustawienia uli na dachach budynków 
w mieście. Do tego momentu bowiem w Lu-
blinie – inaczej niż na przykład w Warszawie, 
Londynie czy Nowym Jorku – hodowanie 
pszczół w centrum miasta było nielegalne. 
W piśmie jednak wyrażono przekonanie, że 
temat jest ważny i że urzędnicy dostrzegają 

potrzebę zmiany przepisów prawa miejsco-
wego w tym zakresie. 

Niezrażeni odmową, zdecydowaliśmy 
się podjąć kolejne działania – do prezyden-
ta Lublina skierowaliśmy oficjalne pismo 
z prośbą o podjęcie inicjatywy uchwało-
dawczej w sprawie zmiany odpowiednich 
przepisów, a przewodniczącego Rady Mia-
sta poprosiliśmy o wsparcie tej inicjatywy. 
Uznaliśmy także, że to właściwy moment, 

Wdzięczność ta wyraziła się także w wystąpie-
niach przygotowanych na konferencję, która 
stała się ważnym forum wymiany doświadczeń 
naukowych z zakresu surdopedagogiki i logo-
pedii. Jej uczestnikami byli naukowcy z kilku-
nastu ośrodków w Polsce.

Wręczenia księgi jubileuszowej dokonał 
Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, 
który podkreślił wyjątkowe zasługi Jubilat-
ki w zakresie pracy naukowej oraz dydaktycz-
nej. Gratulacje w związku z tym wydarzeniem 
przekazał także Wielki Kanclerz KUL abp Stani-
sław Budzik oraz gospodarz uroczystości ks. dr 
hab. Stanisław Fel, prof. KUL, dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych. Kosz z 45 różami podarowa-
li pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu 
Pedagogiki z jego dyrektorem ks. prof. drem 
hab. Marianem Nowakiem na czele. Gratu-
lacje i pozdrowienia przekazali także prof. dr 

hab. Tadeusz Gałkowski, przewodniczący Pol-
skiego Komitetu Audiofonologii, oraz prof. dr 
hab. Stanisław Grabias, przewodniczący Pol-
skiego Towarzystwa Logopedycznego. Nie za-
brakło życzeń od kolegium dziekańskiego Wy-
działu Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz ko-
leżanek i kolegów z ławy licealnej w Bychawie. 
Jagodowo-truskawkowy tort zakończył tę wy-
jątkową sesję. 

Pani Profesor Kazimierze Krakowiak życzy-
my wielu jeszcze lat twórczej pracy, w dobrym 
zdrowiu i atmosferze życzliwości, zarówno ze 
strony najbliższych, jak i współpracowników 
i uczniów.

Podczas konferencji „Fonem – sylaba – 
logos – paideia” prof. Kazimiera Krakowiak 
wygłosiła referat pt. „Człowiek i jego język 
w świetle badań nad komunikowaniem się osób 
z uszkodzeniami słuchu”
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by o pszczelarstwie miejskim porozmawiać 
w czasie debaty publicznej. Skoro można 
pszczoły hodować w tylu miastach na świe-
cie i w kilku w Polsce, dlaczego nie można 
w Lublinie? – pytaliśmy.

Na zorganizowane na KUL spotkanie 
otwarte zatytułowane „Pszczoła w mieście”, 
poświęcone rożnym aspektom pszczelar-
stwa miejskiego oraz realnym możliwościom 
hodowania pszczół w Lublinie, zaprosiliśmy 
specjalistów, którzy przybliżyli słuchaczom 
wiele ciekawych faktów dotyczących pszczół 
i ich hodowli oraz odnieśli się do wszyst-
kich ważnych kwestii dotyczących hodowli 
pszczół w mieście. Prof. dr hab. Jerzy Deme-
traki-Paleolog z Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie opowiedział o związkach i wza-
jemnych zależnościach pszczół i ludzi. Dr Ra-
fał Garlacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wykazał, że życie pszczół w mieście i poza 
nim wcale nie jest łatwe, ale w mieście owa-
dy te czują się bardzo dobrze. Dr Magdalena 
Lubiarz z Instytutu Architektury Kraj obrazu 
KUL opowiedziała, jak możemy pomagać 
pszczołom, sadząc na miejskich rabatach 
i na naszych balkonach odpowiednie rośliny, 
i zaprezentowała te rośliny, które w Lublinie 
już są obecne, a dr hab. Anna Haładyj z In-
stytutu Administracji KUL omówiła regulacje 
prawne dotyczące możliwości (lub jej bra-
ku) hodowania pszczół w mieście i wskazała 
wszelkie niedorzeczności w obowiązujących 
przepisach, mocno akcentując przysługują-
ce mieszkańcom uprawnienia i zachęcając 

obecnych na spotkaniu do aktywności oby-
watelskiej w tym zakresie. 

Okazało się, że tematem zainteresowa-
ło się wiele osób. Na spotkaniu zjawili się 
nie tylko nasi studenci i pracownicy, ale tak-
że przedstawiciele organizacji zrzeszających 
środowiska pszczelarskie, działkowcy, oso-
by zajmujące się zawodowo ogrodnictwem, 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i wielu mieszkańców Lublina zaintereso-
wanych tematem pszczół w mieście. Obec-
ni byli także przedstawiciele władz miasta. 
Gościliśmy również uczniów z Technikum 
Pszczelarskiego w Pszczelej Woli oraz z Tech-
nikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie 
wraz z nauczycielami. Uczniowie Technikum 
Pszczelarskiego przygotowali kiermasz pro-
duktów pszczelich, a uczniowie Technikum 
Przemysłu Spożywczego – degustację ciast 
na bazie miodu. W ramach wydarzeń towa-
rzyszących debacie odbył się także konkurs 
wiedzy o pszczołach, w którym nagrodami 
było aż 100 słoiczków miodu. 

Były z nami również pszczoły, które 
w spotkaniu „uczestniczyły” w demonstra-
cyjnym (szklanym) ulu, co stwarzało znako-
mitą okazję, by choć przez chwilę poobser-
wować życie pszczelej rodziny.

Wnioski ze spotkania były jednoznaczne 
– nie trzeba bać się pszczół w mieście. Są po-
żyteczne, a że także zagrożone, trzeba zrobić 
wszystko, by im pomóc. Do tego rozwiązania 
zostały przekonane również władze miasta – 
Rada Miasta uchwaliła zmiany w przepisach 
prawa, dzięki którym pszczele rodziny legal-
nie zamieszkały na dachu uniwersyteckim 
w centrum miasta. KUL jest więc pierwszą 
instytucją w Lublinie i w regionie, która zało-
żyła na dachu swego budynku pasiekę miej-
ską. W nasze ślady poszły kolejne instytucje. 

A pszczoły? Pszczoły czują się u nas bar-
dzo dobrze, a najlepszym tego dowodem 
jest fakt, że w czasie pierwszego miodobra-
nia w lipcu mieszkanki trzech uli podzieliły 
się z nami szczodrze ponad 50 litrami znako-
mitego miodu. Rzecz udokumentowano rze-
telnie, bo otwarciu pszczelich nadstawek to-
warzyszyli licznie zgromadzeni dziennikarze. 
Degustacja miodu prosto z plastra na dachu, 
w sąsiedztwie uli, przekonała wszystkich 
o znakomitych walorach smakowych mio-
du (był pyszny) i o przyjaznym usposobie-
niu pszczół (nikt nie został użądlony). A każ-
dy, kto chciałby się przekonać, czy pisząca 
te słowa nie zachwala pszczelego płynnego 
złota z KUL-owskiego dachu ponad miarę, 
może nabyć – dzięki Fundacji Rozwoju KUL – 
słoiczek miodu KULowskiego i samodzielnie 
jego walory ocenić. Doświadczenie pokazu-
je, a badania dowodzą, że miody z pasiek 
miejskich są miodami bardzo dobrej jakości. 

Prelegenci spotkania „Pszczoła w mieście” 
(od lewej): dr Magdalena Lubiarz, dr Rafał 

Garlacz, dr hab. Anna Haładyj i prof. dr 
hab. Jerzy Demetraki-Paleolog – 20 V 2016 r. 

Pierwsze miodobranie na KUL – ks. Tomasz Gałuszka 
w otoczeniu dziennikarzy – 20 VII 2016 r. 
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DZIAŁ PROMOCJI I KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH

Przed Krakowem był Lublin
Zanim wyruszyli na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, odwiedzili 
Lublin. Młodzi z kilkunastu krajów świata przybyli również na KUL, 

gdzie mieli okazję w sposób szczególny spotkać się z Janem Pawłem II.

Światowe Dni Młodzieży – to wielkie 
święto młodych z całego świata. Ich 

inicjatorem był św. Jan Paweł II, który po 
raz pierwszy zgromadził młodych w Rzymie 
w 1984 r. Po jego śmierci kontynuatorami 
pięknego dialogu Kościoła z młodym pokole-
niem stali się papież Benedykt XVI, a następ-
nie ojciec święty Franciszek. W tym roku go-
spodarzem XXXI Światowych Dni Młodych, 
odbywających się w dniach 26-31 VII 2016 r. 
pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią”, był Kraków. 
Wzięło w nich udział blisko 3 miliony wier-
nych ze 187 krajów świata.

Spotkanie w Krakowie poprzedziły diece-
zjalne Światowe Dni Młodzieży, które trwały 
20-25 VII 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II był ich współgospodarzem. 
Archidiecezja lubelska gościła młodych 
z około 30 krajów z 5 kontynentów. Przybyli 
z różnych stron, aby przeżyć doświadczenie 
wspólnoty i pokazać światu młode i rado-
sne oblicze Kościoła. Zamieszkując w rodzi-
nach w Lublinie i okolicach, mieli okazję do-
świadczyć polskiej gościnności. Dla większo-
ści z nich była to pierwsza wizyta w Polsce, 
dlatego oprócz modlitwy w programie ich 
pobytu znalazło się zwiedzanie Lublina. Na 
trasie nie mogło zabraknąć KUL jako miej-
sca nierozerwalnie związanego ze św. Janem 
Pawłem II.

W organizację Światowych Dni Młodzieży 
na KUL zaangażowało się wiele osób, zarów-
no pracowników i studentów Uniwersytetu, 

jak i wolontariuszy spoza Uczelni. Uczestni-
czyły w nich różne jednostki uniwersytec-
kie, m.in. Biuro ds. Organizacji Uroczystości 
Ogólnouniwersyteckich, Uniwersytet Otwar-
ty, Biuro Rzecznika Prasowego i Służba Po-
rządkowa. Dużą część zadań realizował Dział 
Promocji i Kontaktów Społecznych, w które-
go gestii znalazło się między innymi przygo-
towanie planu zwiedzania KUL.

Pracownicy DPiKS, którzy prowadzą także 
Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL, przy-
gotowali i opisali trasy zwiedzania Uczelni. 

Wiodły one przez kościół akademicki z reli-
kwiami św. Jana Pawła II, dziedziniec z po-
mnikiem św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wy-
szyńskiego, Muzeum Uniwersyteckie Historii 
KUL oraz Gmach Główny z wystawą „Papież 
Jan Paweł II – dar Polski dla świata”. W sied-
miu językach przygotowane zostały materia-
ły promocyjne dotyczące historii i znaczenia 
KUL na przestrzeni dziejów oraz roli Uniwer-
sytetu we współczesnym świecie. Zawierały 
one informacje o pracy ks. Karola Wojtyły 
jako profesora KUL oraz o jego związkach 
z Uczelnią w czasie pontyfikatu. W dniach 
18-23 VII 2016 r. pracownicy i przeszkoleni 
przez nich wolontariusze oprowadzili po KUL 
ponad 1800 osób, m.in. z Belgii, Belize, Bia-
łorusi, Brazylii, Filipin, Francji, Gruzji, Hiszpa-
nii, Kazachstanu, Libanu, Portugalii, Ukrainy, 
Wielkiej Brytanii i Włoch. Następnie między 
25 a 29 lipca przybyło 850 osób – uczestni-
ków Spotkania Młodych Drogi Neokatechu-
menalnej, stanowiącego część obchodów 
ŚDM, m.in. z Francji, Tanzanii i Włoch. Ob-
sługa takiej liczby pielgrzymów wymagała 
dużego zaangażowania i elastyczności, po-
nieważ część grup pojawiała się na Uniwer-
sytecie bez wcześniejszej zapowiedzi. 

Każdej grupie pielgrzymów towarzyszył 
zespół pracowników i studentów. Opro-
wadzanie odbywało się w 7 językach: pol-
skim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, 

Młodzież z Francji przy pomniku Jana Pawła II  
i kard. Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL

Pielgrzymi z Włoch przed relikwiami św. Jana 
Pawła II w kościele akademickim
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włoskim, rosyjskim i ukraińskim. Nie zabra-
kło również elementów związanych z ofertą 
edukacyjną Uniwersytetu – był to też temat 
wielu pytań stawianych przez młodych lu-
dzi podczas rozmów. Na pielgrzymach szcze-
gólne wrażenie wywierały relikwie św. Jana 
Pawła II oraz związane z nim pamiątki zgro-
madzone w Muzeum. 

W ramach programu wizyty Uniwersytet 
Otwarty zorganizował spotkania z uczniem 
ks. Karola Wojtyły, byłym rektorem KUL, 
ks. prof. drem hab. Andrzejem Szostkiem, 
który wygłosił wykład pt. „Miłość wszystko 
przetrzyma? Miłość odpowiedzialna w myśli 
Karola Wojtyły/Jana Pawła II”. Ze względu na 
liczebność odbiorców wykład był także od-
czytywany przez innych pracowników Uczel-
ni. Na język francuski został przetłumaczony 
przez prof. dra hab. Pawła Matyaszewskiego, 
a na angielski przez prof. dra hab. Konrada 
Klimkowskiego. 

Z myślą o pielgrzymach Tv KUL przygoto-
wała film prezentujący Uniwersytet i Lublin 
oczami obcokrajowców, którego projekcja 
stanowiła jeden z punktów programu. Na 
bieżąco przygotowywane były relacje z od-
wiedzin poszczególnych grup – można się 
z nimi zapoznać na kanale Tv KUL na YouTu-
be, w fotorelacjach na stronie internetowej 
KUL oraz w mediach społecznościowych. 
Biuro Rzecznika zadbało o obsługę medialną, 
a Biuro ds. Organizacji Uroczystości Uniwer-
syteckich czuwało nad koordynacją działań 
i zapewniło wsparcie logistyczne.

Ogromną wartością była możliwość spo-
tkania tak wielu młodych ludzi z tak wielu 
krajów, w różnorodny sposób przeżywają-
cych swoją wiarę. Jednym z przykładów jest 
spotkanie z siedemnastoletnim Saszą z Ka-
zachstanu. Jak powiedział opiekun jego gru-
py, pracujący w Karagandzie ks. Tomasz Sa-
dłowski MIC, Kazachstan – to kraj wielkich 
kontrastów, gdzie współistnieją ogromne 

bogactwo i obszary biedy. Z tych ostatnich 
wywodzi się Sasza, którego marzeniem był 
przyjazd do Polski na ŚDM. Aby tak się stało, 
chłopak odkładał pieniądze ze stypendium 
szkolnego i zarabiał, pracując przy odśnieża-
niu, zbiórce siana czy złomu. Chociaż kwota, 
którą udało mu się zebrać, nie była duża, 
dzięki pomocy wielu osób jego marzenie się 
spełniło. On zaś spełnił przy tej okazji marze-
nie swojej siostry, zapraszając ją do kawiarni, 
w której nigdy wcześniej nie była. Zaintere-
sowani historią Saszy mogą obejrzeć relację 
Tv KUL na YouTube „ŚDM KUL: Kazachstan”.

W sobotę 23 lipca miała miejsce kulmina-
cja lubelskich ŚDM. Młodzi ludzie w malow-
niczym korowodzie przeszli sprzed zamku na 
stadion Arena Lublin, gdzie odbyło się spo-
tkanie pod hasłem „Arena Młodych. Kraków 
zaczyna się w Lublinie”. Wzięło w nim udział 
kilkanaście tysięcy osób, w tym również stu-
denci i pracownicy KUL. Najważniejszym 
momentem była Eucharystia, sprawowana 
przez biskupów i księży z całego świata pod 

przewodnictwem abpa Stanisława Budzi-
ka, który powiedział: „Wy, młodzi, jesteście 
przyszłością świata i nadzieją Kościoła. Wielu 
dziś potrzebuje waszej wiary i radości”. Pod-
czas spotkania słowo do młodych skierował 
również Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni 
Dębiński: „Przywołując słowa ojca święte-
go Franciszka, zachęcam Was do wyruszenia 
na odkrywanie nauczania Kościoła. A w tym 
odkrywaniu życzę Wam, „dzielni odkrywcy”, 
odwagi, męstwa i radości, której źródłem 
jest bliskość Boga”. Oprócz Mszy św. i modli-
twy uwielbienia Arena Młodych była miej-
scem przeżyć artystycznych. Wystąpił na niej 
nasz Teatr ITP oraz 300-osobowy chór, który 
swoje próby odbywał wcześniej na KUL. Na-
stępnego dnia pielgrzymi, wśród nich liczni 
studenci i pracownicy KUL, udali się do Kra-
kowa na centralne obchody ŚDM.

W dniu 27 VII 2016 r. do Polski przybył 
ojciec święty Franciszek. Oficjalne powita-
nie papieża odbyło się na Zamku Królewskim 
na Wawelu w Krakowie. W spotkaniu władz 
państwowych i korpusu dyplomatycznego 
z papieżem Franciszkiem uczestniczył także 
Rektor KUL.

 Udział KUL w Światowych Dniach Mło-
dzieży 2016 z całą pewnością był ważnym 
wydarzeniem dla całej społeczności akade-
mickiej. Każdy, kto przyczynił się do powo-
dzenia tego przedsięwzięcia, może czuć sa-
tysfakcję, że idea naszego Uniwersytetu zo-
stała posłana w świat. Wizyta pielgrzymów 
i ich szczere zainteresowanie jest dla nas 
przypomnieniem, jak istotna dla ludzi róż-
nych kultur jest myśl Jana Pawła II, której 
ważna część rozwinęła się na KUL.

Urszula Jankiewicz-Dzierżak 
Ewa Kula, Iwona Pachcińska 

Leszek Wojtowicz

Grupa z Filipin

Młodzi z Tanzanii na dziedzińcu KUL
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KRYSTYNA WAWRYSZUK
wieloletni pracownik KUL

Z wielu stron
Pierwszy Światowy Zjazd Absolwentów Psychologii KUL miał miejsce 
w dniach 25-26 VI 2016 r. W upalną sobotę 450 uczestników spotkania 
świętowało najpierw na wewnętrznym dziedzińcu Gmachu Głównego, 

a wieczorem wielu z nich biesiadowało na terenach zielonych na 
Poczekajce.

Termin wydarzenia, zorganizowanego 
przez dyrektora Instytutu Psychologii 

prof. dra hab. Piotra Francuza, wyznaczyło 
ukończenie dziesiątego semestru studiów 
przez kolejny rocznik studentów, a wzięli 
w nim udział również pracownicy IP – ab-
solwenci KUL-owskiej psychologii. Na dzie-
dzińcu byli dziekani Wydziału Nauk Spo-
łecznych, na którym funkcjonuje obecnie 
psychologia, profesorowie Zbigniew Zale-
ski i Adam Biela rozpoczęli spotkanie, śpie-
wając przy akompaniamencie gitary dawne 
piosenki studenckie – przeboje KUL-owskiej 
psychologii, jak „Glori, glori psychologia, 
najważniejsza w świecie logia”. Zrobiło się 
gwarno i wesoło. Przy pomniku św. Jana 
Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego od-
bywały się sesje fotograficzne świeżo upie-
czonych magistrów z ich opiekunami nauko-
wymi oraz rodzinami. Absolwenci starszych 
roczników poszukiwali się wzajemnie, roz-
poznawali wśród okrzyków radości, często 
spotykając się po wielu latach. Przyjecha-
li przecież psychologowie nie tylko z kra-
ju, ale także z różnych miejsc naszego kon-
tynentu, a nawet z Kanady. Ci, którzy stu-
diowali jeszcze przed rokiem akademickim 
1981/1982, a więc w czasie, gdy psychologia 
funkcjonowała na KUL na Wydziale Filozofii 
Chrześcijańskiej, znali się znakomicie, gdyż 
Uniwersytet nie był wówczas jeszcze tak 

rozbudowany ani pod względem liczebnym, 
ani też architektoniczno-przestrzennym.

