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DZIEŁA SZTUKI Z KUL 
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM



Z ARCHIWALIÓW
JADWIGA JAŹWIERSKA

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Pierwszą siedzibą Uniwersytetu Lubelskiego był w latach 
1918-1922 budynek seminarium duchownego przy ul. Za-

mojskiej. Na tymczasową lokalizację Uczelni w jednym ze skrzy-
deł kompleksu wyraził zgodę ówczesny biskup lubelski Marian 
Leon Fulman, który przeniósł kleryków do starego gmachu se-
minaryjnego. Inauguracja pierwszego roku akademickiego UL 
odbyła się tu 8 XII 1918 r.

Wzniesiony w początkach XVIII w. i wielokrotnie przebudowy-
wany, zespół klasztorny ojców misjonarzy do dzisiaj pełni funkcję 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Spośród budynków 
najstarszy jest dawny pałac Lubienieckich i Suchorabskich z fry-
zem złożonym z medalionów przedstawiających władców pol-
skich i motywy alegoryczne. W latach 1907-1908 według projek-
tu Władysława Sienickiego wzniesiono ostatni budynek komplek-
su, tzw. Nowy Gmach, oddany w 1918 r. w tymczasowe użytko-
wanie Uniwersytetowi. Można go zobaczyć na prezentowanych 
fotografiach ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej 

KUL. Pochodzą one z kolekcji ks. Antoniego Marchewki (zespół 
o sygnaturze F-17), studenta Wydziału Prawa Kanonicznego i Na-
uk Społecznych UL w latach 1920-1923, późniejszego redaktora 
naczelnego „Niedzieli” (1945-1953). Pierwsza odbitka albumino-
wa w odcieniu sepii przedstawia klasycystyczną fasadę budynku 
(przed późniejszą nadbudową ostatniego piętra) oraz fragment 
obsadzonego drzewami dziedzińca, na którym stoi dwójka anoni-
mowych studentów. Zdjęcie nosi adnotację „seminar. duch. po-
czątki Kulu 1918 r.”. Drugie, na papierze fotograficznym Leonar, 
typ I (Leonar-Werke Arndt & Löwengard, Wandsbek), podpisane 
jest na verso „1919 KUL”. To widok z ul. Zamojskiej na budynki 
Nowego Gmachu i kościoła seminaryjnego, otoczone neogotyc-
kim ogrodzeniem, wybudowanym według projektu Jana Stompfa 
w latach 1825-1826. Ujęcie to utrwala nie tylko obiekty i postaci 
przechodniów, ale również ulotne realia epoki początków Uni-
wersytetu – brukowaną nawierzchnię ulicy, druty telegraficzne, 
dorożkę i podwójną pastorałową latarnię uliczną.
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Szanowni Państwo,
w październiku byliśmy uczestnikami ważnego wydarzenia, które jednocześnie zainaugurowało obchody 

stulecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a mianowicie: V Kongresu Kultury Chrześcijań-
skiej. Inicjatywa abpa Józefa Życińskiego, zamierzona jako debata intelektualistów i ludzi kultury, jako dialog 
Kościoła ze światem na tematy nurtujące współczesnego człowieka, zrealizowana została po raz pierwszy przed 
16 laty. W tym roku wydarzenie to, odbywające się w czteroletnim cyklu, stało się forum wymiany myśli na 
temat wolności. W jego programie oprócz wykładów i dyskusji znalazły się także ważne uroczystości, jak: nada-
nie doktoratu honoris causa znakomitemu kompozytorowi, dyrygentowi i mecenasowi sztuki prof. Krzyszto-
fowi Pendereckiemu, odnowienie doktoratu wybitnego kosmologa, teologa i filozofa ks. prof. Michała Hellera 
i inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Kongresowi towarzyszyły również liczne propozycje kulturalne. 
Na kolejnych stronach „Przeglądu Uniwersyteckiego” w sposób kronikarski przedstawiamy bogaty program 
V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej i szerzej przybliżamy wybrane wydarzenia.

Jubileuszowe obchody KUL poprzedził wernisaż wystawy, na którą złożyły się najwartościowsze eksponaty 
z uniwersyteckiej kolekcji dzieł sztuki oraz najcenniejsze  rękopisy i inkunabuły ze zbiorów Biblioteki Uniwer-
syteckiej. Okolicznościową ekspozycję, zaprezentowaną w salach Zamku Królewskiego w Warszawie, będzie 
można podziwiać do końca roku kalendarzowego.

Wspomniane wydarzenia – to dopiero początek, zaplanowanego na dwa lata, świętowania stulecia naszej 
Alma Mater. Przed nami jeszcze wiele znaczących inicjatyw, ważnych spotkań i niezapomnianych przeżyć. Za-
interesowanych jubileuszowym kalendarzem zapraszamy do odwiedzania strony internetowej KUL i aktualizo-
wanej na bieżąco zakładki: Jubileusz 100-lecia KUL.

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. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, 
dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL, ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek

Redaktor naczelna: dr Marzena Krupa / Projekt graficzny, skład i łamanie: Anna Kowalczyk / Zdjęcia: Tomasz Koryszko
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, pokój 27, tel. +48 81 445 40 56, e-mail: przeglad@kul.pl
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Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ks. Jan Twardowski, doktor honoris causa KUL

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
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Słowo Rektora

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z okazji świąt Bożego Narodzenia

Dialog z Bogiem i między ludźmi

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II,

jak co roku podczas uroczystości Narodzenia Pańskiego towa-
rzyszą nam głębokie teologicznie i wzniosłe poetycko wersety 
Prologu Ewangelii św. Jana. Ten znamienny tekst zaczyna się 
od słów: „na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bo-
giem było Słowo” (J 1,1) i zmierza w kulminacyjnym punkcie 
do zdania, które wyraża jedną z najważniejszych prawd na-
szej wiary: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” 
(J 1,14). Ten ewangeliczny Prolog zawsze był otaczany przez 
chrześcijan wielkim szacunkiem. W dawnej liturgii, od czasu 
średniowiecza, odczytywano go na zakończenie prawie każdej 
Mszy Świętej, a liczni wierni praktykowali zwyczaj odmawia-
nia go z pamięci podczas codziennej modlitwy. Najważniejsze 
zdanie Prologu do dzisiaj jest przez nas wypowiadane w mo-
dlitwie Anioł Pański, a jego doniosłość jest często przez mo-
dlących się podkreślana nabożnym skinieniem głowy. Ewan-
geliczny hymn o Słowie, które stało się ciałem, stanowi bo-
wiem streszczenie całej Ewangelii oraz całościowe ujęcie hi-
storii świata i człowieka w perspektywie naszego zbawienia.

I. Bóg wchodzi w dialog z człowiekiem

Z Prologu Ewangelii św. Jana możemy nauczyć się praw-
dy, że chrześcijaństwo ze swej natury opiera się na dialogu 
człowieka z Bogiem. Bóg inicjuje ten dialog od początku dzie-
jów zbawienia, cierpliwie uczy, pozwalając doświadczyć swej 
stałej opiekuńczej obecności, a nawet zawiera z człowiekiem 
przymierze. Jednak dopiero przez Wcielenie odwiecznego 
Słowa odsłania prawdę o sobie samym, a w tej perspektywie 
o człowieku. Uchyla bowiem tajemnicy najgłębszego dialogu 
w ramach wspólnoty Osób Boskich, która jest niedościgłym 
wzorem dla wszelkich relacji międzyludzkich.

Stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo (por. 
Rdz 1,27), przez wcielenie Słowa Bożego Bóg zniża się do 
człowieka, przychodzi na świat po to, żeby człowieka wy-
wyższyć i włączyć go w wewnętrzne życie Trójcy Świętej. 
Ojcowie wschodni nazywają tę prawdę nawet przebóstwie-
niem (gr. theosis), a ojcowie zachodni – przedziwną wymianą 
(łac. admirabile commercium). Zarówno tradycja wschodnia 
ze św Atanazym i św. Maksymem Wyznawcą, jak i tradycja 
zachodnia ze św. Augustynem i św. Tomaszem z Akwinu głosi, 
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że w pewnym sensie Bóg stał się człowiekiem po to, żeby ludzi 
uczynić bogami. 

II. Bóg wzywa do dialogu międzyludzkiego

Otwarcie się Boga na dialog z człowiekiem powinno i nas 
skłaniać do otwarcia się na innych ludzi; do dialogu, który 
w życiu społecznym jest podstawowym sposobem porozu-
miewania się, ważnym instrumentem likwidowania sporów 
i nieporozumień oraz dobrym narzędziem ustalania stanowisk 
poprzez wymianę argumentów. Nie każda jednak postać ko-
munikacji międzyludzkiej zasługuje na miano dialogu. Auten-
tyczny dialog musi się bowiem opierać na dwóch nierozłącz-
nych czynnikach – na prawdzie i na miłości.

Dialog wymaga zatem otwarcia się na drugiego człowieka, 
akceptacji i uznania jego godności, a jego uczestnicy muszą 
mieć poczucie bezpieczeństwa. Dialog wymaga głębokiej po-
kory. Jak pisał wybitny teolog niemiecki Karl Rahner, aby dia-
log był możliwy, każda strona musi przyjąć, że może się czegoś 
nauczyć od rozmówcy, i jednocześnie chcieć się tego nauczyć. 
Dialog jest bowiem wymianą darów, wymianą dóbr. Jest tak 
mocno zrośnięty z miłością bliźniego, że błogosławiony papież 
Paweł VI określił go jako jedno z imion miłości (por. Paweł VI, 
Ecclesiam suam, nr 64). 

Dialog musi zakładać również dążenie do prawdy. Porozu-
mienie i akceptacja drugiego człowieka tworzą klimat, w któ-
rym można wspólnie otworzyć się na prawdę. Jej wspólne 
poszukiwanie sprawia, że uczestnicy dialogu, chociaż otwiera-
ją się wzajemnie na siebie, pozostają sobą. Nie miałby sensu 
dialog, w którym w imię kompromisu trzeba by było wyrzekać 
się własnej tożsamości, tradycji, wiary, poglądów.

Współczesna kultura i życie społeczne, polityczne, gospo-
darcze, mimo szermowania wezwaniami do tolerancji, dia-
logu, współpracy, są niestety przejawem „ideologicznej ko-
lonizacji” – jak mówi papież Franciszek. Nie tylko gubią one 
fundamentalne prawdy o autentycznym człowieczeństwie, ale 
także są narzędziem wyrafinowanego wyzysku podejmowa-
nego przez nielicznych, lecz silniejszych, bo bogatszych, dys-
ponujących mechanizmami propagandy, nachalnego nacisku. 
Miejsce współpracy zajmuje bezwzględna konkurencja w ży-
ciu zawodowym, przenoszona na życie małżeńskie i rodzin-
ne, upowszechniana nierzadko już na poziomie wychowania. 
Równocześnie poszerza się krąg różnego rodzaju wyklucze-
nia społecznego, a spory polityczne przekształcają się w bez-
względną walkę. Taka sytuacja wymaga od nas wszystkich ak-
tywnego i cierpliwego zaangażowania w wolny od uprzedzeń 
dialog międzyludzki. A dialog – jak akcentował św. Jan Paweł II 
– „[…] to coś więcej niż wymiana poglądów, krytyka, spór czy 
polemika. Zaczyna się on od spotkania człowieka z człowie-
kiem, cierpliwego słuchania, zadawania pytań, aż po możli-
wość wypowiedzenia się”. 

Postawa dialogu winna być właściwie rozumiana i właści-
wie praktykowana. Polega ona na budowaniu przez człowie-
ka relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku, 
prowadzących do aktywnego współdziałania. Postawa dialo-
gu jest formą unikania konfrontacji i odejściem od przemocy, 

stanowi pomoc „[...] w budowaniu mostów między wszystkimi 
ludźmi, tak aby każdy mógł znajdować w drugim nie wroga, 
nie konkurenta, lecz brata” – jak to ujął ojciec święty Franci-
szek (przemówienie podczas spotkania z korpusem dyploma-
tycznym, 2013 r.). 

Takiego właśnie dialogu, o który niezmiennie apelują kolej-
ni następcy św. Piotra, potrzebuje współczesny świat, potrze-
buje nasza ojczyzna.

III. Uniwersytet – środowisko 
autentycznego dialogu 

Nieprzypadkowo jedno z haseł Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego brzmi veritas in caritate (prawda w miłości). 
Uniwersytet bowiem ze swej natury jest uprzywilejowanym 
miejscem dialogu. Idea uniwersytetu wyrasta nie tylko z prze-
konania, że rozum ludzki może poznawać obiektywną, nawet 
absolutną prawdę, ale także że prawdy szuka się we wspólno-
cie, razem, a nie jeden przeciwko drugiemu. Idea uniwersytetu 
jako zinstytucjonalizowanego dialogu sięga przecież antycznej 
Grecji, Sokratejskiego i Platońskiego dialogu. Do podstawo-
wych wymogów metody scholastycznej wypracowanej przez 
średniowieczne uniwersytety należało wstępne zreferowanie 
istoty dyskusji toczonych w analizowanej kwestii, zanim wy-
głosi się własne tezy. Nie bez powodu w salach akademickich 
wielu uczelni z upodobaniem przywołuje się dewizę plus ratio 
quam vis (racje rozumu znaczą więcej niż siła), zaczerpniętą 
z dorobku starożytnego rzymskiego poety (por. Maximianus, 
Elegia).

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II był zawsze 
miejscem otwartej debaty, zabraniał zaś uprawiania w swoich 
murach działalności politycznej, która prowadziłaby do uwi-
kłanych ideologicznie sporów utrudniających rzeczowy dialog. 
Był także szczególnym ośrodkiem wolnej myśli w dobie auto-
rytarnej kultury PRL, otwartym na różne środowiska i poglą-
dy, a nawet miejscem schronienia dla ludzi, których nie pytał 
o korzenie etniczne i ideową przeszłość. 

Drodzy Przyjaciele KUL,
nasz Uniwersytet, który został założony przez ks. Idziego 

Radziszewskiego w 1918 r., wraz z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości po 123 latach niewoli, rozpoczął dwuletnie ob-
chody stulecia swojego istnienia. Jesteśmy wdzięczni wszyst-
kim Przyjaciołom – duchownym i świeckim, żyjącym i tym, 
którzy odeszli już do Pana – za życzliwość i pomoc, dzięki 
której istnieje on od bez mała wieku, zapewniając Kościołowi 
w Polsce – jak ufamy – żywy i owocny udział w świecie nauki. 
Zapraszamy do odwiedzania i bliższego poznawania naszego 
Uniwersytetu, który jest miejscem prowadzenia każdej rzetel-
nej dyskusji, uprawiania autentycznego dialogu.

Codziennie modlimy się w kościele akademickim za na-
szych Przyjaciół. Wszystkim też składamy najlepsze życzenia 
z okazji świąt Narodzenia Pańskiego. Obyśmy potrafili całym 
życiem wejść w autentyczny dialog z Bogiem, który otwiera się 
na nas przez swojego Syna – wcielone Słowo, i obyśmy potrafi-
li otwierać się na siebie nawzajem.

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Rektor KULLublin, Boże Narodzenie 2016
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KRZYSZTOF PENDERECKI
doktor honoris causa KUL
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PROF. KRZYSZTOF PENDERECKI

doctor honoris causa KUL

Humanistyczny wymiar muzyki
Wysoki Senacie, 
Szanowni Państwo,
w życiu każdego człowieka są momenty 
znaczące – takie, które zmieniają bieg 
drogi, po której się stąpa, które od-
mieniają postawę wobec świata i które 
przynoszą nurtujące znaki zapytania. 
O sens życia i twórczości. O piękno 
i prawdę. O miejsce na ziemi. Często 
mówiłem, że z sentymentem wracam 
do Pasji wg św. Łukasza, skompono-
wanej półwiecze temu – dla mnie była 
ona punktem zwrotnym w twórczości, 
którą uprawiam, jak drzewa w parku 
w Lusławicach. Bo utwór muzyczny jest 
jak drzewo: soki czerpie z różnych źró-
deł inspiracji – jednak to, co przycho-
dzi z zewnątrz, musi zostać wchłonięte 
przez osobowość indywidualną, przez 
wnętrze. A do tego potrzebna jest sca-
lająca siła przeżycia. Bez przeżycia nie 
ma prawdziwej twórczości. I nie ma 
prawdziwej, intensywnej emocjonalnie 
muzyki. A nic nie może też zastąpić mu-
zyki słuchanej na żywo, w doświadcze-
niu bezpośrednim.

Pasja wg św. Łukasza stała się dla mnie 
takim drzewem nowym. Czy zdradziłem nią 
ideały muzycznej awangardy, jak pisano? 
Nie, to nie była zdrada. Zdrada jest wówczas, 
kiedy idzie się przeciw sobie, wbrew obra-
nym ideałom. A ja postępowałem w zgo-
dzie z samym sobą. Choć pod prąd sztu-
ce awangardy, którą kiedyś wyznawałem. 
Awangardowość dawała mi wcześniej ilu-
zję uniwersalizmu. Światy muzyczne takich 
awangardowych twórców, jak: Stockhausen, 
Nono, Boulez czy Cage, były dla nas, wów-
czas młodych, krępowanych obowiązującą 
wtedy w Polsce, odgórnie narzuconą doktry-
ną socrealizmu (z jej nieznośnym nakazem: 
„muzyka narodowa w formie, socjalistyczna 

w treści”), wyzwoleniem z pęt ideologii, 
zniewalającej umysł. Szybko jednak zorien-
towałem się, że w tym nowatorstwie, które 
sprowadzało się głównie do eksperymentów 
z językiem dźwiękowym i spekulacji formal-
nych, więcej jest destrukcji niż budowania 
muzyki od nowa. Poczułem, że ten awangar-
dowy prometejski ton to tylko utopia. Bu-
dowanie świata człowieka – człowieka peł-
nego: oto mój cel. Nie można budować bez 
fundamentów, w całkowitej izolacji od tego, 
co było.

Mierząc się z tradycją wielkiego muzyka, 
uczonego i teologa Jana Sebastiana Bacha, 
podejmując temat pasji, chciałem przedsta-
wić nie tylko dramat Jezusa Chrystusa, ale 
tragedie dwudziestowiecznych kataklizmów. 
W moim odczuciu artysta nie może bowiem 
stać obok wydarzeń toczących się tu i teraz, 
musi znaleźć się w samym ich centrum. I dać 

w sztuce świadectwo, opowiedzieć się po 
określonej stronie wartości, wyrazić inten-
sywne emocje, poruszające słuchacza i dają-
ce mu do myślenia.

Współczesny człowiek z pewnością za-
daje sobie pytanie: czym jest sztuka? Cze-
mu ma służyć? Jak określić jej ideały i cel? 
Friedrich Schlegel pisał, że artystą jest ten, 
kto kształci własny umysł – rozwinę tę myśl 
i dodam: i ten, kto poszukuje. Lubię używać 
metafory labiryntu: sensem twórczości jest 
dla mnie poszukiwanie – przede wszystkim 
poszukiwanie drogi, w gąszczu różnych dróg-
-możliwości. I staje się ono ważniejsze od 
znalezienia celu. Szukając „wyjścia”, rozwi-
jamy i poszerzamy wyobraźnię, dynamizu-
jemy samych siebie – od wewnątrz. Sztuka 

Uczestnikom Kongresu życzę, aby pod-
jęta na tym spotkaniu refleksja nad kulturą 
stała się pomocna w rozwiązywaniu współ-
czesnych problemów człowieka i budowaniu 
na naszej ziemi cywilizacji miłości i prawdy. 
Wszystkim z serca błogosławię.

Jan Paweł II

List ojca świętego z okazji Kongresu Kultury 

Chrześcijańskiej w Lublinie

Watykan, 5 września 2000 r.

V KONGRES KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W LUBLINIE
Tytuł: Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach

Organizatorzy:
Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Urząd Miasta Lublin
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Towarzystwo Przyjaciół KUL
Czas trwania: 13-16 X 2016 r.
Miejsce obrad: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński wręcza 
prof. Krzysztofowi Pendereckiemu dyplom doktora 
honoris causa
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WYKŁADY:
 � „Wolność ocalona: rdzeń chrześcijańskiej 

antropologii” – kard. Gianfranco Ravasi
– wykład inauguracyjny V KKCh

„Nec religionis est cogere religionem. Lapidarny jest Tertulian 
z tym swoim mottem z tekstu Ad Scapulam (II,2), w którym przyzna-
je, że w samym sercu wiary, gdzie przecież króluje łaska Boża, tętni 
również ludzka wolność, przez co «nie jest sprawą religii przymusza-
nie do religii»”.

 „Być bowiem wolnym nie jest czystą i prostą reakcją instynktow-
ną i «swobodną» ani jedynie uniknięciem gnębienia czy nakazów, 
lecz jest konsekwentnym i świadomym wyborem spośród różnych 
opcji do osiągnięcia celu”.

 „W ludzkiej świadomości opcja fundamentalna wobec Boga i Je-
go słowa angażuje rozum i wiarę, będące dwoma obliczami wolno-
ści. Jest więc przede wszystkim racjonalną weryfikacją, słuszną i po-
trzebną, skoro św. Augustyn nie waha się powiedzieć, że «wiara bez 
refleksji jest żadna», gdyż człowiek wierzący «myśląc wierzy» i «wie-
rząc myśli»”.

nie znosi stagnacji, a imperatyw poszuki-
wania łączy się integralnie z imperatywem 
wędrówki. Wędrując poprzez różne kraj-
obrazy, style i języki dźwiękowe, nie można 
utracić z pola widzenia znaku najważniejsze-
go – duchowości. Tylko błądzenie czy dro-
ga okrężna prowadzą do spełnienia. Dlatego 
refrenicznie „krążę” wokół pewnych moty-
wów czy tematów: Tren i Polskie Requiem, 
claritas w Kwartecie klarnetowym, taniec 
śmierci w Czarnej Masce, ale i wyznanie 
wiary w Credo, zaduma nad przemijaniem 
w Ósmej symfonii i w cyklu Powiało na mnie 
morze snów. Pieśni zadumy i nostalgii.

Już Adorno zwracał uwagę na niebezpie-
czeństwo „odduchowienia ducha przez na-
ukę”. A przecież humanistyka – i to w jej nurt 
wpisuje się kultura dźwięków – jest nauką 
o duchu. Nie wolno więc pozbawiać muzy-
ki immanentnych jej wartości duchowych. 
Nie wolno sprowadzać muzyki jedynie do 
rozrywki czy gry. Muzyka winna nieść z sobą 
przesłanie – przesłanie ważne dla współcze-
snego, często zagubionego człowieka. Także: 
rozbudzać jego wyobraźnię, podsycać apetyt 
na konstruowanie – w aktywnym i kompe-
tentnym słuchaniu – znaczeń. Tak właśnie 
rozumiem muzykę: jako mowę dźwięków. 
Mowę dramatyczną i liryczną jak w II Kon-
cercie skrzypcowym „Metamorfozy”.

Chętnie sięgam w swoich utworach po 
tekst słowny – nacechowany znaczeniowo. 
Semantyka słowa jest mi potrzebna, aby 

dookreślić sens czysto dźwiękowy. Doświad-
czenie dzieła sztuki, jak pisał Hans-Georg Ga-
damer, to przecież również doświadczenie 
jego sensu: dzieło bowiem odkrywa przed 
odbiorcą coś, co do tej pory było zakryte. 
A takie doświadczenie może zmienić życie 
człowieka. Długo wybieram teksty – to trud-
ny proces poszukiwania, po wielu źródłach, 
odpowiednich wierszy, strof czy wersów. Tak 
było, przykładowo, w VIII Symfonii „Pieśni 
Przemijania” czy w Pieśniach zadumy i no-
stalgii. Stawałem przed wyborem i scale-
niem odrębnych wycinków, aby stworzyły 
koherentną całość – całość sensowną. Tak 
zestrojony tekst poetycki stał się swego ro-
dzaju kanwą całego utworu: „siatką”, na któ-
rej nabudowywałem dźwięki. Myślenie dra-
maturgią z lotu ptaka jest dla mnie kluczowe 
w projektowaniu utworu. Najpierw z reguły 
szkicuję kompozycję, planując jej ogólny za-
rys formy. Powtarzam, że ma to coś w so-
bie z projektowania ogrodu – tworzenia, 
z drzew, krzewów i kwiatów, jego „partytu-
ry”. Muzyka może być takim czarownym czy 
tajemniczym ogrodem. Wymagającym pielę-
gnowania i odnawiania.

Zawsze uważałem, że sztuką dla ar-
tysty jest być po prostu sobą, w zgodzie 
z „ja”, uformowanym w przestrzeni Natury 
i Kultury, w Tradycji i w otwarciu na wezwania 
Współczesności. Nie wolno kopiować 
innych – inspiracja nie może oznaczać 
repliki czegoś, co już zaistniało. Twórca 

musi odciskać swoje autorskie piętno. 
I mimo że próbowano wieszczyć śmierć 
autora, nadal jego postać ma w twórczości 
znaczenie kluczowe. Bezsensowne okazało 
się odcinanie od dzieła jego twórcy: 
można przecież dźwiękami, jak twierdzili 
romantycy, pisać swoją biografię.

Pozostanie sobą nie musi oznaczać „ko-
lizji” z tradycją – tradycja nie jest sztywną 
krępującą „skorupą”, lecz zbiorem wartości 
i pryncypiów. Przypominają mi się w tym 
miejscu słowa Zbigniewa Herberta kierowa-
ne do artystów-plastyków: poeta przestrze-
gał młodych ludzi, aby najpierw byli rzetel-
ni, a dopiero potem nowocześni. Rzetelność, 
warsztat, pewność artystycznej ręki, kompe-
tencja – są wpisane w kanon tradycji. I te-
go można nauczyć młode pokolenie: świa-
domego rzemiosła, umiejętności tworzenia, 
dbałości o zasady i reguły postępowania, 
które jednocześnie nie krzywdzą osobowo-
ści. Życie człowieka jest ciągłym kształce-
niem, które nie ma kadencji, interpunkcyjnej 
kropki czy zakończenia: ma formę otwartą. 
A muzyka, jestem o tym głęboko przekona-
ny, stanowi najlepsze narzędzie formowania 
życia. W epoce romantyzmu przyznano jej 
moc najwyższą, zaznaczając, że ma za przed-
miot – nieskończoność.

Hegel rozumiał tradycję jako proces czy 
samo życie. Podkreślał też, że treścią trady-
cji jest wszystko to, co wytwarza świat du-
chowy, a duch nie zatrzymuje się przecież 
w bezruchu, nie pogrąża w obojętnym i sta-
tycznym spoczynku. Przyswajając tradycję, 
czynimy z niej coś bardzo własnego, a to, 
co przejmowane z kulturowego dziedzictwa, 
zostaje przez nas odmienione czy zmienione.

Według Karla Jaspersa nie ma egzystencji 
bez transcendencji: być człowiekiem ozna-
cza bycie w harmonii z bytem, w którym ist-
niejemy. Mogę tę myśl odnieść do muzyki 
i zadać ważne w mym odczuciu pytanie: czy 
kultura dźwięków może istnieć bez kierowa-
nia się ku wartościom transcendentnym? 
Z niepokojem obserwuję wyniesienie ponad 
kulturę wysoką kultury popularnej, medial-
nej, często sprowadzanej nie tyle do pro-
stoty, co do niebezpiecznego prymitywizmu. 
Nie mam nic przeciwko dobrej kulturze, nie 
ważne, czy jest po stronie tzw. „poważnej”, 

Gratulacje składają dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik 
i laudator prof. dr Leszek Mądzik
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 � „Polska w postchrześcijańskiej Europie” – 
prof. Wojciech Roszkowski – wykład podczas uroczystej 
inauguracji roku akademickiego 2016/2017

„Dechrystianizacja Europy jest rezultatem długiego procesu historyczne-
go, który przebiegał w dwóch postaciach. Pierwszą można nazwać wypiera-
niem chrześcijaństwa przez działania, drugą zaś zapominaniem chrześcijań-
stwa. W pierwszym przypadku mamy świadome akcje mające na celu ogra-
niczanie wpływu chrześcijaństwa na wybory moralne i wypieranie go z życia 
publicznego po to, by je osłabić w życiu prywatnym. W drugim – z wpływem 
materializmu i konsumpcjonizmu”.

czy „rozrywkowej”. Kiedyś, w epoce Wolf-
ganga Amadeusza Mozarta (przypomnę, że 
w tym roku świętujemy 260. rocznicę uro-
dzin i 225. rocznicę śmierci autora Don Gio-
vanniego i Requiem), ten sam kompozytor 
pisał „wysoką” symfonię i „niską” serena-
dę, przeznaczoną do ogrodu i biesiadowania 
przy stole. Oba utwory – to niekwestiono-
wane arcydzieła, np. Symfonia „Jowiszowa” 
i Gran Partita. Teraz to chyba niemożliwe... 
Walka o wysoką kulturę muzyczną – to wal-
ka o wartości.