Przy okazji spotkania licznych roczników 
nie mogło zabraknąć wspomnień z dalszej 
i bliższej przeszłości. Wracały chwile poważ-
ne, a nawet doniosłe, jak też wydarzenia za-
bawne, zawsze emocjonujące i zapadające 
w pamięć. Do najstarszych, mających też wy-
miar historyczny, należało przypomnienie, że 
w miejscu, gdzie obecnie stoi pomnik dwóch 
wielkich Polaków, Jana Pawła II i Stefana Wy-
szyńskiego, 5 VI 1966 r. odbywały się uro-
czystości milenijne, związane z tysiącletnią 

rocznicą chrztu Polski, a uczestniczył w nich 
episkopat z prymasem Wyszyńskim oraz 
abpem Wojtyłą na czele. Wspominano daw-
nych wykładowców oraz władze Uczelni. 
Doceniono rolę o. prof. Mieczysława Alber-
ta Krąpca, który przeprowadził Uniwersytet 
przez trudne lata opresji komunistycznej. Pa-
dały nazwiska profesorskich znakomitości, 
zwłaszcza prof. Zenomeny Płużek, cieszącej 
się ogromnym autorytetem i szacunkiem. 
Wielu absolwentów dawało świadectwo, iż 
po latach, jako praktykujący już psychologo-
wie, mogli docenić to, co zyskali od wyma-
gających, ale jakże kompetentnych wykła-
dowców. Najwięcej anegdotycznych histo-
rii wciąż związanych jest z ks. prof. Stanisła-
wem Kamińskim, u którego egzamin z logiki 
i metodologii nauk był prawdziwym wyzwa-
niem dla studentów. Wśród wspomnień 
lżejszego kalibru były dotyczące pięknego 
dziedzińca, zawsze ukwieconego, z którego 
wchodziło się do dawnej, ciasnej, ale jakże 
istotnej dla studenckiego życia w latach skle-
powych niedoborów, stołówki akademickiej. 
Tam, w kolejce do okienka, przy którym wy-
dawano obiad, albo przy wieloosobowych 
i ciasno ustawionych stołach zawiązywały się 
znajomości, przyjaźnie, miłości. 

S. prof. Józefa Zdybicka w gronie absolwentów 
psychologii (fot. ze zbiorów Krystyny Wawryszuk)

Absolutorium V roku psychologii



W
YD

AR
ZE

N
IA

22
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

Czytanie inspiruje
Konkurs fotograficzny pod takim właśnie hasłem, ogłoszony 

przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL, był jedną z form promowania 
czytelnictwa w ramach corocznych ogólnopolskich obchodów Tygodnia 

Bibliotek. 

W maju bieżącego roku Biblioteka Uni-
wersytecka KUL włączyła się w ogól-

nopolską edycję programu Tydzień Biblio-
tek. Trzynasta odsłona akcji odbyła się pod 
hasłem „Biblioteka inspiruje” i głównym jej 
celem było podkreślenie roli czytania i bi-
blioteki oraz zwiększenie zainteresowania 
książką szerokich kręgów społeczeństwa. 
W związku z tym w dniach 8-13 V 2016 r. 
w BU KUL przeprowadzono wykłady, warsz-
taty kaligrafii, zwiedzanie zakamarków Bi-
blioteki, przygotowano pięć wystaw tema-
tycznych oraz słodkie niespodzianki dla czy-
telników. Zainteresowaniem czytelników 
cieszył się również zorganizowany przez pra-
cowników Oddziału Wydawnictw Ciągłych 
konkurs fotograficzny „Czytanie inspiruje”. 

Celem konkursu było zaproszenie do ma-
gicznego świata książek oraz popularyzacja 
czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne me-
dia. W szczególności jego istotnym zadaniem 
było utrwalenie więzi między czytelnikiem 
a biblioteką. Udział w konkursie polegał na 
wykonaniu fotografii aparatem cyfrowym, 
telefonem albo innym urządzeniem reje-
strującym obraz (np. tablet, kamera) oraz 
przesłaniu ich za pomocą poczty elektro-
nicznej na adres Biblioteki. Każdy uczestnik 
mógł wysłać maksymalnie trzy prace. Kon-
kurs miał charakter otwarty i skierowany był 
do wszystkich czytelników oraz sympatyków 
BU. Informacje oraz zaproszenie do udziału 

AGNIESZKA JARZĘBOWSKA
kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych BU KUL

MAŁGORZATA AUGUSTYNIUK
zastępca dyrektora BU KUL

I miejsce – Klara Czuba

Sobotni wieczór upływał też w miłej at-
mosferze na Poczekajce, przy gorących kieł-
baskach oraz tanecznej muzyce. Najważniej-
szym jego wydarzeniem było pojawienie się 
wśród świętujących s. prof. dr hab. Józefy 
Zofii Zdybickiej, uczennicy o. Krąpca, pełnią-
cej funkcję dziekana Wydziału Filozofii w la-
tach 1990-1999. Spotkanie to wywołało jej 
wielką radość oraz wspomnienia młodych 
lat, kiedy pod okiem swoich profesorów: 
o. M.A. Krąpca, ks. S. Kamińskiego, Stefa-
na Swieżawskiego, ks. Mariana Kurdział-
ka, ks. Karola Wojtyły, a później obok nich 

pracowała naukowo i działała dla dobra Al-
ma Mater. Potem profesorowie Zaleski i Bie-
la znowu zaintonowali studenckie piosen-
ki, a dla młodszych była muzyka taneczna. 
Nikomu nie chciało się kończyć radosnego 
spotkania, które przeciągnęło się aż do go-
dziny 23.

W niedzielę, o godzinie 11, została od-
prawiona w intencji wszystkich absolwen-
tów uroczysta Msza św. w kościele akade-
mickim, celebrowana przez ks. dra Pawła 
Brudka, z homilią ks. dra Władysława Cha-
ima. O piękną oprawę muzyczną zadbali 

tegoroczni absolwenci. Była to okazja do po-
dziękowań Bożej Opatrzności za tak udane, 
prawdziwie rodzinne pierwsze spotkanie ab-
solwentów psychologii KUL.

Sądzę, że będę wyrazicielką wszystkich 
uczestników zjazdu, dziękując jego organi-
zatorom, bo pokazał on nasze przywiązanie 
do środowiska, które nas ukształtowało, dał 
wiele radości i przeżyć. Teraz oczekujemy na 
wielkie święto stulecia Uczelni oraz II Świa-
towy Zjazd Absolwentów Psychologii KUL.
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KOŁO DYDAKTYKÓW POLONISTÓW

Konspektomania – 700 lat Lublina
Jak ciekawie rozmawiać z uczniami o jubileuszu miasta? Odpowiedzi na 
to pytanie poszukiwali studenci uczestniczący w konkursie na najlepszy 

konspekt lekcji, zorganizowanym przez Koło Dydaktyków Polonistów. 

Już za rok będziemy obchodzić 700-lecie 
powstania miasta, w którym znajduje się 

nasz Uniwersytet. W ramach przygotowa-
nia do tego wydarzenia Koło Dydaktyków 
Polonistów KUL zorganizowało konkurs na 
najlepszy konspekt lekcji pod hasłem „700 
lat Lublina”. Rozstrzygnięcie tegorocznej, 
czwartej już edycji Konspektomanii odbyło 
się 10 V 2016 r. Celem konkursu było pro-
mowanie metod aktywizujących w szkołach, 
a także możliwość włączenia się społeczności 
uniwersyteckiej do obchodów upamiętniają-
cych 700 lat Lublina. Uroczystego otwarcia 
spotkania dokonał prof. dr hab. Sławomir Ja-
cek Żurek, kierownik Katedry Dydaktyki Li-
teratury i Języka Polskiego, wraz z Angeliką 
Piątkowską, koordynatorem konkursu. Orga-
nizatorem przedsięwzięcia było Koło Dydak-
tyków Polonistów, działające przy Katedrze 
Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w In-
stytucie Filologii Polskiej KUL. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli: prezydent miasta Lublin Krzysztof 
Żuk, prorektor dr hab. Krzysztof Narecki, 
prof. KUL, dyrektorzy dziewięciu instytutów 
z Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydzia-
łu Nauk Społecznych KUL oraz kierownik Ka-
tedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskie-
go. Dzięki udzieleniu wsparcia finansowego 
przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin 
na zwycięzców czekały ciekawe nagrody – 
książki o tematyce związanej z Lublinem i bi-
lety do lubelskich teatrów.

Konkurs, skierowany do studentów lu-
belskich uczelni, w sposób szczególny ad-
resowany był do studentów filologii pol-
skiej, filologii obcych, historii, historii sztu-
ki, kulturoznawstwa i pedagogiki oraz do 
wszystkich, którym bliska jest szkolna dy-
daktyka. Wzięli w nim udział studenci Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ja-
na Pawła II, reprezentujący takie kierunki, 
jak: międzyobszarowe indywidualne studia 

humanistyczno-społeczne, filologia polska, 
filologia słowiańska, filologia niderlandzka 
oraz teksty kultury i animacja sieci.

Komisja konkursowa w składzie: 
prof. S.J. Żurek, dr Dagmara Nowacka, dr An-
na Jeziorkowska-Polakowska oraz Angelika 
Piątkowska zwracała uwagę przede wszyst-
kim na oryginalność w ujęciu tematu, zgod-
ność z obowiązującą podstawą programo-
wą, kreatywność i dobór metod. Prace mu-
siały stanowić oryginalną twórczość osoby 
biorącej udział w konkursie.

Pierwsze miejsce zajęła studentka Ko-
legium MISHuS Joanna Żytek, której kon-
spekt został oceniony jako bardzo pomysło-
wy i kreatywny, pokazał bowiem nie tylko 
związki polskich pisarzy z Lublinem, ale także 
odsłonił rodowody nazw wybranych dzielnic 
miasta. Projekt lekcji umożliwia pracę z róż-
nymi tekstami kultury, kładzie też nacisk na 
aktywizację przez udział w konferencji pra-
sowej, na której uczniowie występują w ro-
lach pisarzy i dziennikarzy. Dobór ciekawych 
i różnorodnych środków dydaktycznych (od 
atlasów i map Lublina po multimedia) za-
pewnia efektywną pracę na lekcji. Na uwagę 
zasługuje także propozycja zindywidualizo-
wanej pracy domowej (dla wszystkich – na-
pisanie eseju interpretacyjnego, porównu-
jącego sposób przedstawiania Lublina przez 
twórców różnych epok; dla chętnych – przy-
gotowanie gry planszowej, dotyczącej twór-
ców związanych z Lublinem).

Na drugim miejscu znalazł się konspekt 
studentki filologii słowiańskiej Tetiany Si-
dletskiej, która w swojej pracy postarała się 
ukazać wpływ innych kultur na kształtowa-
nie się historii Lublina. Dodatkowo przygo-
towała ciekawą prezentację multimedial-
ną. Trzecie miejsce zajął Paweł Wójcik, stu-
dent filologii niderlandzkiej. W celach lekcji 

Prof. Sławomir Jacek Żurek ze zwyciężczynią 
konkursu Joannną Żytek (fot. Sara Pawłowska)

przekazywane były poprzez media społecz-
nościowe, stronę internetową Biblioteki, 
ulotki i plakaty. 

Dokonaniem wyboru najlepszych foto-
grafii zajął się Komitet Konkursowy, który 
oceniał według następujących kryteriów: 
zgodność z tematem konkursu, kreatywność, 
indywidualność koncepcji, estetyka oraz wa-
lory artystyczne. Z 37 nadesłanych fotografii 

Komitet wybrał 6 najlepszych. Za zwycięską 
uznał pracę autorstwa Klary Czuby. II miej-
sce przyznał Pawłowi Czubie, a III – Mag-
dalenie Mazur. Wyróżnienia otrzymali: Ewe-
lina Lilia Polańska, Elena Grigoryeva i Mira 
Dudel. Uczestnikami konkursu byli studen-
ci i pracownicy naszej Uczelni, jak również 
osoby niezwiązane z KUL, a korzystające 

z Biblioteki Uniwersyteckiej i pasjonujące się 
fotografią.

13 czerwca w Wypożyczalni Biblioteki 
Głównej odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 
„Czytanie inspiruje”, prezentującej najlep-
sze prace. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom oraz gratulujemy zwycięzcom.



W
YD

AR
ZE

N
IA

24
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

DR HAB. WOJCIECH GIZICKI, DAMIAN DUDA
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

Wokół bezpieczeństwa 
i ładu światowego

W eksperckich gremiach i w oddziałach obrony terytorialnej – 
pracownicy i studenci Wydziału Nauk Społecznych KUL 

zaangażowani są w zapewnianie pokoju. 

Pierwsza połowa 2016 r. obfitowała 
w wydarzenia dotyczące bezpieczeń-

stwa międzynarodowego. Są one związane 
z dynamiczną zmianą porządku globalnego 

w wielu miejscach na świecie. Znaczna ich 
część dotyczy także Polski i Europy Środko-
wej, których stabilność i bezpieczeństwo 
zależą w dużym stopniu od efektywnej 

i konsekwentnej współpracy państw oraz 
determinacji w modernizacji i szkoleniu wła-
snych sił zbrojnych.

W kilku wydarzeniach mających wpływ 
na wskazane problemy mieli udział pracow-
nicy i studenci KUL. Dzięki temu w praktycz-
ny sposób mogli wspierać zadania związane 
z prowadzeniem badań i dydaktyki. Mogli 
także nawiązać kontakty osobiste i instytu-
cjonalne. Dzięki temu Uniwersytet jest ko-
jarzony z aktywnym działaniem zarówno 
zagranicą, jak i w Polsce, także w kręgach 
decyzyjnych.

Grupa Wyszehradzka

W lutym 2016 r. dr hab. Wojciech Gizic-
ki, na zaproszenie Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RP, został członkiem 8-osobo-
wej międzynarodowej grupy eksperckiej 
w ramach prezydencji Republiki Czeskiej 
w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Gremium 
to tworzą dyplomaci, politycy i naukowcy: 

Uczestnicy konferencji w Waszyngtonie (od lewej): Pavol Demeš, 
Márton Schöberl, Daniel Hamilton, Libor Rouček, dr hab. Wojciech 
Gizicki (fot. ze zbiorów Wojciecha Gizickiego)

zwrócił uwagę na promocję miasta wśród 
młodzieży i zachęcenie do udziału w obcho-
dach 700-lecia Lublina.

Konkurs Konspektomania po raz kolej-
ny udowodnił nie tylko, jak wielki potencjał 

dydaktyczny drzemie w studentach, ale 
w tym roku także pokazał, jak ważne są dla 
nich sprawy miasta, w którym mieszkają 
i studiują.

DR ANNA JEZIORKOWSKA-POLAKOWSKA 
Instytut Filologii Polskiej, kurator Koła 

Dydaktyków Polonistów 
ANGELIKA PIĄTKOWSKA 

koordynator konkursu 
JOANNA ŻYTEK, prezes KDP

Komisja konkursowa i uczestnicy 
Konspektomanii (fot. Sara Pawłowska ) 
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Libor Rouček (były wiceprzewodniczący Par-
lamentu Europejskiego), Jacques Rupnik 
(były doradca Václava Havla), János Marto-
nyi (były minister spraw zagranicznych Wę-
gier), dr Katalin Szili (była przewodnicząca 
Zgromadzenia Narodowego Węgier), Pavol 
Demeš (były minister spraw zagranicznych 
Słowacji), Eduard Kukan (członek Parlamen-
tu Europejskiego) oraz prof. dr hab. Jacek 
Purchla (przewodniczący Polskiego Komitetu 
ds. UNESCO). Celem działalności tego eks-
perckiego grona jest promocja idei współ-
pracy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz 
wypracowanie kluczowych propozycji do 
dalszej kooperacji. W ramach tej aktywności 
odbyło się kilka międzynarodowych spotkań 
eksperckich, seminariów i konferencji w róż-
nych częściach świata. W kilku z nich wziął 
udział także dr hab. W. Gizicki.

W dniach 17-18 III 2016 r. podczas ob-
chodów 25. rocznicy powstania Grupy Wy-
szehradzkiej w Pradze odbyły się dwa spo-
tkania eksperckie. Zostały one zdominowa-
ne przez tematykę polityki migracyjnej Unii 
Europejskiej oraz postawę państw Grupy 
Wyszehradzkiej. Obecni na uroczystościach 
szefowie dyplomacji Czech, Polski, Słowacji 
i Węgier jednoznacznie wskazali na powo-
dy braku zgody na przymusowe przyjmowa-
nie uchodźców oraz sformułowali propozy-
cje rozwiązywania tzw. kryzysu migracyjnego 
wypracowane w Europie Środkowej. W trak-
cie spotkania w Pradze propozycje współpra-
cy wyszehradzkiej prezentowały także orga-
nizacje pozarządowe i think-thanki. W spo-
tkaniach tych grup doradczych uczestniczył 
także dr hab. Tomasz Stępniewski z KUL.

Spotkanie grupy eksperckiej odbyło się 
także 3 marca w Akademii Dyplomatycznej 
w Wiedniu. Konferencja zgromadziła przed-
stawicieli placówek dyplomatycznych mają-
cych swoją siedzibę w Austrii. Podczas go-
rącej i ożywionej dyskusji członkowie pa-
nelu eksperckiego prezentowali argumenty 
stanowiące podstawę wizji i działań państw 
Europy Środkowej w kwestii migracji mu-
zułmańskich do Europy. Gospodarzem spo-
tkania był Jan Sechter, ambasador Republiki 
Czeskiej w Wiedniu, życzliwie wspominający 
swoją pracę dyplomatyczną w Polsce. Trze-
cią okazję do prezentowania dorobku Grupy 
Wyszehradzkiej stanowiła konferencja zor-
ganizowana 16 czerwca w Johns Hopkins 
School of Advanced International Studies 
w Waszyngtonie. Obrady prowadził prof. Da-
niel Hamilton, znany specjalista ds. bezpie-
czeństwa międzynarodowego, były dorad-
ca administracji rządowej USA. Dyskusja 
z udziałem dyplomatów, naukowców i stu-
dentów koncentrowała się na problemach 
globalnych, w tym Rosji, możliwości Brexitu, 
wojny na Ukrainie oraz wyborów w USA. 

GLOBSEC i Warsaw 
Summit Experts’ Forum 

Dzięki współpracy z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych nasz Uniwersytet mógł 
być reprezentowany także na dwóch mię-
dzynarodowych konferencjach poświęco-
nych problemom bezpieczeństwa. W dniach 
15-17 kwietnia w Bratysławie odbywała się 
kolejna edycja konferencji GLOBSEC 2016, 
największego w Europie Środkowej forum 
dotyczącego wyzwań globalnego bezpie-
czeństwa. Udział w dyskusjach panelowych 
uświadamiał wielość i powagę problemów, 
z którymi przychodzi się zmagać współcze-
śnie państwom i organizacjom międzynaro-
dowym. Przedstawiciele KUL uczestniczyli 
też w dniach 7-9 lipca w spotkaniu eksper-
tów i analityków bezpieczeństwa – Warsaw 
Summit Experts’ Forum w ramach oficjal-
nej imprezy towarzyszącej obradom szczytu 
NATO w Warszawie. Dotyczyło ono proble-
mów związanych z tematyką dyskutowaną 
podczas rozmów szefów państw członkow-
skich Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego. Gość-
mi Forum byli prezydenci, premierzy i mini-
strowie z kilku państw świata. Szczyt NATO 
okazał się dla Polski wielkim sukcesem or-
ganizacyjnym i decyzyjnym. Dzięki ustale-
niom podjętym podczas spotkania podkre-
ślono niezmienność zobowiązań sojuszni-
czych oraz konieczność wzmocnienia bezpie-
czeństwa w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej.

ANAKONDA

Pracownicy i studenci KUL by-
li także zaangażowani w przebieg ćwiczeń 
ANAKONDA 16. Te międzynarodowe ma-
newry NATO odbywały się 10-17 czerwca 
na kilku poligonach w Polsce. Pluton Legii 
Akademickiej, liczący 43 osoby, w tym kil-
ka związanych z KUL, realizował zadania 
w ramach Batalionu Dowodzenia 17. Wiel-
kopolskiej Brygady Zmechanizowanej 

z Międzyrzecza. Dowódcą plutonu był pra-
cownik Instytutu Nauk Politycznych i Spraw 
Międzynarodowych WNS KUL sierż. Damian 
Duda. W ćwiczeniach uczestniczyli studenci 
kierunku bezpieczeństwo narodowe, m.in. 
st. leg. Natalia Pęk oraz kpr. LA Krzysztof Sy-
ty. Pomysł udziału członków stowarzysze-
nia w największych do tej pory ćwiczeniach 
wojsk NATO zrodził się podczas wizytacji mi-
nistra obrony narodowej Antoniego Macie-
rewicza na szkoleniu proobronnym w kwiet-
niu tego roku. Miał to być sprawdzian przed 
formalnym włączeniem Legii Akademickiej 
w skład Wojsk Obrony Terytorialnej. Odpo-
wiedzialności pododdziału zostało powie-
rzone wsparcie obrony punktu dowodzenia, 
patrolowanie wskazanych obszarów, a tak-
że zabezpieczenie węzłów komunikacyjnych, 
szkoły podstawowej w Bemowie Piskim i lą-
dowiska w Orzyszu. Ponadto pluton brał 
udział w szkoleniu ogniowym przy użyciu 
ostrej amunicji i pojazdów będących na wy-
posażeniu Sił Zbrojnych RP. Ze względu na 
zmieniającą się sytuację taktyczną jednym 
z nieprzewidzianych zadań Legii Akademic-
kiej stało się zabezpieczenie lądowiska na 
czas przylotu dowódcy generalnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosława Ró-
żańskiego. Generał, będąc pod wrażeniem 
sprawności LA, w dowód uznania wręczył 
dowódcy plutonu swoją naszywkę. 

W myśl założeń MON oddziały obrony te-
rytorialnej mają być istotnym wsparciem dla 
pozostałych formacji wojskowych w Polsce. 
Idea ta skupia coraz większą uwagę osób za-
interesowanych działaniami proobronnymi. 
Akces wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony 
Terytorialnej zgłosiło 100 członków stowa-
rzyszenia Legia Akademicka, w tym również 
pracownicy oraz studenci naszej Alma Ma-
ter. Zwieńczeniem aktywności członków Le-
gii Akademickiej, także pracowników i stu-
dentów KUL, był udział w defiladzie z oka-
zji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 
w Warszawie.

Podczas ćwiczeń ANAKONDA 16: pierwszy z lewej Damian Duda, 
w środku gen. Mirosław Różański (fot. ze zbiorów Damiana Dudy)
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DAWID FLORCZAK
absolwent historii 

prezes Vade Mecum w latach 2014-2016

Podwójny jubileusz
40 lat istnienia Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława 
Strzeszewskiego w Lublinie i 30 lat Akademickiego Klubu Myśli 

Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” – te dwie rocznice obchodzili 
razem dawni i obecni członkowie obydwu organizacji związanych 

ze środowiskiem uniwersyteckim KUL.

14 V 2016 r. odbyły się uroczyste obcho-
dy jubileuszów lubelskiego KIK i Vade 

Mecum działającego na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wspólne 
obchody były nieprzypadkowe. Obydwie or-
ganizacje często ze sobą współpracują, ma-
ją podobny – katolicko-narodowy – profil 
ideowy, a często zdarza się, że członkowie 
Vade Mecum po zakończeniu działalności 
akademickiej dołączają do Klubu Inteligen-
cji Katolickiej. 

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą 
Mszą św., którą odprawił ks. Janusz Stępniak. 
Następnie w auli Centrum Transferu Wiedzy 
uczestników powitała Prorektor ds. Promo-
cji i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Ur-
szula Paprocka-Piotrowska. Następnie głos 
zabrali prezes Zarządu KIK dr hab. Mieczy-
sław Ryba, prof. KUL, a także prezes Klubu 
„Vade Mecum” Dawid Florczak, który prze-
czytał również list gratulacyjny od Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy. 

Po wstępnej części obchodów rozpo-
czął się panel Klubu Inteligencji Katolickiej. 
Prof. M. Ryba przedstawił historię KIK i wy-
głosił referat „Państwo – Kościół: współdzia-
łanie czy ideologiczna wojna”; dr hab. Ceza-
ry Taracha, prof. KUL (członek Zarządu KIK) 
opowiadał o skarbie polskiej kultury reli-
gijnej – Gorzkich żalach; dr hab. Eryk Łon, 
prof. UEP (członek Rady Polityki Pieniężnej) 
wygłosił wykład „Polska waluta jako atry-
but suwerenności”; Paweł Lisicki (redaktor 

naczelny tygodnika „Do Rzeczy”) mówił na 
temat chrztu Polski i jego skutków widocz-
nych do dzisiaj. 

Panel został zakończony miłym akcen-
tem. Dr hab. Przemysław Czarnek, wojewo-
da lubelski, wręczył Klubowi Inteligencji Ka-
tolickiej i Klubowi „Vade Mecum” dyplomy 
uznania za zaangażowanie w życie społecz-
ne Lublina. Warto wspomnieć, że od 2008 r. 
do 6 V 2016 r. obecny wojewoda jako pra-
cownik naukowy Wydziału Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i Administracji KUL pełnił funk-
cję kuratora Vade Mecum. Klubowicze uro-
czyście podziękowali mu za wiele lat opieki 
i służenie dobrą radą. 

Obchody uświetnił koncert w wykona-
niu Orkiestry Barokowej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego 
w Lublinie pod dyrekcją Teresy Krasowskiej. 
Akompaniamentu udzielił Kamil Turczyn, 
a pięknym tenorem popisał się ks. Rafał 
Kobyliński SJ. Ponadto Anna Sikorzak-Olek 
uraczyła zebranych cudownym brzmieniem 
harfy. 

Po koncercie przyszedł czas na panel 
Klubu „Vade Mecum”, podczas którego 

D. Florczak przedstawił historię organiza-
cji. Następnie wykład „Endecja dziś – przed 
wielką szansą i wielkim zagrożeniem” wygło-
sił Rafał Ziemkiewicz (redaktor „Do Rzeczy”). 
W panelu wzięli udział również byli prezesi 
i wiceprezesi Klubu „Vade Mecum” (niektó-
rzy z nich pełnią obecnie funkcje publiczne): 
Artur Soboń (poseł PiS), Tomasz Rzymowski 
(poseł Kukiz’15), Karol Podstawka (sekretarz 
Okręgu Lubelskiego Narodowych Sił Zbroj-
nych) oraz Dawid Kostecki (były prezes). 
Prelegenci opowiadali o tym, jak działalność 
w Klubie przygotowała ich do dalszej pracy 
społeczno-politycznej. 

Dzięki wspólnym jubileuszowym obcho-
dom dwie organizacje, które od lat kształtują 
swoich członków w duchu katolicko-narodo-
wym, czynnie uczestniczą w życiu akademic-
kim KUL, a także społeczności Lublina, umoc-
niły więzy przyjaźni. Była to również okazja 
do wymiany cennych doświadczeń i nawią-
zania kontaktów między byłymi a obecnymi 
członkami. Uczestnicy zgodnie uznali, że już 
za pięć lat spotkają się w szerszym gronie 
na 45-leciu lubelskiego KIK i 35-leciu Klubu 
„Vade Mecum”. 

Akademicki Klub Myśli 
Społeczno-Politycznej „Vade 
Mecum” powstał w 1986 r. Jego 
założycielami byli: Andrzej Szlęzak, 
Marek Siwiec oraz Tomasz Pieczonka, 
a ich zamiarem było stworzenie 
środowiska dyskusyjnego na KUL. 
Funkcjonowanie Klubu, formacja jego 
członków i organizowane wydarzenia 
są oparte na wartościach religijnych 
i narodowych. Pierwszym kuratorem 
Vade Mecum był prof. Wiesław 
Chrzanowski. 

Wykładowcy z KUL zajmujący się katolicką naukę społeczną (Ryszard Bender,  
ks. Joachim Kondziela, ks. Stanisław Kowalczyk, ks. Franciszek Mazurek)  
z prof. Czesławem Stzreszewskim na czele wspólnie z dawnymi działaczami 
Stronnictwa Pracy (m.in. Konstantym Turowskim, Tadeuszem Halliopem, Adamem 
Jurkiewiczem i Adolfem Dzyrem) na życzenie prymasa Stefana Wyszyńskiego 
utworzyli w Lublinie 26 VI 1976 r. Klub Inteligencji Katolickiej – stowarzyszenie laikatu 
katolickiego prowadzące działalność społeczno-polityczną, kulturalną i religijną.

Podczas panelu Vade Mecum (od lewej): Dawid Kostecki, 
Karol Podstawka, Tomasz Rzymkowski, Artur Soboń, 
Dawid Florczak, Rafał Ziemkiewicz 
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EWA GŁOWIK
członek Zarządu Diecezjalnego Oddziału TP KUL w Bydgoszczy

60 lat przyjaźni
„Celem Towarzystwa [Przyjaciół KUL] jest szerzenie idei Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, niesienie mu pomocy finansowej 
i kształtowanie postaw religijno-moralnych zgodnych z nauką Kościoła 
katolickiego” – podaje statut stowarzyszenia. Członkowie bydgoskiego 

oddziału TP KUL realizują ten cel od ponad półwiecza.

20 VI 2016 r. odbyła się uroczystość 
z okazji 60-lecia istnienia TP KUL 

w Bydgoszczy. Inicjatorem obchodów jubi-
leuszowych był opiekun duchowy bydgo-
skiego oddziału ks. Michał Adamczyk, dok-
tor Wydziału Filozofii KUL. W gościnnych 
murach Wyższego Seminarium Duchow-
nego Diecezji Bydgoskiej powitał nas rek-
tor ks. dr Marcin Puziak. W spotkaniu wraz 
z członkami i sympatykami TP KUL uczestni-
czyli goście z Lublina – prorektor KUL o. dr 
hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL i Katarzy-
na Kusy z Biura Zarządu Głównego TP KUL, 
a także ks. dr Andrzej Grzelak z Gniezna, 
współpracujący z Oddziałem w Bydgoszczy 
przez kilka lat. Zebrani wysłuchali wystą-
pienia o. prof. M. Tkaczyka, który przedsta-
wił obecną sytuację Uniwersytetu, a przede 
wszystkim uświadomił nam, że celem kato-
lickich uniwersytetów jest obecność Kościo-
ła w nauce i w świecie, otwarcie na wszyst-
kich poszukujących.

Zarys dziejów Oddziału przybliżył obec-
ny prezes TP KUL Antoni Poślednik, przypo-
minając ludzi i zdarzenia minionych 60 lat. 
Pierwszym prezesem był Konstanty Rosz-
czyniała, a pierwszym członkiem Gerard Ja-
wer, wpisany do ewidencji 3 III 1956 r. Licz-
ba członków bardzo szybko się powiększała 
– na koniec 1958 r. było ich już 2265. Zbie-
rano składki i ofiary w 15 parafiach bydgo-
skich i w 5 poza Bydgoszczą. Na początku lat 

90. XX w. liczba członków wzrosła do 6500 
osób, co wiązało się z wizytami w Bydgosz-
czy studentów i księży studiujących na KUL, 
którzy przekazywali informacje i głosili ka-
zania w parafiach, przekonując o potrze-
bie wspierania Uczelni. Oprócz księży stu-
dentów odwiedzali nas księża profesorowie 
z KUL. Głosili oni wykłady w ramach Tygo-
dni Kultury Chrześcijańskiej, których byliśmy 
wówczas współorganizatorami. Dzięki przy-
chylności bydgoskich księży proboszczów 
prawie we wszystkich parafiach działały koła 
TP KUL. Niemal wszyscy członkowie Zarządu 
byli inkasentami, a kilku z nich obsługiwało 
2 lub więcej parafii, i tak jest do dziś. W biu-
rze Zarządu raz w tygodniu przyjmowane są 
wpłaty od asystentów parafialnych. Zarząd 
utrzymuje kontakt z członkami koła poprzez 
księży proboszczów i inkasentów oraz orga-
nizuje dni skupienia, opłatki czy pielgrzymki. 
Od czasu, gdy prezesem został A. Poślednik, 
czyli od przeszło 30 lat, odbywają się jedno-
dniowe pielgrzymki do Górki Klasztornej na 
Misterium Męki Pańskiej oraz kilkudniowe 
do Częstochowy. W latach 80. uczestniczy-
liśmy w całonocnych czuwaniach przed ob-
razem Matki Bożej Częstochowskiej organi-
zowanych przez ZG TP KUL, a od połowy lat 
90. pielgrzymujemy do Częstochowy, co ro-
ku inną trasą, nawiedzając po drodze różne 
sanktuaria. Nasze jubileusze również czcili-
śmy pielgrzymkami, np. na 40-lecie Oddziału 

do Lublina, a na 50-lecie do Wilna. Z oka-
zji 30-lecia istnienia TP KUL w Bydgoszczy 
odbyły się Dni KUL z udziałem Chóru KUL 
i księży z Lublina. W dowód uznania naszej 
działalności prezes Oddziału był wielokrot-
nie wybierany do Zarządu Głównego, Sądu 
Honorowego i Rady Naczelnej TP KUL. Od 
kilku lat opiekunem duchowym Oddziału 
jest ks. dr M. Adamczyk, który głosi kaza-
nia w parafiach i odprawia Msze św. w in-
tencji żywych i zmarłych członków TP KUL, 
a jego zaangażowanie pozwala nam prze-
trwać trudne chwile, gdyż w ostatnich la-
tach zmniejszyła się wyraźnie liczba człon-
ków, a w związku z tym również suma ofiar 
i składek.

Głównym punktem programu jubile-
uszu 60-lecia była Msza św. w katedrze pod 
przewodnictwem bpa Jana Tyrawy (absol-
wenta KUL). Modliliśmy się w intencji Uni-
wersytetu i TP KUL, a zasłużeni przyjaciele 
KUL otrzymali wyróżnienia z rąk prorektora 
o. prof. M. Tkaczyka. Po uroczystym obie-
dzie w seminarium godziną wspomnień 
przy kawie zakończyliśmy spotkanie. Wśród 
zebranych zdecydowanie przeważali se-
niorzy, niektórzy nawet z ponad 50-letnim 
stażem członkowskim, wciąż zdecydowa-
ni kontynuować swą działalność dla dobra 
Uniwersytetu. 

Msza św. w katedrze bydgoskiej pod przewodnictwem 
bpa Jana Tyrawy; koncelebruje prorektor o. dr hab. Marcin 
Tkaczyk, prof. KUL (fot. Marek Grzybowski)

Spotkanie na zakończenie uroczystości 
jubileuszowych (fot. Marek Grzybowski)
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KATARZYNA BOJKO
Biuro Rzecznika Prasowego

Wybrali KUL
Przez kilka najbliższych lat będą studentami naszej Uczelni, bo właśnie 

tu postanowili zdobywać wiedzę i rozwijać zainteresowania. 

Tegoroczna oferta edukacyjna KUL obej-
mowała ponad 40 kierunków studiów 

z zakresu humanistyki, nauk społecznych, 
filozoficznych, przyrodniczych, prawnych, 
teologicznych i ścisłych oraz studia między-
obszarowe. To przede wszystkim studia sta-
cjonarne. W trybie niestacjonarnym można 
było wybrać filologię angielską, prawo, pra-
wo kanoniczne i pedagogikę oraz tylko na 
studiach II stopnia: administrację, ekonomię 
i socjologię. W tym roku akademickim wy-
działy zaproponowały cztery nowe kierunki. 
Są to studia II stopnia – prawo Unii Europej-
skiej w języku polskim oraz angielskim i hu-
manistyka cyfrowa oraz dwa nowe kierunki 
studiów prowadzonych w języku angielskim 

– informatyka na studiach I stopnia i teolo-
gia na studiach jednolitych magisterskich.

Przez cały czas rekrutacji Biuro Karier KUL 
służyło niezdecydowanym kandydatom, nie-
mającym pewności, który kierunek wybrać, 
albo niepewnym swoich predyspozycji bez-
płatnymi konsultacjami z doradcą zawodo-
wym. Pomagał on w zdefiniowaniu mocnych 
stron kandydata i wskazywał odpowiednie 
dla niego kierunki kształcenia. Jak co roku 
prowadzony był także specjalny funpage 
dla kandydatów na studia „Studiuj na KUL” 
– miejsce, gdzie maturzyści byli na bieżą-
co informowani o ważnych terminach re-
krutacyjnych, wydarzeniach przygotowywa-
nych specjalnie dla kandydatów i oczywiście 

otrzymywali odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia i wątpliwości.

Wyniki tegorocznej rekrutacji na stu-
dia na KUL są zbliżone do ubiegłorocznych. 
O przyjęcie w poczet studentów ubiegało 
się ponad 4500 osób, wszystkich miejsc na 
studiach I stopnia i jednolitych magisterskich 
przygotowanych zostało 2555. 

Największą popularnością cieszyły się: 
psychologia, filologia angielska, sinologia, 
prawo i bezpieczeństwo narodowe. Bar-
dzo dobry wynik rekrutacyjny tych kierun-
ków nie jest zaskoczeniem, od lat studenci 
wybierają je najchętniej. Warto podkreślić, 
że dobrze wypadły również takie kierun-
ki, jak: informatyka, ekonomia czy filologia 
niderlandzka. 
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ANNA HAŁAS
p.o. kierownik Działu Kształcenia

Uczelnia Liderów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II po raz trzeci otrzymał tytuł 

„Uczelnia Liderów”. 

Misją Programu „Uczelnia Liderów”, któ-
ry realizują wspólnie Fundacja Roz-

woju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Agencja Kreatywna PRC, jest identyfikowa-
nie i promowanie najlepszych polskich uczel-
ni, cechujących się otwartością na potrzeby 
otoczenia zewnętrznego. Certyfikat „Uczel-
nia Liderów” zdobywają uczelnie nowocze-
sne, innowacyjne, nastawione na przyszłość, 
ukierunkowane na rozwój. 

We wnioskach z recenzji ekspertów przy-
znających tytuł „Uczelnia Liderów” napisano 
między innymi, że najwyższe kompetencje 
władz naszej Uczelni pozwalają efektywnie 
zarządzać dużą strukturą akademicką na 
wszystkich szczeblach, z wykorzystaniem 
najnowszych paradygmatów zarządzania pu-
blicznego i dydaktyki szkolnictwa wyższego. 

Wskazano, że definiując model swoje-
go rozwoju, Uniwersytet znakomicie wy-
korzystał najlepsze wzorce międzynaro-
dowe, także w odniesieniu do dydaktyki 

akademickiej, a strategia Uczelni odpowia-
da najwyższym wymogom profesjonalnym 
i europejskim standardom projakościo-
wym. Podkreślono też, że stosowane przez 
KUL rozwiązania, wśród których nie brak 
pomysłów autorskich, stanowiących know-
-how Uniwersytetu, po raz kolejny uznać 
należy za jedne z najbardziej innowacyj-
nych, nowoczesnych i oryginalnych, nie 
tylko w skali rynku szkolnictwa wyższego 
województwa lubelskiego, ale w skali ogól-
nokrajowej. Zdaniem Komisji, studia dyplo-
mowe oraz podyplomowe prowadzone są 
na KUL w sposób wysoce komplementarny, 
odpowiadający potrzebom żaków i słucha-
czy oraz pracodawców. W procesie naucza-
nia Uczelnia kładzie szczególny nacisk na 
uzyskiwanie praktycznej i użytecznej wie-
dzy, będącej dodatkowym atutem w mo-
mencie zatrudnienia. 

Gala VI Ogólnopolskiego Programu Cer-
tyfikacji Szkół Wyższych odbyła się 5 VII 

2016 r. w Pałacu Staszica – siedzibie Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie. W jej trakcie 
certyfikaty i statuetki potwierdzające pozy-
tywny wynik postępowania ewaluacyjnego 
odebrali reprezentanci 30 szkół wyższych 
z całej Polski. 

Oprócz certyfikatu „Uczelnia Liderów 
2016” Katolicki Uniwersytet Lubelski Ja-
na Pawła II otrzymał także statuetkę i wy-
różnienie specjalne „Najwyższa Jakość Stu-
diów”. Wyróżnienie to otrzymują szkoły wyż-
sze, które wdrożyły najbardziej zaawanso-
wane, oryginalne, nowoczesne i efektywne 
systemy zapewniania jakości kształcenia, 
determinujące rozwój różnorodnych pro-
gramów i form kształcenia oraz sprzyjające 
innowacyjności w dydaktyce akademickiej. 
KUL otrzymał też srebrny certyfikat „Uczel-
nia Liderów” z tytułu trzeciej certyfikacji 
w programie. 

Prorektor dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL i p.o. kierownik Działu 
Kształcenia Anna Hałas podczas gali VI Ogólnopolskiego programu 
Certyfikacji Szkół Wyższych (fot. Zygmunt Słabowski/FREiSW)
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Ranking Szkół Wyższych

W rankingu przygotowanym przez Fun-
dację Edukacyjną „Perspektywy” w tym ro-
ku 9 kierunków studiów z KUL znalazło się 
w pierwszej dziesiątce. Teologia ponownie 
uzyskała najwyższą punktację i zdobyła miej-
sce 1, filozofia – 4, filologia polska, pedago-
gika – 6, historia, socjologia – 9, stosunki 
międzynarodowe, psychologia, filologie ob-
ce – 10. KUL w kategorii uniwersytety zajął 
miejsce 10. 

Konkursy Narodowego 
Centrum Nauki

Listy rankingowe konkursów ogłoszonych 
przez NCN 15 IX 2015 r., podane do wiado-
mości 9 V 2016 r., zawierają nazwiska na-
stępujących pracowników KUL: dr hab. To-
masz Sienkiewicz (Wydział Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i Administracji), „Prawne formy 
działania wojewódzkiego konserwatora za-
bytków” – OPUS 10; dr Tomasz Jankowski 
(Wydział Nauk Społecznych), „Adaptacyjne 
funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamicz-
no-strukturalnym” – OPUS 10; dr hab. Hie-
ronim Golczyk (Wydział Biotechnologii i Na-
uk o Środowisku), „Udział repetytywnego 
DNA, w tym elementów ruchomych w ewo-
lucji permanentnej translokacyjnej hete-
rozygotyczności, czyli struktura i ewolucja 
nierokombinujących kompleksów Rennera 
u Oenothera i Tradescantia” – OPUS 10; dr 
hab. Anna Barańska (Wydział Nauk Humani-
stycznych) we współpracy z Towarzystwem 
Naukowym KUL, „Kongregacja Nadzwyczaj-
nych Spraw Kościelnych wobec ewolucji po-
lityki wyznaniowej w Europie 1814-1870” – 
OPUS 10; dr Aneta Przepiórka (Wydział Na-
uk Społecznych), „Sposoby myślenia o czasie 
a radzenie sobie z negatywnym nastrojem 

w zależności od poziomu ekstrawersji” 
– SONATA 10.