Polski Papież, Jan Paweł II, w znaczącym 
dla kultury tekście – w Liście do artystów 
(1999), pisząc o potrzebie Piękna, apelował 
o to, aby odkryć na nowo głęboki wymiar 
duchowy i religijny sztuki. Zaznaczał przy 
tym, że „Piękno jest kluczem tajemnicy i we-
zwaniem transcendencji. Zachęca człowieka, 
aby poznał smak życia i umiał marzyć o przy-
szłości. Dlatego piękno rzeczy stworzonych 
nie może przynieść mu zaspokojenia i bu-
dzi ową utajoną tęsknotę za Bogiem, któ-
rą święty Augustyn, rozmiłowany w pięknie, 
umiał wyrazić w niezrównanych słowach: 

«Późno Cię umiłowałem, Piękności tak daw-
na a tak nowa, późno Cię umiłowałem»”. 
Niektórzy próbowali sprowadzić Piękno do 
zmysłowych przyjemności czy estetycznego 
zadowolenia. Ale może być przecież i Pięk-
no trudne, takie, które nie poddaje się de-
finicjom oczywistym i prostym. Piękno Ba-
chowskiej fugi, doskonałej w uczonej kon-
strukcji; piękno dynamicznej Piątej symfonii 
Beethovena z niepokojącym motywem losu, 
ale i skomplikowane piękno jego późnych 
dysonujących kwartetów smyczkowych, wy-
kraczających poza kanon sztuki oświecenio-
wej; piękno secesyjnych symfonii Mahlera 
z ich wydłużonym czasem miłosnego Ada-
gietta czy wplataniem w tkankę dźwiękową 
marszy i popularnych semickich motywów; 
wzniosłe piękno poruszającej III Symfonii 
„Pieśni żałosnych” mego zmarłego Przyja-
ciela – Henryka Mikołaja Góreckiego.

Istnienie muzyki, tak jak humanistyki, jest 
we współczesnym świecie niezbędne. Tym, 
co pomóc może w kryzysie sensu, który do-
tyka człowieka współczesnego w kontekście 
nadmiernej technicyzacji, komputeryzacji 

i materializacji jego życia, jest z pewnością 
idea wspólnoty. A muzyka jednoczy. Może 
też służyć budowaniu wspólnoty słuchają-
cych i współodczuwających. W tym jej nie-
przemijająca siła. Siła oddziaływania – este-
tycznego i etycznego – na człowieka. Także 
jako katharsis.

***
Jest dla mnie zaszczytem otrzymanie ty-

tułu doktora honoris causa Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od po-
czątków istnienia Uczelni zadaniem jej śro-
dowiska stało się służenie Bogu i Ojczyźnie 
– Deo et Patriae. Kiedy na wieść o śmierci 
Papieża Polaka, zacząłem pisać Chaconnę, 
która stała się integralną częścią Polskiego 
Requiem, wiedziałem, był to wewnętrzny 
imperatyw, że tak muszę zrobić. Złożyć hołd 
i dać świadectwo postawy. W mowie dźwię-
ków, która będąc językiem uniwersalnym, 
przemówić może do każdego, kto wrażli-
wy jest na jej przesłanie. Przesłanie Dobra, 
Prawdy i Piękna.

 � „«Dzieci wolnej, dziedzice» (por. Ga 
4,30–31). Chrześcijańskie rozumienie 
wolności jako światła na ludzkich drogach” 
– ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik – wykład 
przed prezentacją tomu VII Opera omnia 
Josepha Ratzingera

„Bóg prosi o ludzkie «tak». Potrzebuje wolności wolnego 
partnera, aby urzeczywistniało się Jego Królestwo, oparte 
przecież nie na zewnętrznej władzy, lecz na mocy miłości, 
która nie istnieje inaczej jak z wolności i w wolności”.

Wpis prof. K. Pendereckiego 
w „Księdze pamiątkowej” KUL
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PANELE:
 � „Katolicki Uniwersytet Lubelski wyspą wolności” – prof. Antoni 

Dudek (UKSW), prof. Andrzej Friszke (PAN), prof. Janusz Wrona 
(UMCS), moderator dr hab. Rafał Wnuk, prof. KUL

„[...] starano się bardzo skrupulatnie kontrolować KUL, jego stu-
dentów i pracowników, którzy nieśli wartości jawnie sprzeczne z ko-
munistycznymi. Dlatego absolwenci KUL mieli problemy ze znalezie-
niem pracy, zdawano sobie sprawę, że oddziaływają na środowiska 
w których się znajdują” (J. Wrona).

„Dążono do tego, by uniemożliwić przyjmowanie na KUL osób 
świeckich i przekształcić go w uczelnię teologiczną kształcącą tylko 
administrację kościelną” (A. Dudek).

„KUL nie posługiwał się metodologią filozoficzną, która obowią-
zywała w całym szkolnictwie wyższym od końca lat 40. Kształcił lu-
dzi według innych zasad, niż system potrzebował. W związku z tym 
KUL był pomijany w różnych konferencjach naukowych czy obozach 
naukowych dla studentów. Uważano, że KUL to element chwilowy, 
który z czasem przestanie istnieć, w związku z tym dbano, by nie 
uczestniczył w życiu naukowym PRL” (A. Friszke).

 � „Centrum Kopernika – Czy istnieje wolna wola?” – dr hab. Miesz-
ko Tałasiewicz (UW), dr Mateusz Hohol (PAN, CK), ks. dr Zbi-
gniew Liana (UPJPII, CK), moderator Łukasz Kwiatek (CK, UPJPII)

KS. DR JACEK GOLBIAK

Instytut Filozofii

Wszechświat ks. Michała Hellera
Absolwent filozofii przyrody, doktor i doktor habilitowany KUL, wybitny 

uczony zajmujący się zagadnieniami z zakresu filozofii przyrody, 
filozofii nauki, fizyki, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka – 
filozofia – religia przybliżał uczestnikom uroczystości odnowienia jego 

doktoratu skomplikowane kwestie kosmologiczne.

Dnia 15 X 2016 r. odbyło się odnowienie 
doktoratu pt. Koncepcja seryjnych mo-

deli Wszechświata i jej filozoficzne implika-
cje ks. prof. dra hab. Michała Hellera z okazji 
50-lecia jego obrony. Uroczystość była po-
przedzona uchwałą Senatu KUL na wniosek 
dziekana i Rady Wydziału Filozofii. W słowie 
okolicznościowym dziekan WF dr hab. Mo-
nika Walczak, prof. KUL scharakteryzowa-
ła wzorzec uczonego, na który składają się 
takie cechy, jak: wiedza, umiejętność upra-
wiania nauki, myślenie interdyscyplinarne, 
pasja, pokora wobec rzeczywistości, odwaga 
konfrontowania się z innymi. Ks. prof. Hel-
ler uosabia te ideały i jest przykładem uczo-
nego, który – jak powiedziała – „[...] żyje 
nauką, przebywa w jej towarzystwie wiele 
godzin, ponieważ lubi to towarzystwo i nie 
chce się z nim rozstawać”.

Ideę odnowienia doktoratu pozytywnie 
zaopiniował prezes Polskiej Akademii Umie-
jętności prof. Andrzej Białas. Wskazał on na 
problem badawczy, któremu poświęcił filo-
zofowanie ks. Heller, jakim jest poszukiwa-
nie śladów obecności Boga w świecie. Wła-
snością świata jest matematyczność. Zasady 
matematyczne stanowią konstrukcję i or-
ganizację świata materialnego. Wobec tych 
faktów pytanie o Kreatora, który opierając 
się na scenariuszu matematycznym, powołał 
materialny świat do istnienia, nabiera szcze-
gólnego sensu.

Uroczystość rozpoczęła się od odczy-
tania okolicznościowego dyplomu przez 
Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego 

Dębińskiego. Przypomniał on też o związ-
kach ks. prof. M. Hellera z KUL i jego 
współpracy naukowej z abpem Józefem 
Życińskim, inicjatorem Kongresu Kultury 
Chrześcijańskiej.

Następnie laudację wygłosił ks. prof. dr 
hab. Andrzej Szostek, który przypomniał 
podstawowe fakty z życia Jubilata, jego naj-
ważniejsze osiągnięcia naukowe, pełnione 
funkcje oraz otrzymane nagrody uniwer-
syteckie i państwowe. Druga część lauda-
cji miała charakter osobisty i była odpo-
wiedzią na pytanie: „za co cenię i lubię 

ks. prof. Michała Hellera?”. „Po pierwsze, 
za ambicję, odwagę myślenia, pracowitość 
i kompetencje”. Wyrazem odwagi i ambicji 
ks. Hellera był wybór kosmologii jako przed-
miotu studiów. Podjął on zarówno proble-
matykę tzw. kosmologii standardowej, opar-
tej na ogólnej teorii względności Einsteina, 
jak i kosmologii kwantowej, której podstawą 
jest kwantowa teoria grawitacji.

„Po drugie, cenię ks. Hellera za prowa-
dzenie kompetentnego dialogu pomiędzy 
nauką a filozofią i religią […]”. Relacja pomię-
dzy nauką i religią była jednym z głównych 

Ks. prof. Michał Heller z dziekan Wydziału Filozofii dr hab. Moniką Walczak, prof. KUL i laudatorem 
ks. prof. Andrzejem Szostkiem
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Dyskutanci zastanawiali się nad relacją między koncepcją wolnej 
woli a badaniami umysłu, na podstawie których często twierdzi się, 
że człowiekiem kierują wyłącznie impulsy. Uznali, że kierowanie się 
impulsami nie oznacza jednak, że nie mamy wolnej woli.

 � „Ukraińska rewolucja godności” – Andrij Deszczycia (ambasador 
Ukrainy w RP), dr Paweł Kowal (PAN), dr Andrzej Grajewski (re-
daktor „Gościa Niedzielnego”), moderator prof. dr hab. Andrzej 
Podraza

„[...] okazało się, że setki tysięcy protestujących – to wielka siła 
społeczna, która może doprowadzić do zmian” (A. Deszczycia).

„[Majdan] to symbol oznaczający przywiązanie Ukraińców do 
wolności i godności” (P. Kowal).

 � „Od konfliktu do komunii. Dialog Kościoła katolickiego z Rosyj-
ską Cerkwią Prawosławną” – prof. Adam Daniel Rotfeld (UW), 
prof. Andriej Zubow (Moskwa), Antoine Arjakovsky (Paryż), mo-
derator Marcin Przeciszewski (KAI)

problemów badawczych Jubilata, według 
którego nauka i religia to sprawy najważ-
niejsze w życiu – „nauka, ponieważ daje nam 
wiedzę, religia, ponieważ daje nam sens”. 
Ks. Heller wskazuje na podstawowe warun-
ki, które muszą być spełnione, aby ów dialog 
był owocny. Wszystkie strony dialogu muszą 
akceptować jego podstawę, jaką jest racjo-
nalność. Dialog zakłada również różnice mię-
dzy poszczególnymi partnerami. Nie można 
zacierać różnic między nauką a religią, wręcz 
przeciwnie – należy podkreślić wzajemną 
niesprowadzalność do siebie poznania wiary 
i rozumu. Konsekwencją „życzliwej autono-
mii” nauki i wiary jest postulat, by hipotez 
naukowych nie traktować jako dowodów na 
istnienie Boga i Bożej interwencji w świecie. 
Ks. Heller polemizuje z antagonizowaniem 
poznania wiary i rozumu, utrwalanym szcze-
gólnie w nauce nowożytnej, i opowiada się 
za wzajemnie dopełniającym się współist-
nieniem obydwu perspektyw. Dialog nauki, 
filozofii i religii jest odzwierciedleniem ra-
cjonalności Wszechświata, której przejawem 
jest matematyczność. Zasad matematycz-
nych „nie dotknął grzech pierworodny” – jak 
wyraził się ks. Heller, dlatego ich czystość 
jest odblaskiem Matematyki i Racjonalno-
ści, przekraczających dostępne nam wymia-
ry Wszechświata.

„Po trzecie, cenię i lubię ks. Hellera za 
popularyzację nauki […]”. Publikacje popu-
laryzujące naukę sprawiły, że Jubilat stał się 
znakomitym przewodnikiem dla szerokie-
go odbiorcy w lepszym zrozumieniu świata. 
Działalność popularyzatorska ujawnia peda-
gogiczny zamysł ks. Hellera, mający na celu 
udostępnianie osiągnięć współczesnej nauki 
zgodnie z zasadą głoszoną przez Tacyta – si-
ne ira et studio (bez niechęci i bez sympatii, 
czyli obiektywnie).

„Po czwarte wreszcie, cenię i lubię 
ks. Hellera za osobistą kulturę, skromność 
i pogodę ducha, przejawiające się między in-
nymi w poczuciu humoru, chętnej zabawie 
słownej”. Laudator zwrócił uwagę na głębo-
ki optymizm, którym Jubilat zaraża innych.

Na zakończenie uroczystości 
ks. prof. M. Heller wygłosił wykład pt. „Ko-
smiczny problem wolności”. Wskazał 
w nim na dwa „zaniedbywane” w refleksji 

naukowej aspekty wolności. Pierwszy spro-
wadza się do pytania o warunki, jakie mu-
si spełniać Wszechświat, by wolność była 
w nim możliwa, a drugi uświadamia istnie-
nie zła, będącego konsekwencją wolności. 
Wszechświat, w którym realizowana jest 
wolność, nie może być ściśle deterministycz-
ny. W deterministycznym świecie najdrob-
niejsze szczegóły jego historii zapisane są 
w warunkach początkowych. Nawet działa-
nie człowieka jest pochodną uprzednio zde-
terminowanych procesów fizycznych, stano-
wiąc jedynie pewien wariant zdarzeń świata 
materialnego. Ten obraz świata – nazwany 
przez Karla Poppera „koszmarem fizyczne-
go deterministy” – należy do przeszłości. 
Wszechświat w pierwotnej fazie swego ist-
nienia jest indeterministyczny i globalny (ja-
kiekolwiek indywidua są podporządkowane 
strukturze całości). Decyduje o tym kwanto-
wa natura czasu, przestrzeni oraz procesów 
fizycznych poprzedzających klasyczną ewo-
lucję Wszechświata. Historia Wszechświata 
parametryzowana czasem klasycznym wyło-
niła się z kwantowych nieokreśloności i ry-
walizacji prawdopodobieństw, nie może być 
zatem następstwem jednoznacznie wyzna-
czonych warunków początkowych.

Konsekwencją wolności jest istnienie zła 
moralnego, a to zakłada samoświadomość, 
która wyewoluowała z nieświadomego ko-
smicznego tworzywa. We Wszechświecie 
istniało zło fizyczne, będące następstwem 

działania praw przyrody, natomiast zło mo-
ralne pojawiło się w wyniku wolnego dzia-
łania człowieka. Ponieważ moralne zło jest 
własnością nabudowaną na złu fizycznym , 
to Wszechświat traci swoją moralną neutral-
ność, stając się częścią dramatu wolności.

Ks. prof. Heller postawił tezę, że pytanie: 
„dlaczego zło?” jest ściśle związane z pyta-
niem Leibniza: „dlaczego istnieje raczej coś 
niż nic?”. Odpowiedź na to pytanie, nazwa-
na przez Jubilata ideą etycznego wyjaśnienia 
istnienia Wszechświata, brzmi: „[...] istnieje 
coś, ponieważ to, żeby istniało coś raczej niż 
nic, jest dobre”. Jeżeli jednak dobro jest ra-
cją istnienia świata, to jak pogodzić doktrynę 
o ontologicznej supremacji dobra z istnie-
niem zła. Jednym z rozwiązań tego dylema-
tu jest pogląd Leibniza, że świat, w którym 
żyjemy, jest najlepszy z możliwych. Bóg wo-
bec nieskończonego pola możliwości wybrał 
Wszechświat, w którym obecne jest zło, po-
nieważ „[...] Wszechświat ze złem, ale z wol-
nością jest lepszy od Wszechświata, w któ-
rym nie ma zła, ale nie może być również 
wolności”.

Podobnie jak Leibniz, mamy świado-
mość, że jakakolwiek odpowiedź na pyta-
nie o istnienie zła nie będzie zadowalająca 
ze względu na naszą ograniczoną perspek-
tywę poznawczą, bo – jak zobrazował tę sy-
tuację ks. Heller – „[...] to tak jakby punkt 
chciał się wypowiadać na temat własności 
nieskończonej prostej”.

Briefing po uroczystości 
odnowienia doktoratu
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„[...] dialog, porozumienie i proces pojednania są możliwe nie ty-
le w wyniku decyzji władz państwowych, co w rezultacie duchowej 
przemiany i współpracy zarówno elit opiniotwórczych, wspólnot reli-
gijnych, jak i szerokich warstw społecznych” (A.D. Rotfeld).

„[...] potrzeba nowego modelu dialogu wewnątrz chrześcijań-
stwa” (A. Zubow).

 � „Kryzys migracyjny w kontekście dialogu międzyreligijnego” – 
abp Gintaras Grušas (Wilno), ks. prof. Józef Niewiadomski (Inns-
bruck), s. Małgorzata Chmielewska (Wspólnota Chleb Życia), 
moderator ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

„[Europa] odcięła się od swojej fundamentalnej tożsamości, zbu-
dowanej na religii, a zamiast głębokiej wiary i szacunku dla własnej 
kultury i dziedzictwa, zaakceptowany został na Starym Kontynencie 
relatywistyczny pogląd mówiący, że każdy styl życia jest do przyję-
cia” (G. Grušas).

„[dialog międzyreligijny] musi opuścić tory prostych afirmacji, 
często zatajających bolesne problemy, i wejść na drogę dialogu 
otwartego na konfrontację i krytykę tychże mechanizmów zakłama-
nia i projekcji” (J. Niewiadomski).

Jednym z wydarzeń towarzyszących V Kon-
gresowi Kultury Chrześcijańskiej była De-

bata Dwóch Ambon. Dwie znajdujące się 
naprzeciwko siebie rokokowe ambony 
z XVIII w., zwieńczone baldachimami z figu-
rami świętych Dominika i Tomasza, według 
tradycji miały być miejscem ożywionych dys-
put katolików z innowiercami. Obecnie, od 
kilku lat, spotykają się tutaj przedstawicie-
le różnych wyznań. 12 października do dys-
kusji stanęli naprzeciwko siebie filozofowie 
– prof. Jan Woleński z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (agnostyk) oraz prof. Piotr Gutow-
ski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II (teista). Temat ich dyskusji – 
„Wolność i religia” – nawiązywał do moty-
wu przewodniego kongresu, którym było ha-
sło „Wolność ocalona”. Spotkanie prowadził 
o. Tomasz Dostatni OP.

Prof. Jan Woleński ukazał tytułową kwe-
stię w szerszym kontekście natury wolności, 
odróżniając dwa rozumienia terminu „wol-
ność” – jako niezależność od otoczenia (free-
dom) oraz wolność na podstawie uprawnie-
nia (liberty), zaznaczając, że pierwszy rodzaj 
należy rozumieć jako wolność „od czegoś”, 
natomiast drugi jako wolność „do czegoś”. 
Umieścił także tę kwestię w kontekście kilku 
kręgów problemowych. Pierwszym są zagad-
nienia ontologiczne, które znajdują wyraz 
w formułach typu „wolność a determinizm”. 
Drugi krąg stanowią zagadnienia aksjologicz-
ne, gdzie wolność traktowana jest jako pew-
na szczególna wartość, którą należy chro-
nić i która nadaje sens innym kategoriom 
(np. odpowiedzialności). Trzecim kręgiem są 
kwestie praktyczne dotyczące tego, w jaki 
sposób wolność może być gwarantowana 

lub – co także stanowi istotny problem – za-
sadnie ograniczana. Woleński zwrócił uwa-
gę, że różni ludzie, ze względu na swoje prze-
konania filozoficzne, polityczne lub religijne, 
w rozmaity sposób zapatrują się na zakres 
wolności przyznawanej w poszczególnych 
kręgach. Z tego względu problem wolności, 
gdy analizowany jest w kontekście prawa, 
moralności lub religii, budzi szczególne kon-
trowersje. Jego zdaniem fundamentalistycz-
ne podejście do tych kwestii sprzyja tenden-
cjom do przeciwstawiania pojęcia wolności 
pojęciu „prawdziwej” wolności, co może 
prowadzić na przykład do głoszenia „jedynie 
słusznej moralności”. W tym kontekście za-
kwestionował prawo do autorytarnego usta-
lania powszechnie obowiązujących ograni-
czeń. Jego zdaniem najrozsądniejsza droga 
do rozwiązania problemu wolności wiedzie 
między religijnym absolutyzmem a relaty-
wizmem i jest nią akceptacja utrwalonych 
reguł społecznych ze zrozumieniem, że nie 
mogą być one bezwyjątkowo przestrzegane.

Prof. Piotr Gutowski problem wolności 
rozpatrywał w kontekście sporu ateizmu 
z teizmem. Według niego w przestrzeni pu-
blicznej mamy do czynienia z dwoma od-
mianami tego sporu: ze sporem funda-
mentalistycznych teistów z fundamentali-
stycznymi ateistami oraz z dyskusjami po-
między umiarkowanymi zwolennikami obu 
stanowisk. Zdaniem profesora ten pierwszy 
spór jest bardziej „medialny”, a drugi bar-
dziej satysfakcjonujący intelektualnie. Mów-
ca przekonywał, że dyskusje wokół wolno-
ści najczęściej dotyczą trzech problemów: 
wolnej woli, prawdy oraz tolerancji. Pierw-
szy z nich pojawia się na przecięciu dwóch 

obrazów świata – potocznego i naukowego. 
Z jednej bowiem strony posiadamy silną in-
tuicję, że nasze decyzje są wolne, z drugiej 
nauka coraz częściej uświadamia nam, że 
w dużym stopniu jesteśmy zdeterminowa-
ni przez różne czynniki takie, jak geny czy 
środowisko. Gutowski zwrócił uwagę, że mi-
mo powszechnego szacunku, jakim cieszy 
się nauka, nie chcemy rezygnować z naszych 
zdroworozsądkowych intuicji, stąd pogodze-
nie tych dwóch obrazów stanowi wyzwa-
nie zarówno dla ateistów, jak i teistów. Je-
go zdaniem problem wolności staje się jed-
nak szczególnie trudny w kontekście funda-
mentalnego wymogu dochowania wierności 
prawdzie. Prawda jego zdaniem nie jest „to-
lerancyjna”, dlatego w sytuacji różnicy zdań, 
zwłaszcza w kwestiach światopoglądowych, 
niezwykle trudno o kompromis. Na koniec 
wyraził przekonanie, że to właśnie stanowi-
ska umiarkowane, zarówno ateistyczne, jak 
i teistyczne, pomimo różnic, podzielają wie-
le wspólnych założeń, co daje nadzieję na 
owocny dialog.

Po wystąpieniach obu profesorów odby-
ła się krótka dyskusja, w której poruszono 
takie kwestie, jak wpływ herezji na rozwój 
chrześcijaństwa oraz problem ewentualnych 
korzyści, jakie przynoszą dyskusje ateistów 
z osobami wierzącymi. Obaj filozofowie 
przyznali, że najbliżej jest im do stanowisk 
umiarkowanych, co potwierdziło wcześniej-
sze tezy dyskutantów, że wolność – szczegól-
nie wolność do swobodnej wymiany poglą-
dów – jest najważniejszym warunkiem ra-
cjonalnej dyskusji.

PIOTR BIŁGORAJSKI 

doktorant w Instytucie Filozofii

O wolności – z dwóch ambon
„Pan Bóg, jeśli istnieje, ma w szczególnej opiece ateistów… Ponieważ 

są w mniejszości” – mówił żartobliwie prof. Jan Woleński 
podczas debaty w kościele Dominikanów w Lublinie.
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KS. PROF. DR HAB. KRZYSZTOF GÓŹDŹ

Instytut Teologii Dogmatycznej

Sobór z perspektywy 
Josepha Ratzingera

Lektura tomu VII Opera omnia Josepha Ratzingera, zatytułowanego 
O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie – Przekaz 
– Interpretacja, pozwala poznać to ważne wydarzenie w dziejach 

Kościoła z relacji i dokumentów jego uczestnika i eksperta.

W chwili zwołania Soboru Watykańskie-
go II przez papieża Jana XXIII i jego 

uroczystego otwarcia w dniu 11 X 1962 r. 
Joseph Ratzinger był najmłodszym uczestni-
kiem-ekspertem tego wydarzenia. Kard. Jo-
sef Frings z Kolonii wybrał wówczas 35-let-
niego profesora z Bonn na swego teologa 
i eksperta soborowego. Młody dogmatyk 
był bardzo dobrze przygotowany do tej roli, 
ponieważ jego rozprawa doktorska (1953) 
traktowała o nauce św. Augustyna o Koście-
le (t. I Opera omnia), a habilitacyjna (1957) 
– o Objawieniu według Bonawentury (t. II 
Opera omnia). Obydwie rzeczywistości – Ob-
jawienie Boże i Kościół – stanowią podstawę 
wszelkiej teologii i na obradach soborowych 
zajęły oczywiście pierwsze miejsce. Rzeczy-
wistość Objawienia wybrzmiała w Konstytu-
cji dogmatycznej o Objawieniu Bożym «Dei 
Verbum», a Kościoła – w Konstytucji dusz-
pasterskiej o Kościele w świecie współcze-
snym «Gaudium et spes» oraz w Konstytu-
cji dogmatycznej o Kościele «Lumen gen-
tium». Podczas przygotowań i obrad Soboru 
Ratzinger okazał się wytrawnym teologiem 
nie tylko we współpracy z kard. Fringsem, 
ale także samodzielnie w komisjach sobo-
rowych. Tym samym stał się rzeczywistym 
świadkiem tego wielkiego zgromadzenia po-
nad 2000 ojców soborowych z całego świa-
ta. Świadectwo to wyraża również podty-
tuł prezentowanego tomu: Formułowanie – 
Przekaz – Interpretacja. Nauka Soboru Wa-
tykańskiego II oznacza zatem pewien proces. 
Polega on na nowym sformułowaniu, na 

nowym przekazie i na nowej interpretacji 
jednej i tej samej, czyli „starej”, pierwotnej 
prawdy chrześcijańskiego orędzia o zbawie-
niu. Proces ten wyraża wezwanie Jana XXIII, 
aby dokonać „przystosowania” Kościoła do 
dzisiejszych potrzeb, które najtrafniej odda-
je włoskie słowo aggiornamento.

Tom VII/1 i VII/2 Opera omnia jest po-
dzielony na 7 części: część  A – nosząca ty-
tuł W przededniu Soboru – przedstawia dwa 
teksty, powstałe w latach między zwołaniem 
Soboru (1959) a oficjalnym jego otwarciem 
(1962), zajmujące się fundamentalnymi te-
matami, istotnymi dla rozumienia dokumen-
tów soborowych. Dotyczą one eucharystycz-
nej odnowy XX w. oraz sytuacji duchowej 

współczesnego świata od Soboru Watykań-
skiego I. Część pierwszą kończy tekst ukazu-
jący główne idee teologii Soboru takie, jak: 
Kościół powszechny, prymat, episkopat.