Nagroda im. Jerzego 
Skowronka

Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski z In-
stytutu Historii został wyróżniony za książ-
kę Wobec roku 1863. Księża w powstaniu 
styczniowym i ich losy, wydaną przez Towa-
rzystwo Naukowe KUL. Nagroda, ustanowio-
na w 1996 r. dla upamiętnienia dyrektora 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, 
przyznawana jest autorom i wydawcom 
w dziedzinie historii i archiwistyki. Została 
wręczona 20 V 2016 r. podczas Warszaw-
skich Targów Książki. 

Praemium Societatis 
Scientiarum Francisci Salesii 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB, rek-
tor Uczelni w latach 2004-2012, został uho-
norowany Nagrodą Towarzystwa Naukowe-
go Franciszka Salezego. Została ona usta-
nowiona w 2008 r. podczas I Zjazdu TNFS, 
ma charakter honorowy i przyznawana jest 
w dwóch kategoriach – za działalność nauko-
wą w duchu chrześcijańskiego humanizmu 
oraz za działalność organizacyjną lub wycho-
wawczą w duchu św. Jana Bosko. Laureat 
odebrał nagrodę podczas IX Zjazdu Towarzy-
stwa Naukowego Franciszka Salezego14 V 
2016 r.

Konkurs im. Władysława 
Pobóg-Malinowskiego 
na Najlepszy Debiut 
Historyczny Roku

Maciej Łochowski, absolwent histo-
rii, otrzymał wyróżnienie za pracę magi-
sterską pt. „Operacja «Burza» w Okręgu 

Armii Krajowej Lublin”, napisaną pod 
kierunkiem dra hab. Rafała Wnuka, prof. 
KUL. W konkursie, organizowanym przez In-
stytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Hi-
storii PAN, mogą wziąć udział autorzy nie-
publikowanych prac magisterskich i doktor-
skich poświęconych historii Polski i Polaków 
w XX w. W tegorocznej, dziewiątej edycji 
podczas obrad 29 IV 2016 r. jury przyzna-
ło dwie równorzędne nagrody i trzy rów-
norzędne wyróżnienia zarówno w kategorii 
prac magisterskich, jak i doktorskich. 

Konkurs na najlepszą 
pracę magisterską 
z prawa handlowego

Aleksander Panfil został laureatem 
II nagrody w konkursie na najlepszą pracę 
magisterską z dziedziny prawa handlowego 
obronioną w roku akademickim 2014/2015. 
Konkurs organizowany jest przez wydawnic-
two Wolters Kluwer S.A. i redakcję miesięcz-
nika „Przegląd Prawa Handlowego”. Nagro-
dzona praca pt. Proxy voting as an instru-
ment of corporate governance in American, 
European and Polish Law została napisana 
pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Herbeta, 
prof. KUL.

Ambasador Karier 
Unii Europejskiej

Agnieszka Szeszel, studentka European 
Studies, została jednym z sześciu ambasa-
dorów reprezentujących polskie uniwersy-
tety w edycji 2016/2017. Jak podaje Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych: „Ambasador 
Karier UE – to program zainicjowany w roku 
2010 przez Europejski Urząd Doboru Kadr 
(EPSO), którego głównym celem jest zainte-
resowanie studentów przygotowaniem się 
do konkursów i podjęciem pracy zawodowej 
w instytucjach unijnych”.

 XVIII Ogólnopolski Konkurs 
Recytacji Poezji Rosyjskiej 

Anna Lozovyk zajęła I miejsce, a Dawid 
Kuśmierz zdobył wyróżnienie w XVIII Ogól-
nopolskim Konkursie Recytacji Poezji Rosyj-
skiej, który odbył się w Krakowie w dniach 
24-26 VI 2016 r. W eliminacjach centralnych 
konkursu, adresowanego do studentów filo-
logii rosyjskiej 20 uczelni, uczestniczyło 27 
recytatorów wyłonionych na etapie uczel-
nianym. Opiekunem laureatów z KUL była 
Olga Lewicka, wykładowca w Katedrze Języ-
ków Słowiańskich. 

opracowała M.K.

Nominacje

 � Prof. dr hab. Piotr Gutowski z Instytutu Filozofii 1 VI 2016 r. został wybrany na drugą 
kadencję do Komitetu Polityki Naukowej – organu opiniodawczo-doradczego mini-
stra nauki i szkolnictwa wyższego. 

 � Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL z Instytutu Socjologii 17 VI 2016 r. został powoła-
ny przez prezes Rady Ministrów Beatę Szydło w skład Rady Centrum Badania Opinii 
Społecznej. Radę, która czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS, tworzą 
przedstawiciele świata akademickiego, sejmu, senatu, premiera i prezydenta. 

 � Dr hab. Jan Izdebski z Instytutu Administracji w dniu 22 VI 2016 r. został sędzią Sądu 
Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sąd Giełdowy – 
jak stanowi jego regulamin – „[...] rozstrzyga spory cywilne o prawa majątkowe po-
między uczestnikami transakcji giełdowych, wynikające z przebiegu tych transakcji”.

 � Dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL z Instytutu Historii zarządzeniem z dnia 4 VIII 
2016 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład dziewięciooso-
bowej Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

 � Robert Szlęzak w dniu 1 VIII 2016 r. został powołany przez ks. prof. dra hab. Antonie-
go Dębińskiego na pełnomocnika Rektora KUL ds. informatyki.
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KS. PROF. DR HAB. MARIUSZ SZRAM
Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Ojcowie Kościoła w polemice 
z herezjami

Patrologowie, historycy Kościoła i filozofowie z najważniejszych 
ośrodków naukowych na świecie spotkali się na KUL, by podjąć 

refleksję nad heterodoksyjnym tłem teologii wczesnochrześcijańskiej. 

Nie jest możliwe badanie teologii ojców 
Kościoła bez znajomości tła historycz-

no-doktrynalnego, w którym istotną rolę 
odgrywały ruchy heretyckie. W starożytnym 
Kościele ortodoksja nieustannie ścierała się 
z heterodoksją. Dyskusje dotyczące ważnych 
kwestii doktrynalnych były często inicjowa-
ne przez osoby podające w wątpliwość sfor-
mułowania zawarte w regule wiary. Można 
więc uznać, że – paradoksalnie – herezje 
przyczyniły się do sprecyzowania wielu teo-
logicznych pojęć i przyspieszyły rozwój orto-
doksyjnej teologii.

Wiele dzieł pisarzy wczesnochrześcijań-
skich zawiera w tytule imiona adwersarzy, 
przeciw którym były skierowane. Inne, po-
zornie dalekie od klimatu sporów doktry-
nalnych, stają się zrozumiałe dopiero, gdy 
uwzględni się heterodoksyjny kontekst ich 
powstania. Ojcowie Kościoła wykorzystali 
swoje wykształcenie filozoficzno-teologiczne 
i retoryczne do dyskusji doktrynalnej z oso-
bami głoszącymi poglądy niezgodne z regułą 
wiary. Pod tym względem ich doświadczenia 
stanowią nieocenioną skarbnicę wiedzy dla 
późniejszej teologii, ponieważ błędne poglą-
dy i postawy odżywają w różnych epokach. 

Filastriusz, biskup Brescii z drugiej poło-
wy IV w., autor pierwszego łacińskiego ka-
talogu herezji Diversarum hereseon liber, 
opisał 128 wczesnochrześcijańskich ruchów 
heretyckich, co wskazuje na olbrzymie roz-
miary zjawiska. Przez herezję rozumiał nie 
tylko błędy doktrynalne w łonie chrześcijań-
stwa, niewłaściwą interpretację Pisma Świę-
tego, nieprzestrzeganie praw kościelnych, 
przesadnie rygorystyczne lub rozwiązłe za-
chowania moralne, ale także wszelkie odej-
ście od zasad logicznego myślenia, będących 
darem Boskiego intelektu.

W kwestii genezy zjawiska herezji teo-
logowie epoki patrystycznej zajmowali róż-
ne stanowiska. Jedni wywodzili herezje 
chrześcijańskie z błędów, które zrodziły się 
w łonie judaizmu, na przykład od sekt po-
wstałych w Samarii. Inni uważali, że proto-
typ herezji stanowiły rozbieżne stanowiska 

w starożytnych szkołach filozoficznych, od-
biegające od pierwotnej nauki założycie-
la danego nurtu. Dopatrywano się także 
wpływu dyskusyjnych poglądów filozoficz-
nych, zwłaszcza epikurejskich (negowanie 
opatrzności Bożej czy dążenie do przyjem-
ności jako główny cel życia), na formowanie 
się błędnych ujęć doktryny chrześcijańskiej. 
Natomiast argumentacja ściśle teologiczna 
w kwestii pochodzenia ruchów heretyckich 
była jednoznaczna: wszelkie herezje wywo-
dzą się od szatana jako ojca kłamstwa.

Problematyka heterodoksyjnego tła teo-
logii wczesnochrześcijańskiej pozostaje 

nadal ważnym przedmiotem badań pa-
trologów, historyków Kościoła i filozofów. 
W dniach 17-19 V 2016 r. odbyła się na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw-
ła II międzynarodowa konferencja patry-
styczna pt. „Ojcowie Kościoła w polemice 

Wśród prelegentów byli między innymi:  
ks. prof. dr hab. Norbert Widok, Łukasz 

Krzyszczuk, dr Magdalena Jóźwiak, Kacper 
Klusek, ks. prof. dr hab. Mariusz Szram 

oraz (zdjęcie dolne) dr Evgenia Moiseeva, 
ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, dr John 

Hood, ks. dr David Voprada, ks. prof. Miran 
Sajovic SDB, Małgorzata Pyzik-Turska  

(fot. ze zbiorów Małgorzaty Pyzik-Turskiej)
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O. DR MAREK WÓDKA OFMCONV
Instytut Socjologii

Myśl społeczna Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego

„Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli 
i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki [...]” – mówił 

Prymas Tysiąclecia w 1979 r. Kwestie społeczne w ujęciu kard. Stefana 
Wyszyńskiego stały się tematem konferencji naukowej zorganizowanej 

przez Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki  
Społeczno-Gospodarczej

Bieżący rok obfituje w rocznice związa-
ne z osobą Sługi Bożego Stefana Kardy-

nała Wyszyńskiego (1901-1981). Minęło 35 
lat od jego śmierci, 70 lat od jego święceń 
biskupich i ingresu do lubelskiej katedry. 
Ponadto właśnie w tym roku przypada 60. 
rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu Pol-
skiego i powrotu prymasa do Warszawy po 
trzyletniej niewoli oraz 50. rocznica obcho-
dów Tysiąclecia Chrztu Polski, które popro-
wadził Wyszyński jako ojciec uciemiężone-
go narodu. Wspomniane rocznice stały się 

doskonałą okazją do podjęcia naukowej re-
fleksji nad społeczną myślą tego wielkiego 
Polaka. 

Stefan Wyszyński jest jedną z najwybit-
niejszych postaci Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zapisał się 
w historii naszego Uniwersytetu jako jego 
absolwent, następnie wykładowca i wresz-
cie wielki kanclerz. Dzięki prowadzonym na 
naszej Uczelni wykładom z katolickiej nauki 
społecznej oraz oryginalnej myśli społecznej 
uważany jest za prekursora lubelskiej szkoły 

katolickiej nauki społecznej. Mimo że pro-
wadzone są wieloaspektowe badania nad 
myślą Wyszyńskiego, to istnieje potrzeba 
pogłębienia ich szczególnie w aspekcie jego 
społecznego – teoretycznego i praktycznego 
– zaangażowania. Zadanie to podjęła, kie-
rowana przez ks. dra hab. Stanisława Fela, 
prof. KUL Katedra Katolickiej Nauki Społecz-
nej i Etyki Społeczno-Gospodarczej, organi-
zując 17 V 2016 r. ogólnopolską konferen-
cję naukową poświęconą myśli społecznej 
naszego wybitnego profesora. Otwierając 

z herezjami”, zorganizowana przez Katedrę 
Patrologii Greckiej i Łacińskiej przy współ-
pracy z Katedrą Historii Kościoła w Starożyt-
ności i Średniowieczu oraz Katedrą Histo-
rii Starożytnej i Bizantyńskiej, pod patrona-
tem Sekcji Patrystycznej przy Komisji Nauki 
Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Sym-
pozjum zgromadziło wyjątkowo dużą liczbę 
uczonych, reprezentujących prawie wszyst-
kie kontynenty. Referaty wygłosiło 47 ba-
daczy myśli patrystycznej, przedstawicieli 
najważniejszych ośrodków naukowych na 
świecie i w kraju: 30 gości z zagranicy (USA, 
Kanada, Australia, Singapur, Włochy, Wiel-
ka Brytania, Francja, Grecja, Dania, Czechy, 
Rosja, Ukraina, Chorwacja, Węgry) i 17 Po-
laków (Kraków, Tarnów, Warszawa, Opole, 
Wrocław, Poznań, Lublin).

Podczas konferencji został przedstawio-
ny bardzo szczegółowy obraz teologicz-
nych polemik toczonych przez ojców Ko-
ścioła z mniej lub bardziej znanymi rucha-
mi heterodoksyjnymi. Wygłoszone referaty 

i ożywiona dyskusja pozwoliły spojrzeć na 
wiele spraw w nowym świetle, na przykład 
na kwestię rozwoju semantyki pojęcia here-
zji; na zagadnienie źródeł wykorzystywanych 
w sporach z heretykami, a zwłaszcza na fi-
lozoficzne, egzegetyczne i retoryczne uwa-
runkowania dyskusji doktrynalnej w staro-
żytnym Kościele; na zjawisko wykorzystania 
elementów polemiki z herezjami w naucza-
niu homiletycznym i katechetycznym ojców 
Kościoła; na szczegółowe aspekty działalno-
ści różnych ugrupowań heretyckich, na przy-
kład zwolenników Eunomiusza, przedstawi-
ciela skrajnego arianizmu. Wszystkie wystą-
pienia zostaną opublikowane w periodyku 
patrystycznym „Vox Patrum”, wydawanym 
na naszym Uniwersytecie.

Tematyka podjęta podczas obrad uświa-
domiła, jak wiele jest pytań oczekujących na 
jednoznaczną odpowiedź badaczy oraz ile 
zagadnień nie zostało jeszcze poruszonych, 
na przykład w jaki sposób rozumieli poję-
cia herezji i schizmy poszczególni teolodzy 

polemizujący z błędnymi doktrynami, szcze-
gólnie ci mniej znani; jakie stanowiska prze-
ważały w kwestii genezy herezji wczesno-
chrześcijańskich i co było tego powodem; 
na ile herezje wczesnochrześcijańskie były 
innowacyjne i postępowe, na ile zaś miały 
charakter konserwatywny i dążyły do zacho-
wania tradycyjnego status quo.

Była to już druga konferencja patrystycz-
na tej rangi zorganizowana na KUL w ostat-
nich latach. Pierwsza miała miejsce w 2013 r. 
pod hasłem „Między religio licita a religio 
regalis. W rocznicę tzw. edyktu mediolań-
skiego”, a jej przedmiotem była sytuacja 
Kościoła i stan myśli teologicznej w okresie 
wielkich przemian religijnych i społecznych 
IV w. Należy mieć nadzieję, że lubelskie kon-
ferencje patrystyczne wpiszą się na stałe 
w życie naukowe naszej Uczelni i staną się 
ważnym światowym forum wymiany myśli, 
przyciągającym wybitnych badaczy antyku 
chrześcijańskiego. 
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konferencję, prorektor o. dr hab. Marcin 
Tkaczyk, prof. KUL zaznaczył, że „Wyszyński 
podjął – w niezwykle trudnych warunkach 
rządów komunistycznych – próbę rekon-
strukcji koncepcji narodu na poziomie aksjo-
logicznym. Z tego względu z perspektywy ko-
lejnego pokolenia Polaków, będących dzieć-
mi Stefana Wyszyńskiego, studiowanie jego 
myśli społecznej – z odwagą, konsekwencją 
i sukcesem wdrażanej w życie społeczne – 
jest niezwykle ważne i godne uwagi”. 

Początek aktywności naukowej Wyszyń-
skiego przypada na koniec lat 20. XX w. Mło-
dy ksiądz diecezji włocławskiej, po ukończe-
niu studiów seminaryjnych, został skierowa-
ny na studia specjalistyczne na KUL, gdzie 
za radą ks. prof. Antoniego Szymańskiego 
zapisał się na Wydział Prawa Kanonicznego. 
Studiując prawo kanoniczne w latach 1925-
1929, uczęszczał też na większość wykładów 
Szymańskiego prowadzonych na Sekcji Spo-
łeczno-Ekonomicznej Wydziału Prawa i Nauk 
Społeczno-Ekonomicznych. Należy dodać, że 
Szymański powszechnie uważany jest za naj-
lepszego znawcę katolickiej nauki społecz-
nej w Polsce międzywojennej. Wyszyńskiego 
musiała żywo zainteresować problematyka 
tych zajęć oraz ich sposób prowadzenia, sko-
ro do końca życia będzie uważał Szymańskie-
go za swojego mistrza.

Po ukończeniu studiów specjalistycz-
nych na KUL i obronie doktoratu ks. Wy-
szyński wrócił do Włocławka, gdzie pełnił 
obowiązki redaktora naczelnego miesięcz-
nika „Ateneum Kapłańskie”, kierował So-
dalicją Mariańską, prowadził chrześcijański 
uniwersytet robotniczy i działalność społecz-
no-oświatową w chrześcijańskich związkach 
zawodowych. 

Wyszyński, wychowany w znacznej mie-
rze na podręczniku i wykładach Szymańskie-
go, owocnie aktualizował wykład katolickiej 
nauki społecznej. Rozwinął jej problematykę 

w kontekście odradzającej się po roku 1918 
oraz przygniecionej jarzmem komunizmu po 
roku 1945 Rzeczypospolitej. W pierwszym 
okresie działalności naukowej skupił się na 
problemie bezrobocia. Kontekstem tej „pol-
skiej kwestii robotniczej” był kryzys ekono-
miczny lat 30. Warto wspomnieć tu o mało 
znanym epizodzie. Otóż w 1931 r. Instytut 
Gospodarstwa Społecznego w Warszawie 
ogłosił konkurs na pamiętnik bezrobotnego. 
Wpłynęły 774 prace, a niespełna dwa lata 
później wydano na ich podstawie książkę Pa-
miętniki bezrobotnych. Opierając się na tej 
publikacji, Wyszyński przygotował studium 
Przemiany moralno-religijne pod wpływem 
bezrobocia (Włocławek 1937), w którym 
stwierdza: „Zagadnienie bezrobocia jest dziś 
tak niepopularne, że trzeba mieć wiele od-
wagi, by je jeszcze poruszać. Społeczeństwa 
są już zbyt zmęczone samym faktem ist-
nienia wielomilionowych rzesz niepotrzeb-
nych ludzi, pozostających ciągle pod grozą 
rozruchów i niepokojów – przybite w do-
datku kryzysem, dla każdego dokuczliwym. 
I dlatego ocena bezrobocia jest tak trudna. 
A pomimo tego mówić o bezrobociu trze-
ba, z uwagi na to, że jest ono zjawiskiem 
powszechnym i ustalonym. […] Przeglądając 
bogatą literaturę o bezrobociu zauważyli-
śmy, że zagadnienie to jest ujmowane zwy-
kle pod kątem gospodarczym i pod tym ką-
tem rozwiązywane. Brak jest natomiast prac, 
które usiłowałyby zbadać moralno-religijną 
stronę zagadnienia. Tymczasem powstaje 
świat bezrobotnych, który tworzy mniej lub 
więcej zamknięte koło, o specjalnej moral-
ności i religijności” (s. 5). Zagadnienie pra-
cy ludzkiej i bezrobocia dojrzało w książkach 
Duch pracy ludzkiej (Włocławek 1946) oraz 
Miłość i sprawiedliwość społeczna (Poznań 
1993). Rękopis tej ostatniej powstał prawdo-
podobnie przed 1942 r. Z tekstów tych moż-
na wnioskować, że Wyszyński jest jednym 

z pierwszych myślicieli społecznych, którzy 
zwrócili uwagę na pozaekonomiczne skut-
ki bezrobocia, i otworzył szerokie horyzonty 
badania tego zjawiska na gruncie socjologii 
moralności. 

Wydaje się, że prymas Polski niezwykle 
trafnie definiował naglące problemy spo-
łeczne. Jak w okresie kryzysu ekonomiczne-
go lat 30. postawił na problem bezrobocia, 
jego moralno-religijne skutki, godność pracy 
ludzkiej i jej wielowymiarową wartość, tak 
w dobie kryzysu aksjologicznego okresu PRL 
postawił na umocnienie społeczeństwa pol-
skiego przez odbudowanie jego tożsamości 
narodowej. Drugą zatem – w okresie powo-
jennym – znaczącą kategorią będącą istot-
nym składnikiem społecznej myśli Wyszyń-
skiego jest naród – „rodzina rodzin”. Jest on 
społecznością naturalną o charakterze przy-
padłościowym, służącą do realizacji celów 
jednostek społecznych, istniejącą dzięki ro-
dzinom, które go tworzą. Ta koncepcja ma 
charakter personalistyczno-integralny, to 
znaczy, że najwyższą wartością narodu jest 
osoba ludzka, która wymaga rozwoju inte-
gralnego, zwłaszcza materialnego, duchowe-
go, kulturowego i religijnego. Należy z całym 
przekonaniem uznać, że tożsamość kulturo-
wa narodu polskiego ocalała w czasach ko-
munistycznych głównie dzięki patriotycznej 
działalności Kościoła polskiego kierowanego 
wówczas przez Prymasa Tysiąclecia. 