Część B – pod tytułem Współpraca – 
przybliża działania Ratzingera jako eksper-
ta soborowego i doradcy kard. J. Fringsa. 
Współpraca ta dotyczyła ogólnych przygo-
towań, a także tworzenia poszczególnych 
schematów dokumentów soborowych: Dei 
verbum, Lumen gentium, dekretu misyjnego 
Ad gentes, a także 11 szkiców soborowych 
przemówień kard. Fringsa.

Część C – zatytułowana Sprawozda-
nie/Uczestniczenie – oddaje ducha Sobo-
ru, od pierwszej do ostatniej sesji. Porusza 

WYDARZENIA:

Doktorat honoris causa prof. Krzysztofa 
Pendereckiego (tekst wystąpienia na str. 9-11)

„Przyznając ten tytuł, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw-
ła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności prof. Krzysz-
tofa Pendereckiego, znakomitego muzyka, kompozytora i dyrygen-
ta oraz wrażliwego humanisty, o niekwestionowanym dorobku, 

propagującego w swojej sztuce najgłębsze ideały chrześcijańskiej 
wizji świata i człowieka, mocno zakorzenionej w tradycji biblijnej” 
(uchwała Senatu KUL z 16 VI 2016 r.).

„W naszych murach gościmy Mistrza, którego twórczość wyzwa-
la uczucia, emocje i stany, przemawiając do nas dźwiękiem, którego 
przesłanie jest rezultatem wrażliwości, talentu i wyjątkowej pracowi-
tości. Muzyka stała się narzędziem misji, jaką swoim życiem wypeł-
nia Krzysztof Penderecki” (prof. dr Leszek Mądzik, laudacja).



16
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

JU
B

IL
E

U
S

Z

Odnowienie doktoratu ks. prof. Michała 
Hellera (więcej na str. 12-13)

 „Przypominając po upływie 50 lat to uroczyste wydarzenie, 
w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej 
i organizacyjnej oraz ze względu na wspaniałe zasługi wielce czci-
godnego ks. prof. Michała Hellera w dziedzinie rozwoju badań 

interdyscyplinarnych, prowadzonych w duchu dialogu pomiędzy na-
uką, filozofią i religią, ten stopień doktora uroczyście potwierdzają, 
odnawiają i jako odnowiony ogłaszają dziekan dr hab. Monika Wal-
czak, prof. KUL i rektor ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński” (dyplom).

„Tą uroczystością społeczność naszej Alma Mater wyraża uzna-
nie i szacunek dla Księdza Profesora za znamienite zasługi dla pol-
skiej nauki, za mądre i kompetentne prowadzenie dialogu pomiędzy 

najważniejsze kwestie teologiczne, wokół 
których toczyły się gorące debaty i dysku-
sje: o Objawieniu, Kościele, ekumenizmie, 
współczesnym świecie, kolegialności bisku-
pów, Piśmie i Tradycji, synodzie biskupów, 
misjach, posłudze kapłańskiej.

Część D – nosi tytuł Współpraca z kar-
dynałem Josefem Fringsem. Jest to niejako 
hołd Ratzingera złożony arcybiskupowi Ko-
lonii, który w roku 1961 powołał go na swe-
go eksperta teologicznego. Ratzinger wyra-
ził swe uznanie w następujących słowach: 
„W kardynale Fringsie miałem «ojca», który 
przykładnie żył tym duchem soboru. Odzna-
czał się wielką otwartością i szerokimi po-
glądami, wiedział też jednak, że do wolno-
ści i otwartości prowadzi tylko wiara, która 
pozostaje zamknięta dla błędnych postaw 
pozytywistycznych”.

Część E – to Komentarz do trzech naj-
ważniejszych konstytucji soborowych: Lu-
men gentium, Dei verbum, Gaudium et spes, 
do Dekretu o posłudze i życiu prezbiterów 
«Presbiterorum ordinis», dekretu Ad gentes 
divinitus oraz nieujętych w nim soborowych 
wypowiedzi na temat misji. Komentarze so-
borowe Ratzingera ukazały się w tomach 
uzupełniających drugie wydanie Lexikon für 
Theologie und Kirche.

Część F – nosi tytuł Recepcja i dotyczy 
ważnych impulsów recepcji nauczania So-
boru wyrażanych przez Ratzingera przy róż-
nych okazjach od momentu zakończenia So-
boru aż po swój pontyfikat. Znajdują się tu 

artykuły naukowe traktujące o zasadniczych 
kwestiach teologicznych (np. Chrystus i Ko-
ściół, Ciało Chrystusa i Kościół), rozważa-
nia na temat sytuacji Kościoła po Soborze, 
o posłudze Kościoła wobec świata i homilie 
wygłoszone na tematy związane z Soborem 
(np. idea aggiornamento, odpowiedzial-
ność za Kościół, chrystocentryzm Soboru 
Watykańskiego II).

Część G – zawiera 6 recenzji i 2 przedmo-
wy do dzieł związanych z Soborem.

Kończąc tę krótką prezentację tomu 
VII/1 i VII/2, chciałbym powrócić do przy-
toczonych już słów Josepha Ratzingera pod 
adresem kard. Fringsa, który żył nie tylko 
duchem Soboru, ale przede wszystkim Du-
chem Chrystusa w Kościele. Niech te słowa 
serdecznej, odpowiedzialnej i pełnej miło-
ści troski o Kościół zachęcą nas wszystkich 
do odkrywania, czym jest Kościół Chrystuso-
wy i jego nauczanie na przykładzie Soboru 
Watykańskiego II, którego Ratzinger stał się 
autentycznym i proroczym interpretatorem.

Równocześnie redaktorzy tomu dzięku-
ją Krzysztofowi Jałosińskiemu i Wojciechowi 
Wardackiemu, tj. byłemu i obecnemu preze-
sowi Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemicz-
ne „Police” S.A. za wydatne wsparcie finan-
sowe niniejszej publikacji.

Spotkanie Rektora KUL z prezesem Zarządu ZCh „Police” Wojciechem Wardackim (pośrodku) i redaktorem 
dzieła ks.prof. Krzysztofem Góździem

Wystawa „100 na 100. Sto najcenniej-
szych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na 

stulecie KUL”, odbywająca się w dniach 13 X 
– 30 XII 2016 r., zainaugurowała oficjalne 
obchody jubileuszu 100-lecia KUL. Jest ona 
równocześnie zapowiedzią przyszłej sta-
łej ekspozycji w Muzeum KUL, tworzonym 
z wdzięczności i dla upamiętnienia darczyń-
ców naszej Uczelni z okazji przypadającego 
w 2018 r. jej stulecia.

Kolekcja sztuki KUL powstała w wyniku 
połączenia niezwykłej hojności i wielkiego 
zaufania kolekcjonerów do katolickiego uni-
wersytetu. Posiadanie tak cennych zbiorów 
stanowi powód do dumy, ale też duże wy-
zwanie. Depozyt zaufania donatorów zobo-
wiązuje bowiem do prowadzenia zakrojonej 
na szeroką skalę działalności popularyzator-
skiej i naukowej.

Różnorodność i bogactwo kolekcji, za-
równo pod względem gatunków artystycz-
nych, jak i chronologii, tłumaczy burzliwa hi-
storia zbiorów. Ich gromadzenie zapocząt-
kowane zostało w 1932 r. przez darowiznę 
ks. Jana Władzińskiego (1861-1935), który 
przekazał na rzecz KUL „zbiór pamiątek hi-
storycznych i stylowych okazów z różnych 
zakątków kraju”. W grudniu 1939 r. dzieła 
te zostały zarekwirowane przez Niemców 
i bezpowrotnie utracone. Jednak na odra-
dzającym się po wojnie Uniwersytecie nie 
zapomniano o przedwojennych tradycjach 
muzealniczych. Dzięki ofiarności instytucji 
kościelnych i państwowych (Kuria Archidie-
cezjalna we Wrocławiu, Centralna Składni-
ca Muzealna w Kozłówce), osób prywatnych 
(m.in. Olga i Tadeusz Litawinscy, Stanisława 
i Tadeusz Witkowscy, Krystyna Hartleb, Joan-
na Gliwa) i artystów (m.in. Jerzy Nowosiel-
ski, Antoni Michalak) na przestrzeni ostat-
nich 70 lat na KUL udało się zgromadzić prze-
szło 1700 obiektów.
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nauką, filozofią a religią, za skuteczne przełamywanie barier mię-
dzy nimi oraz za twórcze interdyscyplinarne poszukiwania poznania 
i rozumienia świata. Dziękujemy Księdzu Profesorowi za obecność 
i współpracę, za wyznaczanie nowych dróg myślenia, za wspaniałe 
realizowanie ideału uczonego” (Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni 
Dębiński).

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Kościół akademicki

Msza św. pod przewodnictwem i z homilią metropolity wileńskie-
go abpa Gintara Grušasa (tekst na str. 20-21)
Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego

–  Odczytanie okolicznościowego listu prezydenta Andrzeja Dudy 
przez szefową Kancelarii Prezydenta RP Małgorzatę Sadurską

Obok obrazów i rysunków malarzy pol-
skich na szczególną uwagę zasługują na wy-
stawie znakomite przykłady malarstwa ob-
cego, w tym: Ecce Homo – dzieło niderlandz-
kiego naśladowcy Juana de Flandes z około 
1574 r.; Sacra Conversazione – obraz wiąza-
ny z czynnym w 1. połowie XVI w. weneckim 
warsztatem Francesca Rizzo da Santacroce; 
powstały po 1600 r. Pejzaż z Lotem i córkami 
pędzla wybitnego przedstawiciela maniery-
zmu flamandzkiego Martena van Valcken-
borcha oraz Kordegarda małp – XVII-wiecz-
na kopia obrazu Davida Teniersa Młodszego.

Imponująco prezentują się także gotyc-
kie rzeźby, powstałe w najprzedniejszych 
śląskich warsztatach późnego średniowie-
cza. Do największych pereł kolekcji w tym 
zakresie należą: figura św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej, tzw. Złota Katarzyna z wro-
cławskiej kamienicy wchodzącej w skład 

zabudowań klasztoru św. Katarzyny, dzieło 
pracowni Jacoba Beinharta; rzeźba św. Se-
bastiana z warsztatu Mistrza Ołtarza z Gości-
szowic; szafa ołtarzowa Wielkiej Świętej Ro-
dziny z kościoła pod wezwaniem Trzech Króli 
w Kliczkowie, wykonana około 1520 r. Towa-
rzyszą im wysokiej klasy ołtarzowe rzeźby 
barokowe.

Na wystawie znajdują się również przy-
kłady porcelany z czołowych manufaktur 
europejskich. Na szczególne uznanie w tej 
grupie zabytków zasługują zwłaszcza wy-
roby miśnieńskie, m.in. unikatowa figurka 
Marii Magdaleny klęczącej pod krzyżem Jo-
hanna Joachima Kaendlera (1706-1775) oraz 
czarka ze spodkiem, której złote koronkowe 
kartusze zdobią miniatury rodzajowe, a na 
niezamalowanych partiach „przemykają” 
owady, rzucając delikatny cień. Zaintereso-
wanie specjalistów wzbudzają także talerze 

z „naturalnymi kwiatami, owadami i złoconą 
girlandą przy krawędzi” ze słynnej zastawy 
stołowej Reliefzierat, zamówionej w Berlinie 
przez Fryderyka II Wielkiego (1712-1786) dla 
tamtejszego zamku.

Kolekcję muzealną uzupełnia dziesięć rę-
kopisów, inkunabułów i dokumentów z Od-
działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uni-
wersyteckiej. Do najcenniejszych cymeliów 
należy tzw. Dekret Gracjana – iluminowa-
ny rękopis, stanowiący zbiór prawa kano-
nicznego, spisany przez bolońskiego mnicha 
Gracjana około 1150 r. Egzemplarz lubel-
ski, jeden z sześciu tego typu zachowanych 
w Polsce, powstał w Tuluzie około 1300 r. 
i dekorowany jest 38 barwnymi miniaturami 
w stylu gotyku francuskiego. Ponadto po-
kazane zostały dyplomy królewskie i spisa-
ny odręcznie w początkach XIX w. Regestr 
pamiątek starożytnych i staroświeckich […] 
Domu Gotyckiego.

DR KRZYSZTOF PRZYLICKI

Muzeum KUL

DR MAGDALENA BIAŁONOWSKA

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

kuratorzy wystawy

Obrazy i rysunki Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Jacka 
Malczewskiego, Antoniego Michalaka czy Jerzego Nowosielskiego, 
a także cenne rzeźby, porcelanę i rękopisy ze zbiorów KUL można 

podziwiać w Zamku Królewskim w Warszawie.
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–  Wystąpienie Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębiń-
skiego (tekst na str. 21-23)

–  Wystąpienie stypendysty Towarzystwa Przyjaciół KUL Arkadiu-
sza Czyżowskiego, studenta psychologii

–  Immatrykulacja przedstawicieli studentów i doktorantów

–  Wystąpienie przewodniczącego Uczelnianego Samorządu Stu-
dentów Tomasza Tokarskiego

–  Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Wojciecha Roszkowskiego
–  Wystąpienie Wielkiego Kanclerza KUL abpa Stanisława Budzika

„Dzieci moje!”
Jednym z wydarzeń towarzyszących V Kongresowi Kultury 

Chrześcijańskiej była wystawa z okazji 70. rocznicy ingresu bpa Stefana 
Wyszyńskiego do katedry lubelskiej, zorganizowana przez Fundację 

Nasza Tradycja pod honorowym patronatem abpa Stanisława Budzika.