Przedstawione na konferencji „Myśl spo-
łeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego” 
referaty w formie poszerzonej wraz z in-
nymi tekstami oscylującymi wokół proble-
matyki zagadnień społecznych Wyszyńskie-
go zostaną wydane w formie monografii 
pokonferencyjnej. 

Portret Prymasa Tysiąclecia z Auli Stefana 
kard. Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL 

Dziedziniec KUL
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KS. DR HAB. ROMAN BOGUSŁAW SIEROŃ, PROF. KUL
Instytut Pedagogiki WZPiNoS

Na polskim szlaku św. Jakuba
Pielgrzymowanie do świętych miejsc, związane z wysiłkiem, modlitwą 
i nawróceniem, jest szczególnym fenomenem chrześcijaństwa, wartym 

upowszechniania, ale i poznawania przez interdyscyplinarne badania 
naukowe. Duchowa Droga św. Jakuba – to cykl naukowych spotkań 

podejmujących tę tematykę.

Tegoroczne Światowe Dni Młodzieży skie-
rowały baczną uwagę świata na Kra-

ków i całą Polskę. Pielgrzymująca młodzież 
ze wszystkich zakątków globu manifestuje 
swoją wiarę w Chrystusa i staje się znakiem 
nadziei. Zagubiona Europa, wypierająca się 
chrześcijańskich korzeni i zdradzająca myśl 
św. Jana Pawła II, zmaga się z islamskim ter-
rorem. Jej ocalenie wiedzie jednak przez po-
wrót do chrześcijańskich wartości i tradycji. 

Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga 
św. Jakuba, nazywana często po hiszpańsku 
Camino de Santiago – to szlak pielgrzymko-
wy do katedry w Santiago de Compostella 
w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. 
W tej monumentalnej świątyni według tra-
dycji znajdują się relikwie św. Jakuba Star-
szego, brata św. Jana, męczennika i apostoła 
Chrystusa – patrona wszystkich pielgrzymu-
jących. Droga św. Jakuba, oznaczona cha-
rakterystyczną muszlą, jest jednym z naj-
ważniejszych chrześcijańskich szlaków piel-
grzymkowych, obok szlaku do Rzymu i Jero-
zolimy. Po wizycie świętego dziś Jana Pawła II 
w Santiago de Compostella w 1982 r. Rada 
Europy uznała Camino de Santiago za szlak 
o szczególnym znaczeniu dla kultury konty-
nentu. W 1993 r. historyczną drogę wpisano 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W Polsce mamy już 17 Szlaków Jakubo-
wych, łączących naszą ojczyznę z dalszymi 
trasami wiodącymi do Hiszpanii (więcej in-
formacji o nich na stronie internetowej 
www.camino.net.pl). Jednym z nich jest Ma-
łopolska Droga św. Jakuba (MDSJ), nawiązu-
jąca do średniowiecznego traktu prowadzą-
cego skrajem doliny Wisły od Sandomierza 
do Krakowa. Od 2007 r. zaczęto odtwarzać 
liczącą 192 km drogę pielgrzymią z romań-
skiego kościoła św. Jakuba w Sandomierzu 
na krakowski Rynek Główny. 

Istotnym wydarzeniem nie tylko dla Ma-
łopolskiej Drogi św. Jakuba są cykliczne już, 
czerwcowe Sympozja Jakubowe, organizo-
wane przez parafię w Kotuszowie. Jako je-
dyna na terenie diecezji sandomierskiej, 
oprócz dominikańskiego kościoła św. Jakuba, 

nosi ona imię patrona pielgrzymów i leży na 
szlaku MDSJ. Kotuszów – malowniczo poło-
żony w szydłowskim tzw. śliwkowym zagłę-
biu, nieco w bok od trasy wojewódzkiej 765 
Staszów-Jędrzejów, nad zalewem Chańcza, 
przyciąga nie tylko agroturystyką, ale rów-
nież łaskami słynącym obrazem Matki Bo-
żej Kotuszowskiej oraz szlakiem pątniczym 
św. Jakuba. Tegoroczne, trzecie już sympo-
zjum z cyklu Duchowa Droga św. Jakuba od-
było się w dniach 4-5 VI 2016 r. pod jakże 
aktualnym hasłem „Młodzi na drogach Euro-
py do Miłosiernego Ojca”. Prawdziwym spiri-
tus movens kotuszowskich spotkań jest pro-
boszcz parafii ks. kanonik Jerzy Sobczyk, spo-
łecznik i propagator małopolskiego Camino. 
Od niedawna wspomaga go Bractwo Świę-
tego Jakuba, założone w Kotuszowie w ce-
lu ożywienia kultu świętego, jak i związanej 
z nim tradycji pielgrzymkowej. Od początku 
współorganizatorem i patronem naukowym 
sympozjów kotuszowskich jest Katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana Pawła II, a szczegól-
nie Instytut Teologii Duchowości oraz Wy-
dział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społe-
czeństwie KUL w Stalowej Woli (umiejsco-
wiony na terenie diecezji sandomierskiej). 

Tegoroczne spotkanie naukowo-pastoral-
ne, poprzedzone uroczystą Mszą św. w kotu-
szowskim sanktuarium, odbyło się w ośrod-
ku konferencyjnym nad Chańczą. Miało ono 

charakter ponadregionalny, gdyż zgromadzi-
ło prelegentów z Lublina, Stalowej Woli, San-
domierza, Warszawy, Krakowa i Chrzanowa. 
Tematyka konferencji w tym roku skupio-
na była na teologiczno-biblijnych i pedago-
gicznych aspektach duchowości młodzieży, 
pielgrzymowania młodych, fenomenu ŚDM 
w kontekście pontyfikatów ostatnich trzech 
papieży. Wśród wykładów III Sympozjum Ja-
kubowego znalazły się między innymi: „Mło-
dość a duchowość” ks. prof. dra hab. Marka 
Chmielewskiego z KUL; „O żydowskim wy-
chowaniu dzieci – czyli dlaczego Żydzi są mą-
drzy i bogaci?” o. dra hab. Pawła Mazanki, 
prof. UKSW; „Analiza biblijno-pedagogicz-
na orędzi na ŚDM papieża Benedykta XVI” 
ks. dra hab. Romana B. Sieronia, prof. KUL. 
Gościem specjalnym spotkania była niepo-
wtarzalna, uhonorowana wieloma nagroda-
mi „pisarka polskiego losu”, redaktor Barba-
ra Wachowicz. Warte podkreślenia jest, iż 
w sympozjum brała udział liczna grupa mło-
dzieży z powiatu staszowskiego. Tradycyjnie 
już – dla chętnych – była możliwość indywi-
dualnego przejścia 14-kilometrowego odcin-
ka MDSJ z Wiśniowej do Kotuszowa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli: biskup sandomierski, marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego oraz starosta 
staszowski.
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EWA KULA
Dział Promocji i Kontaktów Społecznych

Promocja KUL w Izraelu
Zwiedzić Lublin? – tak. Studiować w Lublinie? – oczywiście.  

Na KUL zapraszaliśmy w... Tel Awiwie.

Lublin i Lubelszczyzna – to ważne akade-
mickie miejsce na mapie Polski i Euro-

py. Miasto jest siedzibą 9 uczelni, w tym 5 
publicznych i 4 niepublicznych, a studenci 
stanowią 20% jego mieszkańców. Z łącznej 
liczby 70 000 studentów, około 6000 stano-
wią obcokrajowcy z blisko 100 krajów. Roz-
wój akademickości Lublina jeszcze bardziej 
zwiększył liczbę osób odwiedzających mia-
sto i region. 

Turystyka odgrywa więc coraz większą 
rolę w świadomości władz lokalnych. Pro-
mocja miasta pod hasłem „Lublin – miasto 
inspiracji”, prowadzona przez Urząd Miasta 
Lublin, coraz mocniej osadza w świadomości 
Polaków i obcokrajowców Lublin jako miej-
sce, które warto odwiedzić. Efekty przynosi 
także kampania promująca region pod ha-
słem „Lubelskie – smakuj życie!”. Duże na-
dzieje na rozwój sektora turystycznego daje 
rozwój Portu Lotniczego Lublin, który umoż-
liwi szybkie i sprawne dotarcie osobom zain-
teresowanym ofertą miasta i regionu z bar-
dziej oddalonych miejsc.

Jednym z efektów współpracy Urzędu 
Miasta Lublin, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego oraz Portu Lotni-
czego Lublin w zakresie promocji w ostatnim 
czasie była konferencja „Odkrywać Polskę” – 
wydarzenie promujące województwo lubel-
skie w Izraelu. Konferencja odbyła się 19 VI 
2016 r. w Tel Awiwie-Jafie. Wybór kraju nie 

jest przypadkowy – Lublin od wielu lat od-
wiedzają liczne wycieczki izraelskie. Jest to 
związane z historią Lublina, niejednokrotnie 
nazywanego miastem na styku trzech kultur: 
zachodniej, wschodniej i żydowskiej. Przed 
II wojną światową blisko 35% mieszkańców 
Lublina stanowili Żydzi, w mieście znajdowa-
ła się między innymi słynna Jeszywas Chach-
mej Lublin – Wyższa Uczelnia Rabinacka. 
Wielu mieszkańców Izraela ma świadomość 
pochodzenia ich rodzin z lubelskiego regio-
nu i chce odwiedzić miejsce zamieszkania 
swoich ojców i dziadków. Przyjeżdżają tak-
że do Państwowego Muzeum na Majdanku, 
miejsca pamięci o holokauście, zorganizowa-
nego na terenie byłego niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncentracyjnego.

Celem konferencji było ukazanie naj-
atrakcyjniejszych elementów i aspektów 
miasta oraz regionu, zwiększenie liczby go-
ści przybywających z Izraela oraz nawiązanie 
współpracy z izraelskimi instytucjami. Lubel-
ska delegacja z marszałkiem województwa 
Sławomirem Sosnowskim oraz prezydentem 
Lublina Krzysztofem Żukiem na czele obej-
mowała przedstawicieli sektora turystyki, 
kultury oraz nauki. Ważną grupą byli przed-
stawiciele lubelskiej akademickości z Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uni-
wersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przy-
rodniczego, Politechniki Lubelskiej, Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Innowacji, Wyższej Szkoły 

Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Po-
la. Delegatem Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II była Ewa Kula z Dzia-
łu Promocji i Kontaktów Społecznych.

W ramach konferencji przedstawiciele 
kluczowych departamentów Urzędu Miasta 
i Urzędu Marszałkowskiego przedstawili po-
tencjał gospodarczy, turystyczny i inwesty-
cyjny miasta i regionu. Odbyła się także pre-
zentacja lubelskiego portu lotniczego, który 
planuje w najbliższej przyszłości uruchomić 
nowe połączenie lotnicze z Tel Awiwem. Ko-
lejne trzy części spotkania obejmowały pre-
zentacje: środowiska biznesu wojewódz-
twa lubelskiego, atrakcyjności Lublina jako 
miasta akademickiego, dorobku kulturalne-
go Lubelszczyzny. Promocja lubelskiej aka-
demickości odbyła się pod hasłem „Study 
in Lublin”. Jest to program mający na celu 
ukazanie atrakcyjności Lublina jako miasta 
studenckiego oraz zwiększenie liczby stu-
dentów, w tym cudzoziemców. Koordynator 
programu – Referat ds. Współpracy ze Śro-
dowiskiem Naukowym Wydziału Strategii 
i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin – 
po raz kolejny zaprosił współpracujące uczel-
nie do przedstawienia spójnej oferty akade-
mickiego Lublina. 

Licznie przybyli uczestnicy konferencji 
z zainteresowaniem uczestniczyli we wszyst-
kich prezentacjach. Organizatorzy przewi-
dzieli także czas na bezpośredni kontakt 
i możliwość rozmowy zainteresowanych 
z przedstawicielami danej instytucji. Wielu 
z przybyłych chciało uzyskać więcej infor-
macji o katolickim uniwersytecie, opartym 
na chrześcijańskich wartościach i otwartym 
na dialog z przedstawicielami innych religii 
i kultur. Jest to dowód na to, jak ważne jest 
ukazywanie ogromnego potencjału nauko-
wego KUL, jego szerokiej współpracy z insty-
tucjami polskimi i zagranicznymi oraz moż-
liwości rozwoju przez udział Uczelni w tego 
typu wydarzeniach.

Przedstawiciele lubelskich uczelni przy stoisku 
promocyjnym „Study in Lublin” (od lewej): 

prof. Witold Kłaczewski – rektor WSSP, 
Dorota Stefanek-Langham – WSSP, Natalia 

Derevinska-Sobiecka – UMCS, Ewa Kula – KUL, 
prof. Radosław Dobrowolski – prorektor UMCS 

(fot. ze zbiorów Ewy Kuli)
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JADWIGA JAŹWIERSKA
Biblioteka Uniwersytecka KUL

Życiorys zapisany na fotografii
En face czy z profilu – zwykle z ciepłym, budzącym sympatię 

uśmiechem. Spogląda na nas ze starych zdjęć, zachowanych w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Większość zdjęć przedstawiających ks. Idziego Radziszewskiego, 
znajdujących się w zbiorach BU KUL, nosi odręczną prowe-

niencję: „Ze zbiorów p. E. Szeligowskiej”. Pochodzą one ze spuści-
zny po Emilii Szelidze-Szeligowskiej, pierwszej bibliotekarce naszej 
uniwersyteckiej książnicy, przybyłej z księdzem rektorem z Peters-
burga. Kilka studyjnych ujęć portretowych (fot. 1 - na okładce, 2, 4) 
wykonanych jest w technice albuminowej, wymagającej naklejenia 
niezwykle cienkiego papieru fotograficznego na firmową tekturkę 
(sygnowane są one następująco: W. Boretti, Kalisz; B. Sztejner, Wło-
cławek; Sztuka, Lublin, Krak. 39). Wymiary fotografii wahają się od 
7,5x4,5 do 32,5x41 cm.

Najbardziej znanymi wizerunkami ks. Radziszewskiego są dwa 
oficjalne zdjęcia studyjne w formacie carte de gabinet, zrobione 
w zakładzie Bolesława Sztejnera we Włocławku w pierwszej deka-
dzie XX w. (fot. 1 – na okładce, 2). Przedstawiają one ks. Idziego (jesz-
cze nie rektora UL) w stroju chórowym kanonika Kapituły Bazyliki 
Katedralnej Włocławskiej. W zbiorach Biblioteki znajdują się oprócz 
nich również dwa portrety w popiersiu (jeden z nich w formacie car-
te de visite z około 1897 r.), najprawdopodobniej z czasu wczesnej 
praktyki kapłańskiej w Kaliszu (fot. 4, 5). 

Prawdziwą niespodzianką mogą być dwie fotografie amatorskie 
(12x9 i 11,5x17 cm), przedstawiające księdza rektora w płaszczu i ka-
peluszu, w otoczeniu pierwszych studentów UL, zrobione w 1919 r. 

2

3

4

5
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w plenerze, podczas wycieczki społeczności Uniwersytetu do Puław, 
Kazimierza i Nałęczowa (fot. 3, 6).

Ciekawy również jest zachowany we fragmencie niewielki, acz-
kolwiek niezwykle wyraźny i bogaty w szczegóły portret zbiorowy, 
na którym ks. Radziszewski w stroju kanonika siedzi przed nieziden-
tyfikowanym budynkiem z kolumną w towarzystwie kilku osób, m.in. 
pułkownika i majora piechoty (fot. 10). Wstążki przypięte do sutanny 
i mundurów mogą sugerować, że zdjęcie wykonano podczas jakiejś 
patriotycznej uroczystości. Postać księdza rektora z tego niewielkie-
go zdjęcia, z rękoma położonymi na kolanach i charakterystycznie 
przechylonym na bok dystynktorium, posłużyła do wykonania dwóch 
innych zdjęć – fotomontaży, również znajdujących się w zbiorach Bi-
blioteki (fot. 7, 8).

Nieznaną szerzej fotografią, na której występuje ks. Radziszewski, 
jest zbiorowy portret uczestników Zjazdu Demokracji Chrześcijań-
skiej w Piotrogrodzie w 1917 r. (fot. 9 – na okładce). Ksiądz rektor 
siedzi w pierwszym rzędzie, m.in. obok arcybiskupa mohylewskiego 
Edwarda Roppa. Zdjęcie, również na papierze albuminowym, nakle-
jone jest na tekturę i sygnowane wyciskiem autorskim petersbur-
skiego fotografa Karla Bully, uznawanego za prekursora rosyjskiego 
fotoreportażu.

Nasz zbiór fotografii pierwszego rektora KUL, choć niewielki, daje 
szansę przyjrzenia się temu niezwykłemu człowiekowi z kilku per-
spektyw. Młody kapłan, dostojny kanonik, wreszcie rektor, skromnie 
wmieszany w gromadkę swoich ukochanych studentów. Wszystkie 
te twarze mamy przyjemność pokazać teraz Państwu, wspominając 
ks. Idziego Radziszewskiego z prawdziwą i gorącą wdzięcznością.

6

7 8 10
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DR ANDRZEJ GŁADYSZ
Instytut Muzykologii 

Tradycje muzyki rozrywkowej 
na KUL wciąż żywe

Wierni muzie pieśni – Polihymnii, oddają swój czas muzyce. 
Najmłodszym dzieckiem Instytutu Muzykologii jest kwintet ReTune.

Muzykolodzy i muzycy kościelni, którzy 
od 60 lat oficjalnie kształcą się na Kato-

lickim Uniwersytecie Lubelskim (uroczysto-
ści jubileuszowe Instytutu Muzykologii pla-
nowane są na pierwsze dni grudnia bieżące-
go roku), zarówno studenci, jak i pedagodzy, 
już przed laty korzystali z uroków swojej pro-
fesji. Na co dzień przygotowują się do pracy 
jako organiści, kantorzy, dyrygenci, zgłębiają 
tajniki harmonii i historii muzyki oraz zazna-
jamiają się z klasyczną literaturą muzyczną, 
a wolne chwile lubią także poświęcać muzy-
ce rozrywkowej.

W takiej atmosferze zrodziła się grupa in-
strumentalno-wokalna (jej premierowy wy-
stęp miał miejsce na Juwenaliach w 1969 r.), 
która wiosną 1970 r. przyjęła nazwę Vihe-
ton 70 (Anna Olekszyk, Jerzy Belniak, ks. Ka-
zimierz (Tomek) Blicharski, Witold Daniele-
wicz – kierownik, Henryk Gasiul), która przez 
kilka kolejnych lat ubarwiała swoją muzyką 
liczne wydarzenia akademickie, np. VII Ty-
dzień Eklezjologiczny w 1972 r. Na lata 70. 
przypadła moda na tzw. Msze beatowe, czyli 
odbywające się z muzyczną oprawą zespo-
łów bigbeatowych. W tym nurcie zespół 
miał szczególne zasługi. Kościelne koncer-
ty grupy, której menadżerem w tym zakre-
sie został ks. Stanisław Nawieśniak, odby-
wały się w całej południowej, wschodniej 
i centralnej Polsce, m.in. w Zakopanem, 
Mszanie Dolnej i Łodzi. Nowatorskie aran-
żacje Mszy św. przyciągały młodzież i budzi-
ły zachwyt uczestników obchodów 750-lecia 
kieleckiej katedry czy pierwszej Eucharystii 
sprawowanej przez bpa Edmunda Ilcewicza 
w Puławach.

Popularność znalazła odzwierciedlenie 
w artystycznych sukcesach. Muzykolodzy 
z KUL zdobyli między innymi pierwszą na-
grodę na festiwalu Sacro Song w Katowicach 
w 1971 r. oraz zajęli II miejsce na Festiwalu 
Piosenki Partyzanckiej w Kraśniku w 1970 r.

Kuratorem tego zespołu rozrywkowego 
został ks. Bolesław Bartkowski – późniejszy 
prorektor KUL, a w 1974 r. Witold Daniele-
wicz, już jako pracownik IM KUL. Viheton, 
w zmieniającym się nieco składzie, grał do 
1975 r. Jego członkowie są dzisiaj wykładow-
cami uniwersyteckimi i animatorami życia 
kulturalnego w wielu polskich ośrodkach, by 
wspomnieć choćby słynny zespół Scholares 
Minores pro Musica Antiqua z Poniatowej, 
prowadzony przez państwa Danielewiczów.

W kolejnych latach niejednokrotnie orga-
nizowano bądź improwizowano zespoły kon-
certujące na Uczelni, a także poza nią.