Rok Pański 2016 obfitował w rocznice 
i wydarzenia, które z pewnością pogłę-

bią tożsamość Polaków. Do postaci wspomi-
nanych w tym roku w sposób szczególny na-
leży Stefan kard. Wyszyński. To w bieżącym 
roku przypadła 115. rocznica jego urodzin, 
70. rocznica konsekracji na biskupa lubel-
skiego, 60. rocznica ślubów jasnogórskich 
i powrotu Prymasa do Warszawy po trzech 
latach niewoli, 50. rocznica obchodów Ty-
siąclecia Chrztu Polski i 35. rocznica śmierci 
Prymasa Tysiąclecia.

Mając świadomość wagi wspomnianych 
wydarzeń, jak również szans i nadziei zwią-
zanych z przeżywaniem ich rocznic, trwając 
w oczekiwaniu na beatyfikację Sługi Bożego 
Stefana kard. Wyszyńskiego, Fundacja Nasza 
Tradycja – której ideę przewodnią stanowi 
pogłębianie w społeczeństwie świadomości 
znaczenia wartości kształtujących tożsamość 
kulturową Polaków i która ponad 20 lat te-
mu za swe motto przyjęła słowa prymasa: 
„Nie miejmy pokusy budowania nowej Pol-
ski «w czystym polu», lecz wznośmy ją na 
opoczystym przeszłości, wiążąc to, co idzie, 
z tym, co było” – przygotowała wystawę 

poświęconą biskupowi lubelskiemu Stefano-
wi Wyszyńskiemu.

Wystawa nosi znamienny tytuł „Dzieci 
moje!”. Tymi słowami 26 V 1946 r., po raz 
pierwszy publicznie zwracając się do swoich 
diecezjan, rozpoczął przemówienie ósmy or-
dynariusz lubelski, najmłodszy wówczas pol-
ski biskup.

W słowie wstępnym do wystawy abp Sta-
nisław Budzik napisał: „[...] duchowe ojco-
stwo Księdza Prymasa polegało przede 
wszystkim na obecności, towarzyszeniu, 
trosce i wspieraniu powierzonych mu ludzi 
w realizacji powołania otrzymanego od Boga 
do pełni życia w świętości. Sam przeszedł tę 
drogę, stając się kandydatem na ołtarze, ta-
kiej drogi uczył nas wszystkich”. Nawiązując 
do Roku Jubileuszowego Miłosierdzia przy-
pomniał, że „Sługa Boży – Prymas Tysiąclecia 
stawał się «błogosławionym miłosiernym», 
gdy pochylał się nad dramatami ludzi, którzy 
ledwo co otrząsnęli się z traumy wojennej 
zawieruchy, dźwigał diecezję lubelską z ruin 

i zniszczeń, tworzył jej nowe struktury, wi-
zytował parafie, wsłuchując się w problemy 
ludzi, głosił słynne w owym czasie konferen-
cje do robotników w kościele św. Michała 
na lubelskich Bronowicach”. „Prymas zawsze 
nosił w sercu diecezję, w której jako mło-
dy biskup spędził dwa lata i osiem miesię-
cy swojego życia” – podkreślił abp Budzik, 
przypominając, iż „[...] w liście skierowanym 
do bpa Zdzisława Golińskiego pisanym w od-
osobnieniu w Komańczy napisał takie słowa: 
«moja droga biskupia zaczęła się dla Lubli-
na… [dla diecezji], którą prawdziwie poko-
chałem»”. Zwracając się do twórców wysta-
wy, abp Stanisław Budzik wyraził szczególną 
wdzięczność pod adresem abpa Bolesława 
Pylaka, który podjął się konsultacji historycz-
nej tego projektu: „Arcybiskup Senior, który 
w tym roku obchodzi 50-lecie przyjęcia sakry 
biskupiej, jest naocznym świadkiem paste-
rzowania w Lublinie bpa Stefana Wyszyń-
skiego. Kieruję słowa uznania dla Pana Pio-
tra Krzysztofa Kutego, który dokonał wyboru 

Powitanie nowego ordynariusza lubelskiego Stefana 
Wyszyńskiego przed gmachem KUL – 26 V 1946 r. 
(fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)

Abp Stanisław Budzik i autor wystawy Piotr Krzysztof Kuty (drugi z prawej) przed wystawą w archikatedrze 
lubelskiej – 22 V 2016 r. (fot. Piotr Maciuk)



Spektakl prof. Leszka Mądzika: wystawa 
fotografii Sacrum miejsca i etiuda 
teatralna Maski – dziedziniec KUL

tekstów, fotografii i dokumentów, a także dla 
Pana Leona Budrysa za koncepcję wystawy”.

Na 36 tablicach, opracowanych graficznie 
przez Studio R-ka, prezentowane są – nie-
rzadko po raz pierwszy – fotografie i doku-
menty, wśród nich pisma urzędowe, kore-
spondencja i rękopisy, obrazujące głównie 
wydarzenia z wiosny 1946 r., związane z no-
minacją, konsekracją i ingresem bpa Wy-
szyńskiego, a także wybrane przejawy jego 
posługi biskupiej w kolejnych dwóch latach. 
Bogate zbiory udostępnione zostały przez 
Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, Bi-
bliotekę Metropolitalnego Seminarium Du-
chownego w Lublinie, Instytut Prymasow-
ski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Mu-
zeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskie-
go w Warszawie, Bibliotekę Uniwersytecką 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, Archiwum Państwowe w Lublinie, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz osoby 
prywatne. Na podkreślenie zasługuje życz-
liwość prof. Stefana Sawickiego, który wpro-
wadził autora wystawy w klimat majowych 
dni 1946 r., kiedy to jako maturzysta Liceum 
im. S. Staszica w imieniu młodzieży witał no-
wego biskupa lubelskiego.

Motyw przewodni wystawy stanowią 
fragmenty pierwszych wystąpień bpa Wy-
szyńskiego: listu pasterskiego na dzień kon-
sekracji, listu pasterskiego na dzień ingre-
su oraz przemówienia ingresowego. Za opis 
posłużyły fragmenty wywiadu, który wio-
sną 2016 r. z abpem B. Pylakiem przepro-
wadził P.K. Kuty, oraz fragmenty artykułu 
ks. prof. Piotra Niteckiego pt. Z Włocławka 
do Lublina. Obficie wykorzystane zostały 
także fotokopie tekstów z „Wiadomości Die-
cezjalnych Lubelskich” z lat 1946-1949. In-
tegralną częścią wystawy jest Kronika czyn-
ności pasterskich J.E. Ks. Bpa Ordynariusza, 
dzień po dniu opisująca krótką, ale niezwy-
kle bogatą posługę biskupią w Lublinie przy-
szłego prymasa Polski. Wystawę kończy mo-
dlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała 
Stefana.

Uroczysta inauguracja wystawy „Dzie-
ci moje!”, poprzedzona Mszą św. koncele-
browaną pod przewodnictwem metropoli-
ty lubelskiego, miała miejsce 22 V 2016 r. 
w archikatedrze lubelskiej. Do końca 2016 r. 
wystawa prezentowana jest w klasztorze Do-
minikanów. Można ją też obejrzeć na www.
naszatradycja.pl.

opracowano na podstawie materiałów KAI 
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Prezentacja tomu VII/1 i VII/2 O nauczaniu 
II Soboru Watykańskiego. 
Formułowanie – Przekaz – Interpretacja 
w ramach Opera omnia Josepha Ratzingera 

– ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, redaktor wersji polskiej 
Opera omnia (fragment wystąpienia na str. 15-16)

Podpisanie dokumentu zapowiadającego 
Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny 
„Lublin – miasto zgody religijnej”

Dokument podpisali: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, 
biskup diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego 
Jan Cieślar, prawosławny ordynariusz diecezji lubelskiej abp Abel, 



GINTARAS GRUŠAS

arcybiskup wileński

Homilia podczas Mszy św. 
z okazji inauguracji roku 

akademickiego 2016/2017

Dzisiejsze czytania liturgiczne przypomi-
nają nam o ważności modlitwy pod-

czas bitwy, jaką jest nasze codzienne życie. 
W pierwszym czytaniu słyszymy o bitwie 
między Izraelem a Amalekitami. Obraz Moj-
żesza stojącego na wzgórzu jest obrazem 
dowódcy wojskowego, który wysyła swoje 
oddziały do walki z wrogiem, obserwuje je 
i wydaje im rozkazy na polu walki. Działa 
tam niewidzialna siła, która decyduje o re-
zultacie bitwy – to ręce Mojżesza wzniesione 
w geście modlitwy wstawienniczej i odpo-
wiedź Ducha Bożego prowadzącego swój lud 
do zwycięstwa. Ta niewidzialna siła, która 
wtedy działała, działa także i dzisiaj. Zrozu-
mienie tej rzeczywistości i zastosowanie jej 
w naszym codziennym życiu decyduje o zwy-
cięstwie lub porażce.

W świetle powyższego kontekstu każ-
dy uniwersytet jest zarówno szkołą wojsko-
wą, jak i polem walki o dusze. Kościół, na-
wet tutaj, musi być, jak powiedział papież 
Franciszek, szpitalem leczącym zranionych 
i przygotowującym ich do kolejnej bitwy. 
A wszystkie te bitwy są dookoła nas. Żyje-
my w świecie, który chce ograniczyć to, co 
realne, do tego, co dostępne rozumowi; któ-
ry chce ograniczyć doświadczenie religijne 
do przestrzeni osobistej i prywatnej; który 
chce oddzielić wiarę od rozumu w dążeniu 
do Prawdy. Musimy dążyć ku Prawdzie z za-
pałem, szukając możliwości dzielenia się peł-
nią prawdy ze społeczeństwem, które często 
jest w stanie wojny z Prawdą.

Zanim w roku 1998 nauczanie Magiste-
rium Kościoła zawarte w encyklice Fides et 
ratio zostało podarowane Kościołowi po-
wszechnemu, św. Jan Paweł podzielił się nie-
którymi z zawartych w niej refleksji podczas 
swojej wizyty na Litwie, w czasie spotkania 
z przedstawicielami świata kultury i nauki na 
Uniwersytecie Wileńskim. Podczas swojego 
przemówienia powiedział:

„Na was zatem, ludziach kultury i na-
uki, bardziej niż na innych ciąży odpowie-
dzialność, by nie dopuścić do zamykania 
przestrzeni myśli na horyzonty tajemnicy. 
Obowiązek ten nie jest nałożony na was 
z zewnątrz, w celu tłumienia poszukiwań 
i ograniczania wolności. Wypływa on z we-
wnętrznej logiki myślenia. Kiedy człowiek 
myśli, doświadcza swojej ograniczoności, 
uświadamiając sobie, że sam nie jest praw-
dą i musi mocować się, szukając prawdy jak 
gdyby po omacku. Jednocześnie zdaje so-
bie sprawę z tego, że w swym poszukiwaniu 
nie może się zadowolić z odnalezienia czę-
ści prawdy czy małych jej części, gdyż jest 
nieodparcie pociągany coraz wyżej i wyżej, 
aż do nieskończoności. Porywająca przygo-
da myślenia jest zasadnicza w tej dynamice, 

która umieszcza człowieka pomiędzy świa-
domością własnych ograniczeń a pragnie-
niem absolutu. Dlatego też, kiedy człowiek 
myśli w sposób głęboki, z intelektualną rze-
telnością i otwartością serca, wstępuje na 
drogę, na której może spotkać Boga”.

Dalej papież nakłaniał nas do unikania 
indywidualizmu i izolacjonizmu, postaw roz-
powszechnionych w dzisiejszym społeczeń-
stwie, a które mogą również zatruć świat 
akademicki:

„Myśl nie jest jakimś totalnie odizolowa-
nym ćwiczeniem umysłowym, ale jest głębo-
ko związana z egzystencjalną drogą osoby. 
Z tego względu, jeżeli się pragnie, aby myśl 
zebrała swoje owoce najbardziej dojrza-
łe, szczególnie w sferze poszukiwań prawd 
metafizycznych, trzeba kultywować etykę 

Abp wileński Gintaras Grušas przewodniczył Mszy św. uroczyście inaugurującej nowy rok akademicki
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Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, przewodniczący lubel-
skiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Andrzej Gontarek, 
prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk i marszałek województwa lu-
belskiego Sławomir Sosnowski. Kongres, związany z rocznicą 700-le-
cia lokacji miasta Lublina, 500-lecia reformacji i 100-lecia istnienia 
KUL, został zaplanowany na 29-31 X 2017 r.

Memoria iustorum
Wyróżnieniem, ustanowionym w 2006 r. przez abpa Józefa Życiń-

skiego dla honorowania Polaków i Ukraińców działających na rzecz 
budowy dobrych wzajemnych relacji między narodami, zostali na-
grodzeni: Mirosława Keryk, Paweł Kowal, Andrzej Grajewski i ks. Ste-
fan Batruch.



myślenia, która nie ogranicza się do wysiłku 
w kierunku poprawności logicznej, lecz stara 
się łączyć aktywność umysłową z klimatem 
duchowym, bogatym w pokorę, szczerość, 
odwagę, uczciwość, ufność, wrażliwość na 
innych, otwartość wobec Tajemnicy. Ta uni-
wersalna etyka «myślenia» nie zwalnia od 
wysiłku poszukiwania, lecz pomaga mu i jest 
dla niego wsparciem, a w sprawach dotyczą-
cych Tajemnicy nawet nas ukierunkowuje, 
gdyż wewnętrzny związek pomiędzy verum 
i bonum w Bogu pokrywa się z samą Jego 
istotą”.

Na uniwersytecie jesteśmy powołani do 
wprowadzenia w życie owej etyki myślenia 
w szczególny sposób, a mianowicie w taki, 
który czyni ją zaraźliwą. Musimy zasymilo-
wać ją w taki sposób, aby zarazić nią społe-
czeństwo, w którym żyjemy.

Jak mówi stare powiedzenie: „Nemo dat, 
quod non habet” („Nikt nie daje tego, czego 
nie ma”). Należyte szukanie prawdy wyma-
ga, abyśmy posiedli nie tylko intelektualne 
umiejętności i wiedzę, ale również mądrość 
duchową, która uzdalnia nas zarówno do 
zetknięcia się z pełną rzeczywistością świa-
ta, jak i do pomocy innym w odkryciu tej 
rzeczywistości.