Podobna inicjatywa zrodziła się niespeł-
na rok temu – w listopadzie 2015 r. grupa 
studentów muzykologii i członków Chóru 
KUL (Klaudia Rams – sopran, Sylwia Pogoda 
– alt, Adrian Kieroński – tenor, Krzysztof Bia-
łowolski – baryton, Michał Charewicz – bas) 
planowała jednorazowy występ na wydziało-
wych jasełkach. Wspólna praca nad muzyką, 
a zwłaszcza radość, rosnąca w miarę upływu 
dni i „zgrywania się” podczas prób, sprawi-
ły, że grupa bardzo się zżyła. Jednorazowy 
występ dał początek wspaniałej inicjatywie 
propagującej śpiew kameralny i to w wersji 
rozrywkowej – przystępnej dla wszystkich, 
a zwłaszcza młodzieży, o czym społeczność 
akademicka mogła się przekonać chociaż-
by w czasie Dnia Otwartego wiosną 2016 r. 

Entuzjastyczne przyjęcie przez pierwszych 
widzów podsyciło zapał kwintetu do pracy. 
Piątka, inspirowana działalnością amerykań-
skiego zespołu Pentatonix, nie korzysta jedy-
nie z gotowych interpretacji utworów, lecz 
także stara się tworzyć własne aranżacje. Nie 
jest to łatwy proces, lecz sprawia ogromną 
radość i satysfakcję. 

Prawdziwym sprawdzianem umiejętno-
ści zespołu był jednak udział w konkursie dla 
najbardziej utalentowanych lubelskich stu-
dentów – Open Stage. Po przebrnięciu elimi-
nacji kwintet ReTune (czyli „przestrojenie”), 
bo taką nazwę młodzi artyści przyjęli na po-
trzeby rywalizacji, wystąpił w finałowej gali, 
która miała miejsce 9 V 2016 r. w sali ope-
rowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 
Mimo bardzo wysokiego poziomu prezento-
wanego przez wszystkich szesnastu uczest-
ników imprezy (solistów, zespoły wokalne, 
taneczny i inne) grupa jednogłośnie zwycię-
żyła. Mash up utworów ulubionego zespołu 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Pentatonix 
Medley zdobył nie tylko serca publiczności, 
ale również, a może przede wszystkim, pro-
fesjonalnego jury. Sukces dał grupie ogrom-
ną dawkę energii do dalszego działania. Re-
Tune nie zamierza spocząć na laurach. Tuż 
po studenckim okresie wakacyjnym zabiera 
się do dalszej pracy. Pozostaje nam życzyć 
młodym wokalistom kolejnych sukcesów 
oraz wytrwałości i cierpliwości we wspólnej, 
wytężonej pracy. Wówczas na kolejne efekty 
nie trzeba będzie długo czekać.

ReTune podczas Dnia Otwartego KUL; od lewej: Krzysztof Białowolski, Sylwia 
Pogoda, Adrian Kieroński, Klaudia Rams, Michał Charewicz

Koncert grupy Viheton 70 na Juwenaliach 
w 1969 r.; od lewej: Henryk Gasiul, Witold 

Danielewicz, Janusz Ochalski, Kazimierz 
Blicharski  

(fot. ze zbiorów Witolda Danielewicza)
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DR RAFAŁ NAWROCKI
Biblioteka Instytutu Kulturoznawstwa

Twórczość Piotra Stachiewicza 
w zwierciadle „Tygodnika Ilustrowanego”

Był ilustratorem utworów wybitnych twórców literatury polskiej, 
malarzem i rysownikiem. Sylwetka Piotra Stachiewicza i jego prace 

zamieszczone w warszawskim czasopiśmie  
kulturalno-społecznym zostały zaprezentowane podczas wystawy 

towarzyszącej IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu 
Kultura i metoda pt. „Kultura narodowa – między swoistością 

i uniwersalizmem” oraz obchodom XIII Tygodnia Bibliotek.

W dniach 9-22 V 2016 r. w atrium Col-
legium Norwidianum mieliśmy oka-

zję oglądać wystawę przygotowaną przez 
Bibliotekę Uniwersytecką oraz Instytut Kul-
turoznawstwa. Zostały na niej zaprezento-
wane wybrane prace dziś zapomnianego, 
a niegdyś niezwykle popularnego ilustratora 
oraz malarza Piotra Stachiewicza pochodzą-
ce z „Tygodnika Ilustrowanego” z lat 1884-
1918. Reprodukcje rysunków i obrazów zo-
stały zeskanowane, wydrukowane w po-
większeniu i umieszczone w osiemnastu fo-
toramach wraz z komentarzami publicystów 
tego opiniotwórczego czasopisma. Wystawę 
otwierał tekst przybliżający odbiorcom syl-
wetkę artysty oraz jego twórczość.

Piotr Stachiewicz (1858-1938) urodził się 
w Nowosiółkach Gościnnych, położonych 
obecnie w zachodniej części Ukrainy. Wy-
kształcenie artystyczne zdobył w krakow-
skiej Szkole Sztuk Pięknych oraz w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Monachium. Te dwa 
środowiska, w których dojrzewał jako arty-
sta, ukształtowały jego postawę twórczą, 

odwołującą się często do tradycji akademic-
kiej. Dużą wagę przykładał do rysunku, dbał 
też o odpowiednią kompozycję. Przy dobo-
rze tematów chętnie sięgał do repertuaru 
motywów klasycznych, rodzimych i ludo-
wych. Po zakończeniu nauki osiadł na stałe 
w Krakowie w 1886 r.

Stachiewicz już na początku swojej drogi 
twórczej dał się poznać jako wzięty ilustra-
tor, co zapewniło mu popularność graniczą-
cą wręcz z uwielbieniem krytyki i publiczno-
ści preferującej sztukę tradycyjną, narodo-
wą, swojską i prostą w odbiorze. W 1884 r. 
rozpoczął trwającą ponad 30 lat współpracę 
z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, zaś w 1886 r. 
został kierownikiem artystycznym krakow-
skiego dwutygodnika „Świat”. Olbrzymią po-
pularność przyniósł artyście cykl obrazów 
olejnych Królowa Niebios. Legendy o Matce 
Boskiej z lat 1892-1893. Prace były wielo-
krotnie wystawiane w Krakowie, Warszawie 
oraz Wiedniu. Wykonane na ich podstawie 
heliograwiury, uzupełnione tekstem Ma-
riana Gawalewicza, zostały opublikowane 

w Krakowie i rozeszły się w olbrzymim na-
kładzie. Publikacja ta była zresztą wielokrot-
nie wznawiana.

Stachiewicz tworzył ilustracje do różnych 
dzieł Henryka Sienkiewicza. Największą sła-
wę przyniosły mu jednak ilustracje do Quo 
vadis. W formie heliograwiur ukazały się one 
po raz pierwszy w ekskluzywnym wydaniu 
dzieła opublikowanym przez Wydawnictwo 
Gebethnera i Wolffa w Warszawie w 1902 r. 
Artysta ilustrował utwory poetyckie i pro-
zatorskie również innych wybitnych twór-
ców literatury polskiej: Adama Mickiewicza, 

Od lewej: dr Małgorzata Żak-Kulesza 
z Instytutu Kulturoznawstwa, dr Rafał 

Nawrocki, dyrektor BU KUL Barbara Zezula 
oraz dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa dr 

hab. Wanda Bajor podczas otwarcia wystawy 
 (fot. Janusz Wiorko)

Piotr Stachiewicz, „Kolęda”, „Tygodnik 
Ilustrowany” 1897, nr 1
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DR KRZYSZTOF PRZYLICKI
Instytut Historii Sztuki

Vestimenta liturgica
Dekoracyjne tkaniny i hafty ze zbiorów muzealnych KUL, opracowane 

przez młodych adeptów historii sztuki, po raz pierwszy zostały 
zaprezentowane szerokiej publiczności. 

Wystawę pt. „Vestimenta liturgica” 
przygotowali studenci III roku histo-

rii sztuki pod kierunkiem Karoliny Sarkowicz 
(Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe 
Zbiory Sztuki, IHSiK UPJPII), dra Krzysztofa 
Przylickiego (IHS KUL) i Damiana Pyznara 
(IHSiK UPJPII) w ramach warsztatów muze-
alnych. Zwiedzający mieli okazję podziwiać 
nie tylko piękno i kunszt wykonania ekspo-
natów, ale także poznać zastosowanie po-
szczególnych paramentów liturgicznych. 
Wernisaż odbył się 22 V 2016 r. w przerwie 

koncertu OPUS MAGNUM – KULowskie wie-
czory z muzyką.

Wystawa prezentuje fragment bogatej 
kolekcji tkanin liturgicznych i historycznych 
ze zbiorów muzealnych Instytutu Historii 
Sztuki KUL. Najliczniejszą grupę zabytków 
stanowią ornaty, uzupełnione o drobne pa-
ramenty (vela, palki, bursy, stuły i manipula-
rze). Większość powstała w XVIII w. w przo-
dujących ośrodkach jedwabniczych Francji. 
Obok misternie wykonanych tkanin i haftów 

warto zwrócić uwagę na użytą do ich wykoń-
czenia pasmanterię.

Niewiele wiadomo na temat prowenien-
cji prezentowanych obiektów. Przypusz-
cza się, że niektóre z nich mogą pochodzić 
z przedwojennego Muzeum Uniwersytec-
kiego im. ks. kan. Jana Władzińskiego. Kil-
ka przykładów pochodzi z nieokreślone-
go kościoła w Łucku (obecnie na Ukrainie) 
oraz z klasztoru Kapucynów w Rozwadowie 
(obecnie dzielnica Stalowej Woli).

Juliusza Słowackiego, Józefa Ignacego Kra-
szewskiego, Adama Asnyka, Elizy Orzeszko-
wej czy Marii Konopnickiej. Choć w opinii 
współczesnych uchodził przede wszystkim za 
ilustratora, malował również obrazy, których 
tematyka nie była inspirowana literaturą. 
Spod jego pędzla wyszły między inne cykle: 
Widma pracowni, Wieliczka czy Rok Boży.

Twórczość Stachiewicza sytuowała się na 
obrzeżach ówczesnych nowatorskich nur-
tów sztuki polskiej. Wypowiedzi licznych ko-
mentatorów, utrzymane w tonie pochwal-
nym i pełnym uwielbienia, skupiały się raczej 
na występującym w dziełach Stachiewicza 

silnym pierwiastku lirycznym niż na realnym 
wkładzie w rozwój sztuki. Co więcej, poetyc-
ki aspekt twórczości bywał interpretowany 
jako propagowanie łzawego sentymentali-
zmu. Wskazywano na zbyt częste sięganie 
przez artystę po proste w odbiorze schematy 
i nagminne eksploatowanie „pierwiastków 
swojskich”. Co gorsza, poziom artystyczny 
prac Stachiewicza był bardzo zróżnicowany. 
Dzieła słabe prowokowały do wystawiania 
kolejnych, coraz częściej niepochlebnych 
ocen. Te sprzeczne opinie utrudniają usta-
lenie właściwej perspektywy w spojrzeniu 
na dorobek twórcy Królowej Niebios, tym 
bardziej że jest on nie w pełni rozpozna-
ny. Twórczość Piotra Stachiewicza czeka na 
kompleksowe opracowanie.

Ornaty i drobne paramenty liturgiczne ze zbiorów muzealnych KUL

Piotr Stachiewicz, „Pożegnanie” z cyklu Królowa 
Niebios, „Tygodnik Ilustrowany” 1896, nr 45
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DANUTA GIL
Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej

Ręcznie w książce
Co kryją stare i nowe zbiory Biblioteki Instytutu Filologii 

Polskiej? Dedykacje, notatki, podpisy... Książki z najciekawszymi 
i najcenniejszymi wpisami zostały zaprezentowane na majowej 

wystawie.

W ramach XIII Tygodnia Bibliotek w po-
lonistycznej czytelni można było oglą-

dać wystawę książek z ciekawymi, czasem 
intrygującymi i zabawnymi dedykacjami, 
wpisami i notatkami. Selekcja była trudna, 
ponieważ zbiory Biblioteki Instytutu Filologii 
Polskiej kryją prawdziwe bibliofilskie skarby. 

Niewyczerpanym źródłem są dwa wy-
dzielone księgozbiory – prof. Ignacego 
Chrzanowskiego i prof. Wacława Borowego, 
zakupione przez KUL w latach 50. XX w. od 
spadkobierców znakomitych historyków lite-
ratury. Jedną z najcenniejszych pozycji w Bi-
bliotece IFP jest książka Władysława Stani-
sława Reymonta Z ziemi chełmskiej. Wra-
żenia i notatki (Warszawa 1910). Na karcie 
przedtytułowej autor zamieścił następują-
cą dedykację: „W[ielmożnemu] I[gnacemu] 
Chrzanowskiemu / »Jedynemu« krytyki pol-
skiej / Szczery wielbiciel / Wł[adysław] St[a-
nisław] Reymont. 13 IV [19]10 Warszawa” 
(książka z wpisem polskiego noblisty zosta-
ła zdigitalizowana i dostępna jest w Biblio-
tece Cyfrowej KUL). W zbiorach obydwu 
wspomnianych profesorów znaleźć można 
dedykacje i wpisy między innymi Gilberta 
Keitha Chestertona, Zenona Przesmyckiego, 
Włodzimierza Perzyńskiego, Kazimierza Tet-
majera, Józefa Weyssenhoffa, Juliana Tuwi-
ma, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Tadeusza 

Borowskiego, Stanisława Pigonia. A to tylko 
niektóre ze znanych nazwisk. 

Mówiąc o dedykacjach i autografach, 
warto zatrzymać się nad innymi wpisami 
w książkach ze zbiorów profesorów Boro-
wego i Chrzanowskiego. Notatki odnoszą-
ce się do czytanej treści mają różną formę 
i znaczenie. Są to podkreślenia tekstu, znaki 
zapytania i wykrzykniki na marginesach, ale 
nie brakuje też, zwłaszcza w książkach z księ-
gozbioru prof. Borowego, wyrażeń będących 
emocjonalną polemiką z autorem: „co za ab-
surd!”, „truizm”, „doskonale!”. Borowy czę-
sto umieszczał obok tekstu edytorskie ko-
mentarze, dłuższe (często humorystyczne) 
uwagi i tezy, notował spostrzeżenia i wyty-
kał niedociągnięcia naukowego wywodu. Po-
dobne edytorskie notatki robił Ignacy Chrza-
nowski. Obrazem jego filologicznej i wydaw-
niczej dokładności są glosy w książce Stefa-
na Żeromskiego Rozdzióbią nas kruki, wrony 
(Lwów 1901).

Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej 
szczyci się także posiadaniem książki z au-
tografem Bolesława Leśmiana (Napój cieni-
sty, Warszawa 1936) oraz wpisami poetów 
i pisarzy współczesnych. Wymienić można 
choćby Zbigniewa Herberta, Andrzeja So-
snowskiego, Waldemara Michalskiego czy 
Marcina Wrońskiego.

Warte uwagi są również dedykacje i wpi-
sy cenionych literaturoznawców, np. Juliu-
sza Kleinera (pracującego na KUL w latach 
1944-1949), Zofii Stefanowskiej, Stefana 
Vrtela-Wierczyńskiego.

Zabawną dedykację wpisał wybitny 
znawca literatury francuskiej XVIII w., au-
tor obszernej biografii Jana Potockiego – 
prof. François Rosset (Université de Lausan-
ne), który w kwietniu tego roku gościł z wy-
kładem na KUL: „Tak bogatego życiorysu / 
nie dało się przedstawić krócej. / Przeprasza-
jąc – a życząc jednak / pożytecznej lektury. / 
19.4.16 F. Rosset”.

Również pracownicy naukowi Instytutu 
Filologii Polskiej, przynoszący w darze autor-
skie egzemplarze nowych książek, czasem 
opatrują je dedykacjami dla naszych czytel-
ników. To bardzo miły i znaczący gest.

Dedykacje i notatki zawarte w książkach 
stanowią niezwykle ciekawy materiał ba-
dawczy. Podobnie jak majowa wystawa pre-
zentowała tylko niektóre publikacje opatrzo-
ne wpisami, tak i niniejszy tekst jedynie do-
tyka całej złożoności i obszerności tematu. 
Rolą obydwu jest raczej zachęta do czytel-
niczego spotkania z tekstem i samodzielne-
go odkrycia w zbiorach Biblioteki IFP zabaw-
nej wierszowanej dedykacji Juliana Krzyża-
nowskiego czy „przykładu introligatorskiego 
łajdactwa!!!”.

Stefana Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki, 
wrony” z glosą Ignacego ChrzanowskiegoAutograf Bolesława Leśmiana w jego zbiorze „Napój cienisty”
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Żacy świętowali
Pierwsze studenckie święto w Lublinie odbyło się w październiku 

1959 r. na UMCS. W ten sposób zapoczątkowano tradycję Kozienaliów. 
W 1974 r. po raz pierwszy zorganizowano Kulaż, czyli Wiosnę 

Kulturalną Studentów KUL, przekształconą w latach 90. w KULturalia. 
Po powstaniu kolejnych lubelskich uczelni pojawiły się: Juwenalia, 
Feliniada oraz Medykalia. W tym roku KUL, PL i UP zorganizowały 

wspólne święto.

W maju, jak co roku, odbyły się Lubel-
skie Dni Kultury Studenckiej. Trady-

cyjnie rozpoczęły się one od przekazania 
przez władze Lublina przedstawicielom sa-
morządów studenckich lubelskich uczelni 
symbolicznych kluczy do miasta. „Rządźcie 
Lublinem bezpiecznie, ale w taki sposób, 
żeby to, czego będziemy doświadczali, było 
intrygujące, ciekawe, kolorowe i dynamicz-
ne. Zmieniajcie nam Lublin na taki, jakim 
chcecie, żeby był” – mówił prezydent Krzysz-
tof Żuk w momencie wręczania kluczy do 
miasta na schodach ratusza. Następnie stu-
denci, przebrani w najróżniejsze kostiumy, 
w barwnym korowodzie, przy rytmach mu-
zyki, przemaszerowali ulicami miasta w kie-
runku Terenów Zielonych Politechniki Lubel-
skiej, gdzie przez następne dni odbywały się 
koncerty w ramach Juwenaliów – Feliniady 
– KULturaliów.

Po raz kolejny samorządy studenckie 
trzech uczelni: Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II, Politechniki 
Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie zorganizowały w dniach 4-22 V 
2016 r. wspólną imprezę pod nazwą Lubel-
skie Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia – 
Feliniada – KULturalia” 2016. Ich głównymi 

wydarzeniami były koncerty plenerowe. Wy-
stąpili podczas nich artyści reprezentujący 
różne nurty w muzyce: Lasio Companija, Ju-
nior Stress & Sun El Band, Sobota, Akcent, 
Enej, Akurat, Dżem, Lemon, Tallib, Luxtorpe-
da, Happysad, Grubson, Lili, Jorrgus, Solaris, 
Megustar, Czadoman, Boys, Natalia Nykiel, 
Big Cyc oraz Ira. Oprócz koncertów plenero-
wych organizatorzy przygotowali wiele wy-
darzeń kulturalno-rozrywkowych. Najważ-
niejsze z nich, czyli Gala Finałowa Open Sta-
ge oraz KULturaliowy Kabareton, miały miej-
sce w Centrum Spotkania Kultur i cieszyły 
się szczególnym zainteresowaniem. Ponad-
to odbyły się między innymi: koncerty mu-
zyczne (w Auli Muzykologii KUL), Kino Samo-
chodowe (w Kampusie Wschodnim KUL na 
Majdanku), Żonglerska Lubelska Konwencja 
ŻeLKa (w budynku Hali Sportowej KUL) oraz 
zmagania sportowe.

Po zakończeniu Juwenaliów – Feliniady – 
KULturaliów zorganizowane zostały kolejne 
imprezy studenckie – Medykalia oraz Kozie-
nalia, uzupełniając w ten sposób bogatą pa-
letę lubelskich imprez juwenaliowych.

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej – to 
szczególne święto dla całego środowiska ża-
ków w Lublinie. Przez cały miesiąc mają oni 

okazję do prezentowania swojej aktywno-
ści kulturalnej oraz do radosnej integracji. 
W trakcie majowych imprez juwenaliowych 
wyjątkowo mocno widoczny i akcentowany 
jest studencki klimat Lublina, który nie bez 
powodu tytułuje się „miastem studentów”.

KULturaliowy Dziedziniec Otwarty 

Korowód studentów przed KUL Koncert zespołu Dżem
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MAGDALENA LALICKA
studentka psychologii

Z Piotrem Jerzym
Verba docent, exempla trahunt. Przykład jego życia wciąż pociąga. 

Wybrany na patrona Duszpasterstwa Akademickiego KUL, jest wzorem 
do naśladowania dla wielu młodych ludzi. Dzień wyniesienia go do 

chwały ołtarzy przez papieża Jana Pawła II stał się świętem DA KUL. 

20 maja bieżącego roku obchodziliśmy 
w Duszpasterstwie Akademickim KUL 

wspomnienie bł. Piotra Jerzego Frassatiego. 
Żył on na początku XX w., jedynie 24 lata. 
Zmarł, zaraziwszy się od mieszkańców slum-
sów. Jego życie stanowiło ciągłe dążenie ku 
świętości. Był człowiekiem ogromnej wiary, 
każdy jego dzień przepełniony był modlitwą. 
Przez ojca świętego Jana Pawła II został na-
zwany człowiekiem ośmiu błogosławieństw. 
Żyjąc w duchu Ewangelii, z wszystkimi do-
koła dzielił się miłością. Szczególne miejsce 
w codzienności Piotra Jerzego zajmowali lu-
dzie potrzebujący pomocy, bezdomni, cho-
rzy. Poświęcał im wiele czasu i sił, darzył ich 
miłością i szacunkiem, jakie należą się każ-
demu człowiekowi. Jak mówiła jedna z jego 
przyjaciółek: ,,Piotr Jerzy przekraczał drugie 
przykazanie, gdyż kochał bliźniego bardziej 
niż siebie samego”. Dzięki silnej wierze uda-
ło mu się zrozumieć sens cierpienia. Był pe-
łen optymizmu. Kochał góry, w które często 
wybierał się z przyjaciółmi. Interesowała go 
także sztuka. Wiele czytał. Jednak lekturą, 
która zawsze znajdowała się na pierwszym 
miejscu, było Pismo Święte. Z niego czerpał 
natchnienie i siłę. Za swój ważny obowią-
zek uważał studia. Poświęcał się nauce, ale 

z jej powodu nie zaniedbywał relacji z Bo-
giem czy bliskimi. Jego pełne miłości do Boga 
i ludzi życie, które staramy się coraz głębiej 
odkrywać, jest dla nas przykładem, jak po-
winniśmy postępować. 

We wspomnienie bł. Piotra Jerzego w ko-
ściele akademickim KUL została odprawio-
na Msza św., po której odbyło się czuwanie 
przed Najświętszym Sakramentem. Modlili-
śmy się za wstawiennictwem naszego patro-
na w intencji wszystkich studentów. Odczy-
tane zostały też rozważania dotyczące ośmiu 
błogosławieństw, przybliżające sylwetkę Pio-
tra Jerzego Frassatiego. 

Następnego dnia odbył się XII Piknik 
z bł. Piotrem Jerzym Frassatim. Na terenach 
zielonych kampusu na Poczekajce zebrała się 
liczna grupa wolontariuszy, którzy nawiązując 
do idei niesienia pomocy drugiemu człowie-
kowi, udzielają się w Akademickim Punkcie 
Wolontariatu, działającym przy Duszpaster-
stwie Akademickim. Coroczny piknik jest nie-
wątpliwie wydarzeniem, w które wkładamy 
mnóstwo wysiłku i energii, pozyskując spon-
sorów, dbając o zaplecze techniczne, przy-
gotowując plan imprezy oraz atrakcje. W te-
gorocznym pikniku wzięło udział około 150 
dzieci – na co dzień naszych podopiecznych 

ze świetlic środowiskowych, domów dziecka, 
rodzin wielodzietnych. Udało się nam zorga-
nizować dla nich wiele atrakcji, na przykład 
dmuchane zjeżdżalnie, gry planszowe, wy-
stępy zespołów tanecznych, pokazy pierw-
szej pomocy, policji, straży pożarnej, konkur-
sy z licznymi nagrodami, zawody sportowe. 
Każdy otrzymał także poczęstunek. Możli-
wość zorganizowania takiego przedsięwzię-
cia i sprawienie, że na twarzach naszych naj-
młodszych podopiecznych pojawił się bez-
troski uśmiech, dała nam – wolontariuszom 
ogromną satysfakcję. W przyszłości chcieliby-
śmy kontynuować naszą działalność – nieść 
pomoc i radość innym ludziom. 

Cieszymy się, że tak wiele możemy czer-
pać z wzoru, jakim jest dla nas bł. Piotr Je-
rzy Frassati. Nasze serca przepełnia radość, 
gdyż papież wskazał przykład życia patrona 
DA KUL w liście na Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie, a w lipcu relikwie Piotra Jerze-
go nawiedziły Polskę, w tym dwie lubelskie 
parafie. Czerpiąc inspirację z postawy bło-
gosławionego, angażujemy się w działalność 
Duszpasterstwa Akademickiego, co sprawia, 
że okres studiów jest dla nas nie tylko cza-
sem intensywnej nauki i zdobywania wiedzy, 
ale także rozwoju duchowego. 

Organizatorzy i współorganizatorzy XII Pikniku z bł. Piotrem Jerzym Frassatim (fot. Krzysztof Osewski) 
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Nowa inicjatywa naukowa
Dobro wspólne stało się tematem interdyscyplinarnego Forum 

Obywatelskiego, zorganizowanego po raz pierwszy przez USS KUL 
i Studenckie Forum Business Centre Club z udziałem wybitnych 
przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, prawa i mediów.

W myśl art. 1 Konstytucji RP z 2 IV 
1997 r. Polska jest dobrem wspólnym 

wszystkich obywateli. Sformułowana w ten 
sposób zasada stanowi fundament polskie-
go porządku konstytucyjnego. Z jednej stro-
ny zobowiązuje obywatela do dbania o pań-
stwo, a z drugiej strony niesie ze sobą obo-
wiązki państwa wobec obywatela. 

Bogata i złożona problematyka związa-
na z dobrem wspólnym, rolą i wizerunkiem 
Polski oraz udziałem obywateli w życiu pu-
blicznym była tematem przewodnim Forum 
Obywatelskiego 2016 – Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej „W trosce o Polskę jako 
dobro wspólne”. Interdyscyplinarne wyda-
rzenie społeczno-naukowe, zorganizowane 
po raz pierwszy przez Uczelniany Samorząd 
Studentów KUL i Studenckie Forum Business 
Centre Club, odbyło się w dniach 16-18 V 
2016 r. w Lubelskim Centrum Konferencyj-
nym i na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim Jana Pawła II.

Uroczystego otwarcia wydarzenia do-
konał prorektor KUL dr hab. Krzysztof Na-
recki, prof. KUL, przewodniczący Rady Pro-
gramowej Forum, oraz Tomasz Tokarski, 

pomysłodawca Forum i przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego. Następnie prof. 
dr hab. Stanisław Wójcik, dyrektor Instytu-
tu Nauk Politycznych i Spraw Międzynaro-
dowych KUL, wygłosił wykład inaugurujący 
„Personalistyczny model polityki”.

Formuła wydarzenia przewidywa-
ła przede wszystkim dyskusje panelowe 
z udziałem wybitnych przedstawicieli świa-
ta nauki, kultury, polityki, prawa i mediów. 
W panelu dyskusyjnym „Państwo i samo-
rząd – przyszłość i odpowiedzialność”, które-
go moderatorem był prof. S. Wójcik, uczest-
niczyli: prof. dr hab. Jerzy Babiak (UAM), 
prof. dr hab. Jacek Mieczysław Sobczak 
(SWPS, Sąd Najwyższy), dr hab. Kazimierz 
Korab (WSP) i dr Magdalena Gołda-Sobczak 
(UAM). W panelu dyskusyjnym „Wizerunek 
Polski w mediach”, moderowanym przez 
dr Agnieszkę Łukasik-Turecką (KUL), wystą-
pili: dr hab. Ewa Maria Marciniak (UW), dr 
hab. Mirosław Murat (WSSMiA), dr hab. Ro-
bert Szwed (KUL) i ks. dr Rafał Pastwa („Gość 
Niedzielny”). W panelu dyskusyjnym „De-
mokratyczne państwo prawa”, którego mo-
deratorem była dr hab. Jadwiga Potrzeszcz 

(KUL), wzięli udział: dr hab. Marzena Kor-
dela, prof. UAM, dr hab. Jan Majchrowski, 
prof. UW i dr hab. Przemysław Czarnek (KUL, 
wojewoda lubelski). W panelu dyskusyjnym 
„Polityka społeczna i gospodarcza”, który 
prowadził dr Lech Jańczuk (KUL), wystąpili: 
prof. dr hab. Stanisław Michałowski (rektor 
UMCS), dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL 
(dyrektor Regionu Banku Pekao S.A.), prof. 
dr hab. Andrzej Miszczuk (UW) i Artur Soboń 
(poseł na Sejm RP). W panelu dyskusyjnym 
„Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo pań-
stwa”, moderowanym przez dra hab. Woj-
ciecha Gizickiego (KUL), wystąpili: gen. 
bryg. WP dr Adam Joks (dowódca Brygady 
Wielonarodowej) i Marcin Wróblewski (Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych). W panelu 
dyskusyjnym „Kultura i dziedzictwo narodo-
we”, który prowadził dr hab. Henryk Duda, 
prof. KUL uczestniczyli: prof. dr hab. Józef 
Franciszek Fert (KUL), dr hab. Hubert Łasz-
kiewicz, prof. KUL, dr Michał Laszczkowski 
(Fundacja Dziedzictwa Kulturowego), Doro-
ta Janiszewska-Jakubiak (Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego) i Marcin Ol-
bromski (Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów 
w Stawisku). W panelu dyskusyjnym „Nauka 
i szkolnictwo wyższe”, którego moderatorem 
była dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL wy-
stąpili: prof. dr hab. Marek Kuryłowicz (ALK, 
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu-
łów), prof. dr hab. Dariusz Rott (UŚ), Piotr 
Pokorny i Marcin Wojtkowiak (obydwaj z In-
stytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Pol-
skiej Komisji Akredytacyjnej).

Oprócz paneli dyskusyjnych odbyła się 
sesja naukowa, podczas której swoje refera-
ty wygłosili studenci i doktoranci z kilkuna-
stu polskich uczelni.

Tegoroczną edycję Forum Obywatelskie-
go zwieńczył wykład „Obywatele w dobrym 
państwie”, wygłoszony przez dra Jacka Zdzi-
sława Sobczaka (UMCS).

Forum Obywatelskie 2016 stanowiło 
przede wszystkim doskonałą okazję do dys-
kusji na ważkie tematy dotyczące naszej 
ojczyzny.

Goście panelu „Nauka i szkolnictwo wyższe”
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DOMINIKA MUNDZIK
studentka sinologii

Po chińsku
Uczą się języka, poznają historię i kulturę Państwa Środka. Ale to 
im nie wystarcza. Zaangażowani w działalność Koła Naukowego 

Studentów Sinologii, popularyzują świat schowany za Wielkim Murem 
Chińskim. 

Koniec roku akademickiego był wyjątko-
wo pracowity dla wszystkich członków 

Koła Naukowego Studentów Sinologii KUL, 
bo na przełomie maja i czerwca miały miej-
sce aż trzy wydarzenia zorganizowane przez 
studentów sinologii. 

11 maja odbyła się kolejna edycja Dnia 
Chińskiego, który organizowany jest od wie-
lu lat na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim Jana Pawła II. Początkowo wydarzenie 
to było przygotowywane przez studentów 
uczęszczających na lektorat z języka chiń-
skiego, zaś od czterech lat, czyli od począt-
ku istnienia sinologii na KUL, organizacją 
Dnia Chińskiego zajmują się studenci tego 
kierunku przy pomocy Heleny Błazińskiej – 
dyrektor Centrum Polsko-Chińskiego KUL. 
Tegoroczny Dzień Chiński miał w programie 
wiele interesujących punktów, takich jak: 
prezentacje, taniec smoka, występy muzycz-
ne przygotowane przez studentów sinologii 
oraz przez studentów z Yangtze Normal Uni-
versity w Chingqing, występ grupy D’Eter-
nal Dancer, wykłady i warsztaty. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszył się wykład „Ma-
gia w biznesie”, wygłoszony przez dr Joannę 
Afek – lektorkę języka chińskiego. Słuchacze 

mogli uzyskać wielu użytecznych informacji 
na temat tego, czego należy się wystrzegać, 
a na czym szczególnie się skupić w trakcie 
biznesowej współpracy z przedstawicielami 
Państwa Środka. Równie ciekawym punktem 
programu był wykład Małgorzaty Wielgosz 
zatytułowany „O okrutnej Turandot, nie-
biańskim smoku i niezwykłym śpiewie słowi-
ka”, poświęcony teatrowi. Na Dniu Chińskim 

pojawił się również Karol Piekut – jeden 
ze współtwórców serwisu podejmującego 
tematykę chińską People’s Square – i przed-
stawił prezentację o nowych chińskich mia-
stach. Ostatnią część Dnia Chińskiego sta-
nowiły różnego rodzaju warsztaty (np. kali-
graficzne, malarskie, wiązania chińskich wę-
zełków). Można też było spróbować swoich 
sił w nauce języka chińskiego pod uważnym 
okiem studentów sinologii, których wspiera-
ła dr Zhang Liping. 

Kolejnym wydarzeniem, w którym 
uczestniczyli członkowie KNSS, była lubel-
ska Noc Kultury z 4 na 5 czerwca. Studenci 
przygotowali atrakcje w postaci tradycyjne-
go chińskiego tańca smoka oraz warsztatów 
robienia chińskich węzełków szczęścia. 

Członkowie Koła Naukowego Studentów 
Sinologii KUL zorganizowali również wysta-
wę połączoną z obchodami Dnia Dziecka 
w stylu chińskim. Od 6 czerwca w atrium 
Collegium Norwidianum można było oglą-
dać prace malarskie autorstwa Wandy Kuza-
ki – studentki sinologii. Obrazy inspirowane 
były arcydziełem literatury chińskiej pt. Wę-
drówka na zachód. Tego dnia na KUL można 
było nauczyć się również różnego rodzaju 
chińskich zabaw i gier, a także posłuchać tra-
dycyjnych bajek w języku chińskim oraz ich 
polskich wersji. Członkinie KNSS podczas przygotowań do Nocy Kultury (fot. Dominika Mundzik)

Organizatorki Dnia Dziecka i wystawy malarskiej (fot. Katarzyna Głębocka)
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DR HAB. MARIA MOCARZ-KLEINDIENST, PROF. KUL

dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej

In memoriam – prof. Michał 
Łesiów (1928-2016)

„Życie składa się ze szczęśliwych przypadków, lecz do tych 
szczęśliwych przypadków trzeba być przygotowanym” – to motto 
życiowe śp. prof. Michała Łesiowa, wybitnego slawisty, ukrainisty, 
orędownika pojednania polsko-ukraińskiego, który odszedł od nas 

w dniu 15 VII 2016 r. 

Przez całe zawodowe życie prof. M. Łe-
siów był związany z dwiema uczelnia-

mi lubelskimi – Uniwersytetem Marii Curie-
-Skłodowskiej oraz Katolickim Uniwersyte-
tem Lubelskim Jana Pawła II; z naszą Uczel-
nią od ponad 60 lat na różnych etapach 
swojego życia: najpierw jako student, potem 
wieloletni pracownik Instytutu Filologii Sło-
wiańskiej KUL i wreszcie jako gość specjalny 
licznych spotkań naukowych i okolicznościo-
wych w IFS. 

Student KUL

Urodzony 3 V 1928 r. we wsi Huta Stara 
na Tarnopolszczyźnie, do Lublina Michał Łe-
siów trafił w 1950 r. Po uzyskaniu tzw. dużej 
matury w Niższym Seminarium Duchownym 
w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie ma-
tury państwowej w Kuratorium Szczecińskie-
go Okręgu Szkolnego podjął studia na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, najpierw 
na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, po-
tem na kierunku filologia polska. W trakcie 
studiów polonistycznych wyklarowały się je-
go zainteresowania naukowe. Uczestnicząc 
w seminarium językoznawczym prof. Tade-
usza Brajerskiego, przygotował rozprawę 

magisterską pt. Opis gwary mieszkańców 
wsi Huty Starej w byłym powiecie buczac-
kim. W przygotowaniu tejże rozprawy po-
mógł mu aktywny udział w studenckim kole 
naukowym prowadzonym przez prof. Bra-
jerskiego, ponieważ działalność sekcji języ-
koznawczej koła skupiała się na badaniach 
gwar Lubelszczyzny. Zainteresowania nauko-
we z czasów studenckich miały wpływ na 
podjęcie dalszych prac badawczych na kolej-
nych etapach ścieżki zawodowej Profesora, 
wielokrotnie uczestniczącego w badaniach 
gwar Lubelszczyzny. W kolejnych latach brał 
udział jako eksplorator w pracach tereno-
wych mających na celu zebranie materiału 
do Małego atlasu gwar polskich. Pokłosiem 
jego zainteresowań są liczne publikacje z za-
kresu dialektologii, chociaż horyzont badaw-
czy Profesora był znacznie szerszy, sięgał bo-
wiem po obszary ukraińskiego językoznaw-
stwa synchronicznego i diachronicznego, 
wschodniosłowiańskiego językoznawstwa 
porównawczego, kultury języka. Kontakt 
w trakcie studiów z profesorami historii li-
teratury polskiej i powszechnej, z takimi tu-
zami polonistyki, jak profesorowie: Czesław 
Zgorzelski, Feliks Araszkiewicz czy Irena Sła-
wińska, ukształtowały postawę otwartego 

humanisty, doskonale łączącego języko-
znawcze, literaturoznawcze i kulturoznaw-
cze aspekty badawcze. Znaczący wpływ na 
ukształtowanie profilu badawczego prof. Mi-
chała Łesiowa miał fakt, że wychowywał się 
w rodzinie dwujęzycznej, na styku dwóch 
kultur – polskiej i ukraińskiej.

Pracownik 
naukowo-dydaktyczny 
IFS KUL 

Powrót do Alma Mater nastąpił w roku 
1982, kiedy to został utworzony Międzywy-
działowy Zakład Badań nad Kulturą Bizan-
tyńsko-Słowiańską. Rozpoczęcie tej działal-
ności nie byłoby możliwe, gdyby nie silne 
zaangażowanie dwóch osobistości z kręgu 
slawistów polskich – prof. Ryszarda Łużne-
go i właśnie prof. Michała Łesiowa. Kilka lat 
później, w 1989 r., rozpoczęła swoją dzia-
łalność Sekcja Filologii Słowiańskiej, której 
spuścizną jest obecny Instytut Filologii Sło-
wiańskiej. Profesor Łesiów przez wiele lat 
(do 1998 r.) kierował Katedrą Języków Sło-
wiańskich. Od 1989 r. do czasu przejścia 
na emeryturę był zaangażowany w proces 
dydaktyczny w Instytucie Filologii Słowiań-
skiej, częściowo również w Instytucie Filolo-
gii Polskiej, prowadząc wykłady z gramatyki 
opisowej i historycznej języka ukraińskiego, 
dialektologii, języka staro-cerkiewno-sło-
wiańskiego (w Metropolitalnym Semina-
rium Duchownym), wykłady monograficzne 
oraz seminaria magisterskie i doktoranckie. 
Owocem tej pracy stały się między innymi 
powstałe pod kierunkiem naukowym Pro-
fesora liczne rozprawy magisterskie i dok-
torskie (promotor dr Haliny Nuckowskiej, 
dr Dagmary Nowackiej, dr Tatiany Kołodyń-
skiej; recenzent pracy dr Małgorzaty Wi-
deł-Ignaszczak, dr Marii Mocarz). O wkła-
dzie w rozwój i kształcenie kadry naukowej 
IFS KUL świadczy fakt, że 4 osoby spośród 

Konferencja naukowa pt. „Mikołaj Gogol w interpretacji i krytyce literackiej. Dwusetna 
rocznica urodzin pisarza” z udziałem (od lewej): prof. Jana Orłowskiego z UMCS, 
prof. Stefanii Andrusiw z KUL i prof. Michała Łesiowa 
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wyżej wymienionych są zatrudnione obec-
nie w Katedrze Języków Słowiańskich KUL. 

Jako pracownik KUL i UMCS (gdzie był 
między innymi inicjatorem i założycielem 
ukrainistyki, zaś w latach 1981-1984 peł-
nił funkcję dziekana Wydziału Nauk Huma-
nistycznych) był wielokrotnie nagradzany 
za zasługi dla rozwoju humanistyki polskiej 
oraz pojednania polsko-ukraińskiego: Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złotym Krzyżem Zasługi czy Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej. Jednak, jak przy-
znał sam Profesor w jednym z wywiadów 
(D. Nowacka, M. Jastrzębski, M. Borciuch, 
Profesora Michała Łesiowa gawęda o życiu, 
w: Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną 
Wschodnią. Księga dedykowana Profesoro-
wi Michałowi Łesiowowi, red. D. Nowacka, 
M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, 
Lublin 2010, s. 40), szczególne ważne w je-
go życiu były trzy odznaczenia: Pro Ecclesia 
et Pontifice – przyznane przez papieża Jana 
Pawła II, medal Za zasłuhy – przyznany przez 
prezydenta Ukrainy oraz nagroda Memoria 
Iustorum – przyznana przez metropolitę lu-
belskiego abpa Józefa Życińskiego za wkład 
w budowanie dialogu polsko-ukraińskiego. 