Mam za sobą błogosławione doświadcze-
nia uniwersyteckiego życia zarówno w Sta-
nach Zjednoczonych, jak i w Europie. Jednak-
że unikalnym doświadczeniem uniwersytetu 
był dla mnie rok spędzony na Uniwersytecie 

Franciszkańskim w Steubenville, gdzie od-
byłem rok propedeutyczny na kierunku teo-
logia. Była to mała wspólnota około 2000 
studentów, która pokazała mi możliwości, 
jakie ma w pełni żywa katolicka wspólnota 
akademicka.

Obok aktywnego życia akademickiego, 
odkryłem środowisko duchowe, którego nie 
doświadczyłem nigdzie indziej. Modlitwa 
była rzeczywiście sercem życia uniwersytec-
kiego. 85% studentów uczestniczyło w co-
dziennej Mszy św., bez żadnych nakazów. 
Niedzielne uczestnictwo było w granicach 
98%, a kapłan posługujący na uniwersytecie 
podjął świadomą decyzję, by już nie głosić 
kazań o sakramencie pokuty i pojednania, 
ponieważ księża jedynie ostatkiem sił byli 
w stanie sprostać wyzwaniu, jakim byli nie-
ustannie napływający penitenci (większość 
studentów odbywała spowiedź przynaj-
mniej raz w miesiącu). Każda wewnątrzuni-
wersytecka gra sportowa rozpoczynała się 
oddzielną modlitwą obu drużyn, a kończyła 
się wspólną modlitwą obu drużyn. Na tere-
nie kampusu została wybudowana wierna 
kopia kaplicy św. Franciszka – Porcjunkula, 
gdzie miała miejsce wieczysta adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Należy nadmienić, 
że w kaplicy tej nigdy nie brakowało adoru-
jących studentów. Każdy z akademików miał 
na każdym piętrze kaplicę. Studenci miesz-
kający na danym piętrze akademika w każdą 
sobotę wieczorem spotykali się na trwającej 

godzinę modlitwie, którą rozpoczynali świę-
towanie dnia Pańskiego. Radość Ewangelii 
była widoczna w życiu studentów, sprzyjając 
budowaniu niezwykle przyjaznego i pełnego 
radości środowiska. To jedyna szkoła, w któ-
rej słyszałem profesorów przypominających 
studentom, że mają także się uczyć, a nie tyl-
ko się modlić. To także jedyne miejsce, które 
poznałem, w którym największym konkuren-
tem czasu przeznaczonego na studiowanie 
był czas przeznaczony na modlitwę. Wiem, 
że takie środowisko może istnieć, ponieważ 
miałem łaskę bycia jego częścią. Mogę jedy-
nie życzyć, aby każdy katolicki student do-
świadczył takiej wspólnoty uniwersyteckiej.

Wsłuchajmy się i odpowiedzmy na dzi-
siejsze wezwanie do wytrwałej modlitwy, 
nie tylko w intencji naszych osobistych po-
trzeb, jak to ukazuje przykład wdowy z dzi-
siejszej Ewangelii, ale także do modlitwy 
wstawienniczej potrzebnej do zwycięstwa 
w bitwach zarówno tych duchowych, jak 
i wszelkich innych, którymi ogarnięty jest 
nasz dzisiejszy świat.

Niech Bóg, który troszczy się o swych wy-
branych, wołających do niego dniem i no-
cą, prowadzi nas do Prawdy – jedynej rze-
czy, która może w pełni zaspokoić nasze naj-
głębsze pragnienie, i niech sprawi, aby pra-
gnienie Prawdy stało się zaraźliwe na skalę 
epidemii.

tłumaczenie ks. Mariusz Marszałek (Wilno), 

ks. Adam Kubiś (KUL)

KS. PROF. DR HAB. ANTONI DĘBIŃSKI

Rektor KUL

Przemówienie podczas inauguracji 
roku akademickiego 2016/2017

Szanowni Państwo!
Tradycyjnie w III niedzielę października 

gromadzimy się na KUL, od wielu lat w Au-
li Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na uro-
czystej inauguracji nowego roku akademic-
kiego. Wpisujemy się tym samym w zwyczaj 
praktykowany przez wszystkie ośrodki aka-
demickie na świecie, które po wakacyjnej 

przerwie rozpoczynają tym radosnym świę-
tem codzienną całoroczną pracę badawczą, 
dydaktyczną i administracyjną.

Tegoroczna uroczystość w naszej Al-
ma Mater, otwierająca 99. rok akademicki 
w dziejach KUL, jest początkiem kadencji no-
wych władz uniwersyteckich, wydziałowych 
i instytutowych. Wszystkim Państwu, którzy 

podjęli tę wymagającą, ale też dającą wiele 
satysfakcji służbę, życzę spokojnego i owoc-
nego kierowania powierzonymi zadaniami. 
Równocześnie składam serdeczne podzię-
kowania Państwu, którzy zakończyli pełnie-
nie tych ważnych i odpowiedzialnych funk-
cji. Drugą okolicznością wyróżniającą dzi-
siejszą uroczystość jest fakt, że rozpoczyna 
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Debata Dwóch Ambon
Prof. dr hab. Piotr Gutowski (KUL) i prof. dr hab. Jan Woleński 

(UJ) – „Wolność i religia” – kościół Dominikanów na Starym Mieście 
(więcej na str. 14)

Msze św.:
14 października – pod przewodnictwem i z homilią kard. Gianfranco 
Ravasiego, w intencji inicjatora KKCh abpa Józefa Życińskiego i reży-
sera Andrzeja Wajdy

„Myślę, że abp Józef uśmiecha się do nas z nieba, widząc nas 
zgromadzonych na kongresowych obradach, które zainicjował, i na 
wspólnej modlitwie” (wprowadzenie do Mszy św. abpa Stanisława 
Budzika).

„Jego [abpa J. Życińskiego] przesłanie nie może być zapomniane 
w świecie akademickim, ponieważ nieustannie podkreślał koniecz-
ność dialogu między kulturą a wiarą. Trzeba to kontynuować” (ho-
milia kard. Gianfranco Ravasiego).



ona obchody jubileuszu 100-lecia Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw-
ła II – Uczelni będącej jednym z pierw-
szych dzieł wolnych Polaków po odzyskaniu 
niepodległości.

Szanowni Państwo!
Inauguracja – to dobra okazja do pod-

sumowań i snucia planów na przyszłość. 
W związku z tym pragnę podzielić się infor-
macją, że w bieżącym roku akademickim na 
KUL będzie się kształcić prawie trzynaście 
tysięcy studentów (12 674) i doktorantów, 
w tym blisko jedenaście tysięcy (10 954) 
studentów studiów stacjonarnych i niesta-
cjonarnych, a także ponad półtora tysiąca 
(1720) doktorantów na studiach stacjonar-
nych i niestacjonarnych. W tym gronie jest 

ponad 600 cudzoziemców, pochodzących 
między innymi z Ukrainy, Białorusi, Nigerii, 
Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Pakistanu, 
Stanów Zjednoczonych czy Meksyku. Wśród 
nich 200 podjęło naukę na I roku studiów. 
Rok akademicki 2016/2017 rozpoczynamy 
na 8 wydziałach i w Kolegium Międzyob-
szarowych Indywidualnych Studiów Huma-
nistyczno-Społecznych, oferując łącznie 40 
kierunków studiów. Uniwersytet prowadzi 
coraz więcej kierunków w języku angielskim 
i oferta ta jest stale poszerzana. W tym roku 
akademickim została ona wzbogacona o in-
formatykę oraz prawo Unii Europejskiej. Do-
strzegając różnorakie potrzeby osób z nie-
pełnosprawnością studiujących na KUL, 
wychodzimy im naprzeciw, między innymi 

poprzez likwidację barier architektonicznych 
i transportowych. W celu szerokiego wspar-
cia tej grupy studentów w listopadzie 2015 r. 
zostało powołane Centrum Aktywizacji Osób 
z Niepełnosprawnością – KULCan.

Według danych z 1 X 2016 r. na Uczelni 
zatrudnionych jest 1986 osób, w tym 1063 
nauczycieli akademickich, wśród nich 92 
profesorów, a także 923 pracowników nie-
będących nauczycielami akademickimi.

W tym miejscu chciałbym przywołać na-
zwiska naszych pracowników naukowych 
i administracyjnych, czynnych zawodowo 
i emerytowanych, których nie ma już wśród 
nas, których pożegnaliśmy w ubiegłym ro-
ku akademickim (proszę o powstanie). Byli 
to: prof. Ryszard Bender, ks. prof. Leon Dy-
czewski, prof. Hanna Dyląg, Stanisław Gałat, 
prof. Zyta Gilowska, Teresa Kawecka, Rena-
ta Myja, Marianna Rojek, Zofia Skrzypczak, 
dr Alicja Stępniewska, Marian Szymański, 
Tadeusz Toruń, Lucjan Wiertel, ks. prof. Ta-
deusz Zasępa, Grzegorz Żdan. Odeszły też do 
Pana studentki Anna Cyran i Ewelina Kuraś. 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Szanowni Państwo!
Z satysfakcją chciałbym poinformować, 

że w poprzednim roku akademickim pra-
cownicy naszego Uniwersytetu byli wielo-
krotnie odznaczani i nagradzani, wybierani 
do prestiżowych instytucji, zaszczycani waż-
nymi stanowiskami, awansowani. Również 
studenci odnosili sukcesy, zdobywając lau-
ry w konkursach naukowych i zawodach 
sportowych. Wszystkim Państwu serdecznie 
gratuluję.

Spośród innych osiągnięć KUL chciał-
bym podkreślić znaczący wzrost w zakresie 
uzyskanych grantów naukowo-badawczych. 
W roku 2016 realizowane są 53 projek-
ty ze środków Narodowego Centrum Na-
uki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, 5 projektów w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Humanistyki oraz 
8 z funduszy Ministerstwa Zdrowia.

W skali ogólnopolskiej docenionych zo-
stało 6 kierunków studiów na KUL poprzez 
certyfikaty Ogólnopolskiego Programu 
Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, 
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15 października – pod przewodnictwem abpa Stanisława Budzika, 
z homilią abpa Abla

„Wolność ocalona – to wolność, której źródłem jest Bóg będący 
miłością” (homilia abpa Abla).
16 października – z okazji inauguracji roku akademickiego 
2016/2017 – pod przewodnictwem i z homilią metropolity wileń-
skiego abpa Gintara Grušasa (tekst na str. 20-21).

WYDARZENIA KULTURALNE:
Teatr

Ojciec Bóg, reżyseria Waldemar Śmigasiewicz, muzyka Wojciech 
Waglewski, rola główna Marcin Perchuć – Teatr Stary w Lublinie

Spektakl prof. Leszka Mądzika: wystawa fotografii Sacrum miej-
sca i etiuda teatralna Maski – dziedziniec KUL

Film
Zaćma, reżyseria Ryszard Bugajski
W dyskusji po przedpremierowym pokazie filmu w Teatrze Sta-

rym uczestniczyli: reżyser R. Bugajski i odtwórczynie głównych ról 
– Maria Mamona i Małgorzata Zajączkowska; poprowadził ją szef 
Lubelskiego Funduszu Filmowego Grzegorz Linkowski.

Wystawy
100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki z KUL na stulecie KUL 
– Zamek Królewski w Warszawie (więcej na str. 16-17)



mającego na celu wyróżnienie kierunków, 
które nie tylko proponują nowoczesne i in-
nowacyjne programy kształcenia, ale również 
kładą nacisk na umiejętności i kompetencje 
cenione przez środowiska gospodarcze.

Cieszy nas niezmiernie, że legitymacja 
studencka KUL z funkcją płatniczą (tzw. KUL-
karta z wizerunkiem i emblematem Uczel-
ni), będąca efektem współpracy Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pe-
kao S.A., została nagrodzona jako jedyne 
rozwiązanie z Polski na londyńskiej presti-
żowej konferencji Contactless Intelligence.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, 
których inicjatywy i wysiłek przyczyniły się 
do sukcesów i osiągnięć naszej Alma Mater.

Szanowni Państwo!
W ubiegłym roku akademickim na KUL 

realizowana była największa liczba inwe-
stycji od ponad 20 lat. Były one na różnych 
etapach: projektowania, realizacji i rozliczeń 
końcowych. W ich wyniku poprawia się in-
frastruktura dydaktyczna, bezpieczeństwo 
i estetyka kampusów. W pierwszej kolejności 
chciałbym podkreślić, że po 35 latach zosta-
ły zakończone prace budowlane w kampu-
sie głównym. Prowadzone są równocześnie 
prace mające na celu dostosowanie kolej-
nych obiektów do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością, a także do obowiązujących 
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jed-
ną z dłużej trwających inwestycji jest budo-
wa i modernizacja Biblioteki Uniwersyteckiej 
KUL, w której prace prowadzone będą jesz-
cze w przyszłym roku. W najbliższych mie-
siącach planowana jest między innymi ca-
łościowa rewitalizacja Gmachu Głównego, 
a także przebudowa parteru Kolegium Jana 
Pawła II, by nadać mu charakter rekreacyjny. 
Istotne znaczenie w wychowaniu i kształto-
waniu młodych charakterów ma sport, dla-
tego planowana jest rozbudowa obiektów 
sportowych na Poczekajce, w tym kortów 
tenisowych, sali do squasha i krytego boiska 
wielofunkcyjnego.

Szanowni Państwo!
Zaplecze infrastrukturalne – to niezbęd-

ny element funkcjonowania uczelni, jednak 
jej bogactwem są oczywiście ludzie. Dlatego 

też dziękuję wszystkim Państwu za zaan-
gażowanie w pracę naukową, dydaktyczną 
i administracyjną. O przyjęcie słów szczegól-
nej wdzięczności proszę profesorów senio-
rów, którzy całe swoje życie związali z na-
szą Uczelnię, a i teraz zaszczycają ją swoją 
obecnością oraz wspierają swoją mądrością. 
Po podziękowaniach kieruję do wszystkich 
Państwa pracowników życzenia radości 
z niecodziennych osiągnięć i zadowolenia 
z codziennego trudu dla dobra naszej Alma 
Mater. Studentom i doktorantom, zwłaszcza 
tym rozpoczynającym swą edukację, życzę 
by optymalnie wykorzystali ten wyjątkowy 
w swoim życiu czas na rozwój intelektualny 
i duchowy.