Gość specjalny IFS KUL 

Po przejściu na emeryturę kontakty 
prof. M. Łesiowa ze swoją Alma Mater na-
brały nieco innego charakteru, głównie przy-
brały postać aktywnego udziału w spotka-
niach naukowych i okolicznościowych. Dość 
wspomnieć, że Profesor był stałym gościem 
organizowanych przez Instytut seminariów 
i konferencji, z których kilka warto wymie-
nić: „Słowianie Wschodni. Sarcum – Litera-
tura – Język”, „Kultura Słowian Wschodnich 
w perspektywie historii”, „Wschód i Zachód. 
W poszukiwaniu Europy duchowej”, „«Czy 
rusycystyka może służyć ewangelizacji?». 
Profesor Ryszard Łużny (1927-1998) i je-
go dzieło. W piętnastą rocznicę śmierci”. 

Podtrzymywaniu kontaktów naukowych 
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana 
Pawła II służyły także cykliczne publikacje 
Profesora w monografiach zbiorowych oraz 
„Rocznikach Humanistycznych” KUL (serie 
Słowianoznawstwo oraz Językoznawstwo) 
czy ostatnie spotkanie w 2016 r. z okazji ju-
bileuszu prof. Aleksandra Barszczewskiego. 
Wielokrotnie Profesor był gościem spotkań 
opłatkowych, organizowanych przez Koło 
Studentów IFS, podczas których zachwycał 
wszystkich uczestników wyjątkowymi wyko-
naniami kolęd.

Na długotrwały związek prof. Michała 
Łesiowa z uczelnią katolicką niewątpliwie 
wpływ miała religijna atmosfera domu ro-
dzinnego, wychowanie w wierze chrześci-
jańskiej, w duchu wzajemnego szacunku 
dla dwu tradycji – obrządku wschodniego 
i zachodniego. Jako grekokatolik był otwar-
ty na kontakty ze środowiskiem katolickim. 
Matka Profesora była wyznania katolickiego, 
a zgodnie z zasadą obowiązującą na tere-
nach mieszanych wyznaniowo również je-
go cztery siostry były katoliczkami. Profesor 

poszedł natomiast po linii ojca – grekokato-
lika. Jego zaangażowanie religijne znalazło 
wyraz nie tylko w wieloletnich kontaktach 
z naszą Uczelnią, lecz również w licznych pu-
blikacjach poświęconych między innymi ję-
zykowi pieśni cerkiewnych, kolęd obecnych 
w kulturze polsko-ukraińskiego pogranicza, 
a także nazewnictwu hagionimicznemu. Wy-
niesione z domu rodzinnego poczucie obo-
wiązku praktyk religijnych, doświadczenie 
niedzielnych trudności, np. w dotarciu do 
cerkwi (oddalonej w czasach dzieciństwa 
Profesora o kilka kilometrów od domu ro-
dzinnego), ukształtowały postawę społecz-
no-religijną Michała Łesiowa – wraz ze swo-
ją małżonką został mecenasem renowacji 
licznych elementów wystroju lubelskiej cer-
kwi greckokatolickiej, w tym zabytkowego 
siedemnastowiecznego ikonostasu. 

Na zakończenie pragnę zacytować wy-
powiedź poprzedniego dyrektora Instytutu 
Filologii Słowiańskiej prof. dra hab. Witol-
da Kołbuka, który w tomie poświęconym 
80. rocznicy urodzin prof. Michała Łesiowa 
umieścił w pełni słuszną myśl: „Zawdzię-
czamy Mu więcej niż bardzo wiele. Dumni 
jesteśmy z jego odległych, niedawnych […] 
związków z KUL” (W. Kołbuk, „Zawdzięcza-
my Mu więcej niż bardzo wiele…”. W 80. 
rocznicę urodzin Profesora Michała Łesiowa, 
w: Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną 
Wschodnią, s. 19). Do tej myśli wypada mi 
jedynie – w imieniu wszystkich pracowni-
ków Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL – 
dodać wyrazy podziękowania za nieocenio-
ny wkład wniesiony w powstanie i rozwój 
naszego ośrodka slawistycznego. Odszedł od 
nas wybitny językoznawca ukrainista o sze-
rokich horyzontach badawczych i zarazem 
serdeczny człowiek, zawsze ofiarnie służący 
innym pomocą. 

zdjęcia Albert Nowacki

Spotkanie na KUL z prof. Michałem Łesiowem z okazji 80. 
rocznicy jego urodzin; księgę pamiątkową wręczają (od lewej) 
dr Dagmara Nowacka z KUL i dr Maria Borciuch z UMCS 
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MAŁGORZATA BARAN-SANOCKA
zastępca dyrektora administracyjnego

W trosce o nasze otoczenie
W lutym 2016 r. został powołany Zespół ds. Organizacji Przestrzeni 

Akademickiej jako organ doradczy Rektora KUL w sprawach 
architektury i zarządzania przestrzenią akademicką. Po półrocznej 

działalności możemy mówić o pierwszych efektach prac. 

Dlaczego powstał Zespół? 

Po zakończeniu wieloletnich inwesty-
cji w kampusie głównym i na Poczekajce 
nadszedł moment, by rozpocząć prace nad 
aranżacją przestrzeni, która będzie się sta-
wała bardziej przyjazna dla studentów i pra-
cowników KUL. Jednocześnie należy zadbać 
o umiejętne łączenie nowej architektury 
z dotychczasową, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zabytkowego charakteru Gmachu 
Głównego. Chcemy również zwiększyć świa-
domość w zakresie zarządzania przestrzenią 
akademicką. KUL ma duży potencjał w tym 
zakresie – naukowcy z naszej Uczelni zasia-
dają w organach doradczych władz Lubli-
na, a studenci architektury krajobrazu wraz 
z wykładowcami projektują przestrzenie 
miejskie. 

Kto uczestniczy w pracach 
Zespołu i jakie są 
podejmowane działania?

Zespół tworzą przedstawiciele róż-
nych środowisk – pracownicy naukowi: dr 
hab. Bogusław Marek, prof. KUL – dyrek-
tor Centrum Aktywizacji Osób z Niepełno-
sprawnością, dr Krzysztof Przylicki – Instytut 
Historii Sztuki, dr inż. Jan Kamiński i Woj-
ciech Januszczyk – Katedra Projektowania 
Kraj obrazu oraz przedstawiciele administra-
cji: Andrzej Lendzion – kierownik Działu In-
westycji i Marta Gemborys – p.o. kierow-
nik Działu Administracji Obiektami. Mam 
przyjemność przewodniczyć pracom Ze-
społu. Współpracujemy też ze studentami, 
w szczególności z Uczelnianym Samorządem 
Studentów. Zespół stanowi forum wymiany 
doświadczeń, dąży do opracowania strategii 
„Przyjazna przestrzeń na KUL” i angażuje się 
w konkretne projekty. 

Czego będzie dotyczyła 
strategia „Przyjazna 
przestrzeń na KUL”?

W wyniku wstępnej analizy przestrzeni 
KUL, przeprowadzonej przez pracowników 
Katedry Projektowania Krajobrazu, oraz po 
konsultacjach Zespół opracował podstawy 
strategii działań zmierzających do stworze-
nia przestrzeni bardziej przyjaznej dla stu-
dentów i pracowników. Można je podzielić 
na działania:

 � długofalowe – uporządkowanie i otwar-
cie przestrzeni na użytkownika: tworze-
nie w kampusach miejsc rekreacji dla 
studentów (dobrym przykładem jest za-
budowa na tarasie parkingu podziemne-
go pomiędzy Gmachem Głównym a Ko-
legium Jana Pawła II), minimalizowanie 
przestrzeni dla samochodów, tworzenie 
przestrzeni przyjaznej dla rowerzystów 
(stacja rowerowa i stojaki); 

 � średnioterminowe – zadania możliwe 
do zrealizowania w ciągu 2-3 lat związa-
ne z inwestycjami: rewitalizacja Gmachu 
Głównego, aranżacja holu na parterze 
Kolegium Jana Pawła II, modernizacja 
frontonu budynku WMIiAK na Poczekaj-
ce, likwidacja barier architektonicznych;

 � bieżące – możliwe do zrealizowania 
w ciągu roku: oznakowanie kampusów, 
doposażenie w ławki i stojaki rowerowe, 
minimalizacja liczby banerów i billboar-
dów na elewacji obiektów KUL, optyma-
lizacja liczby znaków drogowych, tablic 
informacyjnych, szyldów, nowe nasadze-
nia roślin.

Co udało się zrobić?

Jednym z pomysłów zgłoszonych przez 
pracowników Katedry Projektowania Kraj-
obrazu był konkurs na aranżację przestrzeni 
przed budynkiem WMIiAK. Zespoły projek-
towe złożone ze studentów walczyły o na-
grodę Rektora KUL. Studenci przedstawili tak 
oryginalne projekty, że kapituła konkursowa 

w lipcu przyznała dwie równorzędne nagro-
dy zespołowi w składzie: Paulina Mirosław, 
Kamil Przech, Weronika Głaz, Ewa Gałan i ze-
społowi w składzie: Mateusz Kapusta, Ewe-
lina Pacześniak, Justyna Pacześniak, Natalia 
Trepko. Zarekomendowano realizację wy-
branych elementów tych prac, tak by stwo-
rzyły spójną całość; będzie to zmiana fronto-
nu budynku, doposażenie przestrzeni przed 
budynkiem w stojaki rowerowe, ławki i in-
ne elementy małej architektury oraz zmiana 
aranżacji zieleni. Szczególnie ważne jest to, 
że studenci sami zaprojektowali przestrzeń 
przed budynkiem, w którym się kształcą. 

Ponadto realizowane są kolejne propo-
zycje – wzdłuż skarpy przy Gmachu Głów-
nym zostały nasadzone bukszpany, z których 
utworzono niski żywopłot, by oprócz funkcji 
ozdobnej zapewniały bezpieczeństwo oso-
bom niewidzącym poruszającym się z laską. 

Jakie są plany na przyszłość?

KUL będzie realizował kolejne inwesty-
cje. W najbliższym czasie na Poczekajce po-
wstaną nowe korty, sala do squasha, boisko 
wielofunkcyjne. Zespół opiniuje zagadnienia 
dotyczące architektury, planowania i zago-
spodarowania przestrzennego w ramach 
nowych inwestycji, dbając o zrównoważony 
rozwój Uczeni. Mam nadzieję, że na 100-le-
cie KUL efekty będą widoczne.

Gdzie można zgłaszać 
swoje pomysły?

Zachęcam Państwa do współtworzenia 
przestrzeni KUL poprzez przedstawienie wła-
snych propozycji i sugestii, a także refleksji 
odnośnie do wdrażanych już rozwiązań, wy-
syłając je na adres dyradm@kul.pl. Członko-
wie Zespołu chętnie poznają opinie zarówno 
pracowników, jak i studentów, by przygoto-
wać i zrealizować koncepcje, dzięki którym 
Uczelnia będzie nie tylko miejscem nauki 
i pracy, ale także przyjaznym i bezpiecznym, 
gdzie będą Państwo chcieli spędzać czas.

Prezentacje
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DR HAB. WŁODZIMIERZ OSADCZY, PROF. KUL
dyrektor Centrum UCRAINICUM KUL 

prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

Polskie Kresy Wschodnie
Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego – to nowy ośrodek badań nad 
tematyką kresową w Lublinie, stawiający sobie za zadanie działalność 

naukową, edukacyjną i popularyzatorską. 

W dniu 9 V 2016 r. odbyła się na KUL 
konferencja poświęcona 25-leciu re-

aktywowania struktur Kościoła rzymsko-
katolickiego na Ukrainie. Zainaugurowała 
ona zarazem działalność nowego ośrodka 
naukowo-badawczego – Instytutu Pamię-
ci i Dziedzictwa Kresowego, który powstał 
w Lublinie w środowisku akademicko-spo-
łecznym. Otwierający konferencję metropo-
lita lwowski obrządku łacińskiego abp Mie-
czysław Mokrzycki powiedział: „Szczególnie 
chciałbym pogratulować powstania inicjaty-
wy Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowe-
go w Lublinie. Myślę, że powstanie solidny 
ośrodek naukowo-badawczy, w którego za-
kresie zainteresowań będą sprawy Kościo-
ła lwowskiego – te chwalebne i heroiczne, 
jak i codzienność współczesna naznaczona 
wieloma problemami”. Słowa gratulacji do 
członków Instytutu i gości konferencji skie-
rowali także wojewoda lubelski Przemysław 
Czarnek i dyrektor Biura ds. Kontaktu z Pola-
kami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP 
Kazimierz Kuberski. 

Środowisko założycielskie Instytutu gro-
madzi naukowców z KUL (znaleźli się wśród 
nich ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski 
i dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL), UMCS 
i innych ośrodków akademickich oraz dzia-
łaczy społecznych z polskich organizacji po-
zarządowych (m.in. dr Ryszard Gajewski – 
prezes Oddziału w Lublinie Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, Zbigniew Wojciechow-
ski – prezes Stowarzyszenia „Wspólne Korze-
nie”) i instytucji zagranicznych (m.in. Łotwy, 
Ukrainy, Izraela). Zgodnie z zadaniami statu-
towymi do głównych obszarach działalności 
tej placówki należeć będzie: „[...] zrzeszenie 
osób, którym bliska jest pamięć i historycz-
no-kulturowe dziedzictwo Kresów Wschod-
nich Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich dzie-
je; prowadzenie działalności badawczej, na-
ukowej i dydaktycznej w zakresie pamięci 
i dziedzictwa Kresów Wschodnich; badanie 
i utrwalanie kresowego dorobku społeczno-
-kulturowego, będącego integralną częścią 
tradycji polskiej, w sposób szczególny otwie-
rając się na zagadnienia chrześcijańskiej kul-
tury duchowej; badania naukowe i prace 

rozwojowe, które miałyby na celu wskazać 
na obszary praktycznego działania instytu-
cji rządowych i pozarządowych, pobudzają-
ce świadomość etniczną diaspory polskiej 
na dawnych Kresach, zaangażowanie w dzia-
łanie na rzecz promocji Polski i kształtowa-
nie jej wizerunku w Europie i na świecie; 
upowszechnianie wiedzy o dziejach Kresów 
Wschodnich, ich dorobku historycznym i kul-
turowym zarówno w kraju, jak i za granicą”. 

Tematyka kresowa wciąż wzbudza zain-
teresowanie w polskim społeczeństwie. Jest 
ona swoistym synonimem suwerenności 
i przywrócenia zakazanej wiedzy z zakresu 
polskiej historii, kultury, tradycji kształtowa-
nej na pograniczu kultur, religii, wpływów 
cywilizacyjnych. Z jednej strony nawał in-
formacji kresowych od ponad dwóch dzie-
sięcioleci napełnia polską przestrzeń infor-
macyjno-intelektualną, ukazały się setki pu-
blikacji książkowych, przywrócone zostały 
pamięci narodowej niektóre odsłony mar-
tyrologii Kresów, prowadzone są systemo-
we badania naukowe i konferencje. Ale ra-
zem z tym tematyka kresowa w wielu sy-
tuacjach stała się zakładniczką poprawności 
politycznej i tzw. partnerstwa strategiczne-
go z sąsiadami na Wschodzie. Przykładem 

tego rodzaju postawy może być wieloletnie 
przemilczanie czy relatywizowanie prawdy 
na temat ludobójstwa wołyńskiego. W tym 
kontekście przed nowo powstałą instytucją 
otwiera się szerokie pole działalności nauko-
wo-badawczej, a także analitycznej, popula-
ryzatorskiej, edukacyjnej. 

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego 
jest jedną z wielu organizacji „kresoznaw-
czych” działających w kraju i za granicą. Jed-
nak z racji wybitnie akademickiego profilu 
instytucji lubelskiej, jej wyjątkowego uloko-
wania w mieście Unii Lubelskiej, na styku 
cywilizacji polsko-łacińskiej i bizantyńsko-ru-
skiej z tradycyjnie obecną w regionie spu-
ścizną żydowską otwierają się przed człon-
kami Instytutu nowe wyzwania. Na ten spe-
cyfik zwrócił też uwagę wiceminister kultury 
i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, 
kierując do założycieli ośrodka pismo, w któ-
rym zaznaczył: „Pragnę podkreślić, iż po-
wstający Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kre-
sowego powinien pełnić rolę wiodącą przy-
szłych ośrodków zajmujących się tytułową 
tematyką, gdyż bez działalności naukowej 
trudno wyobrazić sobie zarówno inicjatywy 
wystawiennicze, jak i edukacyjne”. 

Prezes IPiDK (z prawej) dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL 
i przewodniczący Rady Naukowej IPiDK dr hab. Mieczysław Ryba, 
prof. KUL podczas konferencji założycielskiej
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PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

Dwa woluminy, złączone wspólnym tytułem, są próbą odczytania ekumenicz-
nego kontekstu moralności chrześcijańskiej, co w konsekwencji ma prowadzić do 
ekumenicznego zorientowania teologii moralnej, a zarazem włączenia problema-
tyki moralnej do dialogu teologicznego między chrześcijanami różnych wyznań. 
Tytułowe sformułowanie autor zaczerpnął z encykliki ekumenicznej Jana Paw-
ła II, który wyraża w niej przekonanie, że „[…] istnieje wielka przestrzeń dla dialo-
gu dotyczącego moralnych zasad Ewangelii i ich zastosowania” (Ut unum sint, nr 
68). Pierwszy wolumin zawiera analizy i omówienia problemów z zakresu etyki 
protestanckiej w jej wewnętrznym zróżnicowaniu, np. wizji etyki teologicznej, 
prawa naturalnego, grzechu i pokuty czy antykoncepcji. Wolumin drugi zaś – to 
kilkanaście opracowań wybranych zagadnień z zakresu anglikańskiej nauki mo-
ralnej z uwzględnieniem tła historyczno-eklezjalnego i założeń teologicznych tej 
poreformacyjnej tradycji. Opracowanie jest autorską kompilacją tekstów, które 
ukazały się w różnych czasopismach teologicznych i pracach zbiorowych. Ponie-
waż powstawały one w różnych okresach, uwzględniają czasowo sobie właściwą 
literaturę, więc swego rodzaju uzupełnieniem literatury o tematyce teologicznej 
i moralnej jest w każdym woluminie ostatni rozdział, zapoznający czytelnika z kil-
kudziesięcioma głównie anglojęzycznymi publikacjami, odpowiednio protestanc-
kimi i katolickimi oraz anglikańskimi, które podejmują zagadnienia ważne dla 
teologii moralnej i życia chrześcijan na początku XXI w.

Stanisław Sarek  
TN KUL

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

wydawnictwo.kul.pl

Edyta Chomentowska 
Bibliografia schematyzmów zakonów męskich 
z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918

ISBN 978-83-8061-265-5 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ss. 516 

Publikacja jest wynikiem prac prowadzonych w ramach projektu „Schema-
tyzmy zakonów męskich w granicach dawnej Rzeczypospolitej 1718-1918” (nr 
2014/13/N/HS3/04596) i wpisuje się w coraz bardziej popularny nurt badań nad 
tego rodzaju wydawnictwami. W swoim założeniu ma być narzędziem pracy dla 
badaczy zajmujących się szeroko pojętą tematyką zakonną w ujęciu historycznym, 
zwłaszcza z zakresu biografistyki, prozopografii czy statystki. Pozycja obejmuje 
zestawienie tytułów roczników schematyzmów zakonnych oraz dołączanych do 
kalendarzy liturgicznych wykazów zmarłych dotyczących ziem dawnej Rzeczypo-
spolitej (z wyjątkiem Śląska) i opublikowanych w latach 1718-1918. Składają się 
na nią druki 22 zakonów zaliczanych to tzw. starej formacji, często o proweniencji 
średniowiecznej, przybyłych do Polski do 1772 r. Bibliografię wzbogacono o infor-
macje dotyczące między innymi zawartych w nich wiadomości czy adnotowania 
w innych bibliografiach. Dla ułatwienia identyfikacji roczników zamieszczono ta-
bele wskazujące miejsce ich przechowywania w najważniejszych bibliotekach za-
konnych, naukowych i publicznych zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Książka jest 
publikacją dwujęzyczną (tłumaczenia w języku angielskim), by była przystępna dla 
badaczy nieznających języka polskiego. (Edyta Chomentowska)

Beata Duma 

kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL

Towarzystwo Naukowe KUL  
ul. Chopina 29/11 

20-023 Lublin, tn.kul.pl

Moralne konsekwencje wiary.  
Szkice anglikańskie

ISBN 978-83-7306-728-8 oraz 978-83-8061-179-5
Lublin: TN KUL i KUL 2016, ss. 326; Prace Wydziału Teologii 172

Sławomir Nowosad
Moralne konsekwencje wiary.  
Szkice ekumeniczne i protestanckie
ISBN 978-83-7306-727-1 oraz 978-83-8061-178-8
Lublin: TN KUL i KUL 2016, ss. 394; Prace Wydziału Teologii 171



www.kongres.lublin.pl

KUL • Lublin • 13–16 X 2016

Wolność ocalona.  
Chrześcijańskie światło  

na ludzkich drogach

Freedom Salvaged.  
Christian Light  
on Paths of Human Life



Sto najcenniejszych dzieł sztuki 
ze zbiorów KUL na stulecie KUL
13 października – 30 grudnia 2016
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

organizatorzy

wystawa sfinansowana przez 
Fundację Rozwoju KUL przy 

współudziale Zamku Królewskiego 
w Warszawie-Muzeum i KUL

Wystawa pod patronatem honorowym 
I Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego
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