Szanowni Państwo!
Wdzięczność wobec pomysłodawcy, 

twórcy i pierwszego rektora naszego uniwer-
sytetu towarzyszy kolejnym pokoleniom pra-
cowników i studentów KUL, ale także wielu 
mieszkańcom miasta. W ciągu dwuletnich 
obchodów jubileuszu 100-lecia Uczelni wie-
lokrotnie będziemy mieli możliwość dać do-
wód naszej wdzięcznej pamięci o wszystkich 
osobach, które zapisały się w dziejach tego 
katolickiego uniwersytetu.

Inaugurację obchodów poprzedził werni-
saż wystawy zatytułowanej „100 na 100. Sto 
najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL 
na stulecie KUL”, zorganizowanej na Zamku 
Królewskim w Warszawie. Otwarta 12 paź-
dziernika, będzie dostępna dla zwiedzają-
cych do końca grudnia. Prezentowanych jest 
na niej 100 obiektów europejskiego malar-
stwa, średniowiecznej i nowożytnej rzeźby 
oraz rzemiosła artystycznego pochodzących 
ze zbiorów muzealnych gromadzonych na 
KUL od 1932 r., zapoczątkowanych daro-
wizną ks. Jana Władzińskiego. Kolekcję tę 
uzupełnia 9 rękopisów, inkunabułów i do-
kumentów z Oddziału Zbiorów Specjalnych 
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Dzisiejsza uroczysta inauguracja roku 
akademickiego jest zarazem zwieńczeniem 
wydarzenia wielkiej rangi, jakim był trwa-
jący od 13 października V Kongres Kultury 
Chrześcijańskiej pod hasłem „Wolność oca-
lona. Chrześcijańskie światło na ludzkich 

drogach”. Swoją obecnością zaszczycili nas 
szacowni goście z całego świata, dzięki któ-
rym możliwe było wieloaspektowe ujęcie te-
go jakże ważnego dla współczesnego czło-
wieka tematu. W dowód szacunku i uznania 
uhonorowaliśmy dwie wybitne postacie – 
prof. Krzysztofa Pendereckiego doktoratem 
honoris causa i ks. prof. Michała Hellera od-
nowieniem doktoratu. Był to także czas arty-
stycznych przeżyć za sprawą wystaw, koncer-
tów, sztuki filmowej i teatralnej.

Ważnym punktem obfitującego w wy-
darzenia i inicjatywy programu jubileuszo-
wych obchodów jest utworzenie Muzeum 
KUL, powołanego do istnienia z dniem 1 IX 
2016 r. na bazie Pracowni Zbiorów Muze-
alnych i Muzeum Uniwersyteckiego Historii 
KUL. Zostanie ono zlokalizowane w Kampu-
sie Głównym KUL. Aktualnie zespół specjali-
stów muzealników rozpoczął przygotowania 
do opracowania programu funkcjonalnego 
tej instytucji. Kolejną cenną inicjatywą, która 
zostanie zrealizowana we współpracy z mia-
stem Lublin, jest budowa pomnika ks. Idzie-
go Radziszewskiego. Po wyrażeniu zgody 
przez Radę Miasta Lublin – na jego budowę 
i lokalizację – wybrana została Kapituła Kon-
kursowa, która opracowuje obecnie regu-
lamin konkursu na projekt architektoniczny 
monumentu.

Szanowni Państwo!
Zbliżająca się 100. rocznica powstania 

naszego Uniwersytetu jest okazją do święta 
dla całego środowiska akademickiego, ale 
skłania też do refleksji i analiz, by wnioski 
z nich płynące stały się pomocne w opraco-
wywaniu koncepcji dalszego rozwoju Uczel-
ni. A – co chcę podkreślić – mimo dynamicz-
nie zmieniających się realiów nasze plany 
na przyszłość budowane będą niezmiennie 
zgodnie z dewizą wybraną przez ks. Idziego 
Radziszewskiego i zapisaną w Statucie KUL – 
Deo et Patriae.

Szanowni Państwo!
Zgodnie z czcigodną tradycją chciałbym 

na zakończenie wypowiedzieć znaną, staro-
żytną akademicką formułę:

QUOD BONUM, FELIX FAUSTUM, FORTU-
NATUMQUE SIT!
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„Dzieci moje!” – wystawa w 70. rocznicę ingresu bpa Stefana Wy-
szyńskiego do katedry lubelskiej – Gmach Główny KUL (więcej na 
str. 18-19)
Deesis. Wystawa malarstwa Stanisława Białogłowicza – Galeria 
Sztuki Sceny Plastycznej KUL

Spotkanie autorskie
Adam Zagajewski – „Czym jest życie duchowe w poezji” – Gmach 
Główny KUL – prowadzenie ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL

„Dzisiejsi poeci bardzo niechętnie mówią o życiu duchowym. 
Przeważa dyktat zwykłości, codzienności. Nie chodzi o wysoki styl, 
ale o wysoki temat”.

Koncerty
Alexander Trostiansky (skrzypce) i Natalya Ardasheva (forte-

pian) – koncert z cyklu „Opus Magnum – KULowskie wieczory z mu-
zyką” – Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego na KUL

Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego – 
uwory Krzysztofa Pendereckiego a capella – Centrum Spotkania 
Kultur

Relacje filmowe i  fotograficzne, teksty wystąpień i  wywiady 
na www.kul.pl//art_69439.html

Publikacja z tekstami wystąpień: Wolność ocalona. Chrześci-
jańskie światło na ludzkich drogach. Materiały V Kongresu Kultury 
Chrześcijańskiej, KUL, Lublin 13-16 września 2016, red. ks. Tomasz 
Adamczyk, Lublin: TN KUL 2016, ss. 446, seria Źródła i Monografie.



Przesłanie V Kongresu Kultury 
Chrześcijańskiej w Lublinie

Przyjęte na zakończenie V KKCh przesłanie odczytał abp Stanisław 
Budzik podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

W dniach 13-16 października 2016 roku, 
pod hasłem „Wolność ocalona. Chrze-

ścijańskie światło na ludzkich drogach”, ob-
radował w Lublinie V Kongres Kultury Chrze-
ścijańskiej, będący pierwszym etapem ob-
chodów jubileuszu 100-lecia KUL.

Refleksja nad wolnością wpisuje się głę-
boko w tożsamość Uniwersytetu, który zo-
stał założony przez ks. Idziego Radziszew-
skiego w 1918 roku, po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. „Ta zbieżność dat – 
mówił do społeczności akademickiej św. Jan 
Paweł II – ma swoją wieloraką wymowę. Wi-
docznie zachodzi jakiś organiczny związek 
pomiędzy niepodległością a uniwersytetem 
oraz pomiędzy niepodległością a «katolicko-
ścią»” (Warszawa, 17 VI 1983).

W latach komunistycznego totalitaryzmu 
KUL nazywano „wyspą wolności” w uznaniu 
dla oporu przeciwko zniewalaniu umysłów 
oraz ze względu na twórczy rozwój ideałów 
chrześcijańskiego humanizmu. Odwołujemy 
się dzisiaj do dziedzictwa służby Bogu i Oj-
czyźnie, zgodnie z dewizą KUL, aby poszu-
kiwać światła na drogach, którymi podąża 
człowiek współczesny, Kościół, Ojczyzna, Eu-
ropa i świat.

Wolność jest miarą godności i wielkości 
człowieka, szansą jego duchowego rozwoju 
i miarą moralnego ożywienia narodów. Jest 
to temat ciągle aktualny, zwłaszcza w kon-
tekście nowych zagrożeń wolności oraz no-
wych form zniewolenia i uzależnienia czło-
wieka. Chrześcijaństwo niesie radosną no-
winę o odkupieniu człowieka przez Jezu-
sa Chrystusa, który przemienia go i ocala. 
Św. Paweł głosi moc Zmartwychwstałego: 
„Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański 
– tam wolność.” (2 Kor 3,17). Życie w Chry-
stusie jest drogą ocalonej wolności, jest ono 
światłem dla świata.

Posłannictwo Kościoła w świecie to służ-
ba wyzwoleniu człowieka z grzechu poprzez 
ukazywanie mocy Bożego Miłosierdzia. Jak 
świadczy przypowieść o synu marnotraw-
nym, Bóg nie odbiera nam wolności. Wol-
ność człowieka jest dla Niego tak ważna, że 
godzi się na ryzyko naszych złych wyborów. 
Chrześcijaństwo jest więc świadectwem 
o wielkości człowieka, mimo jego kruchości 
i słabości.

Sprawa wolności i wyzwolenia człowie-
ka stanowi również silną inspirację dla wie-
lu twórców w różnorodnych dziedzinach 
współczesnej kultury. Spotykają się oni, na-
wet gdy niektórzy z nich nie mają łaski wia-
ry, z najgłębszymi i najbardziej rdzennymi 
treściami chrześcijaństwa.

Dialog Kościoła z kulturą współczesną 
ogniskuje się na wolności człowieka, je-
go godności i szczęściu. Sama wiara staje 
się kulturą, aby blaskiem nadprzyrodzonej 
prawdy wzmacniać i ocalać wolność, zespa-
lać ją z prawdą i dobrem.

W dniach Kongresu przeżywaliśmy pięk-
no refleksji we wspólnocie gości ze Wscho-
du i Zachodu Europy. Uczestniczyli w nim 
prelegenci z Austrii, Francji, Litwy, Polski, 
Rosji, Ukrainy i Włoch. Odkrywaliśmy, że 
intelektualiści i artyści, duchowni różnych 
wyznań, politycy i społecznicy tworzą sym-
fonię sensu, w której łączą się różnorodne 
doświadczenia.

Zastanawialiśmy się, czy na gruncie 
współczesnej nauki można jeszcze mówić 
o wolnej woli. Próbowaliśmy zrozumieć 
uwarunkowania autonomii KUL w PRL. Przy-
swajaliśmy sobie uniwersalne wolnościo-
we znaczenie ukraińskiej rewolucji godno-
ści. Analizowaliśmy drogę od konfliktu do 
komunii w dialogu Kościoła Katolickiego 
z Rosyjską Cerkwią Prawosławną. Z troską 

podchodziliśmy do kryzysu migracyjnego, 
rozważając wyzwania, jakie stawia przed na-
mi Ewangelia.

Mówiliśmy o wolności w kontekście 
współczesnych wyzwań. Chcemy ją ocalić ja-
ko wspólną wartość, łączącą ludzi z bliska 
i daleka, posiadającą wymiar jednostkowy 
i społeczny, narodowy i globalny. Kto ratuje 
wolność jednego człowieka i wolność jedne-
go narodu, ratuje cały świat. Świadomość 
wzrostu lęków, napięć i konfliktów w obec-
nej dobie nie pozwala już mówić o rzeko-
mym „końcu historii” i osiągnięciu wolno-
ściowych ideałów. Wolność jawi się dziś 
wyraziście jako dar i zadanie, domaga się 
ona konsekwentnej etyki odpowiedzialności 
i solidarności.

Z jednej strony należy odrzucać pokusę 
utopii, czy to o charakterze technologicz-
nym, czy politycznym, obiecujących dro-
gi na skróty do osiągnięcia pełni wolności, 
z drugiej zaś strony nie wolno wyzbywać się 
pragnienia lepszego świata, w którym w du-
chu wolności rozwija się ludzkie braterstwo, 
dialog religii, poszanowanie praworządno-
ści, bezpieczeństwo i integralność teryto-
rium każdego kraju, otwartość na obcych 
i uchodźców, kultura integracji i zaufania.

Zniszczenie wolności dokonuje się zarów-
no wskutek przemocy z zewnątrz, jak i za 
sprawą autodestrukcji. Wobec relatywizmu, 
egoizmu i zaniku wartości duchowych w kul-
turze liberalnej, rośnie pokusa ucieczki od 
wolności. Doświadczenie wykluczenia i bra-
ku perspektyw rozwoju, boleśnie odczuwa-
ne przez młodych ludzi, sprawia, że wielu 
z nich postrzega wolność jako „nieszczęsny 
dar” i neguje ją jako wartość bezwzględną.

Odrzucenie wolności nie jest jednak le-
karstwem na problemy wynikające z jej 
nadużywania.

Wolność wiąże się z nadzieją, ale zakłada 
także ryzyko. Dlatego w przesłanie V Kon-
gresu Kultury Chrześcijańskiej wpisuje się 
wezwanie papieża Franciszka adresowane 
do uczestników Światowych Dni Młodzie-
ży w Krakowie. Nie wolno spocząć na wy-
godnej kanapie i cieszyć się skromną cząst-
ką własnej wolności, ale trzeba wyruszyć 
w świat, podjąć dialog w radości wiary i po-
czuciu piękna, aby ocalać wolność w sobie 
i we wspólnocie.

Lublin, 16 X 2016 r.
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Z kalendarza wybrane
 Wizyta na Wschodzie

7-13 września ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński przebywał na 
Ukrainie i Białorusi. 8 września gościł na Wschodnioeuropejskim 
Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku, gdzie spotkał 
się z jego rektorem prof. Igorem Kocanem oraz uczestniczył w inau-
guracji roku akademickiego 2016/2017. 9 września nawiedził grób 
polskich żołnierzy na cmentarzu w Mielnikach na Ukrainie. 12 wrze-
śnia w Baranowiczach na Białorusi spotkał się z rektorem Baranowic-
kiego Uniwersytetu Państwowego Wasilijem Iwanowiczem Kochurko 
i podpisał umowę o współpracy KUL z tym uniwersytetem.

Z okazji jubileuszu
16 i 22 września Rektor KUL wziął udział w konferencjach praso-

wych, podczas których zaprezentowany został program V Kongresu 
Kultury Chrześcijańskiej i obchodów 100-lecia KUL. Pierwsza z nich 
miała miejsce w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warsza-
wie, druga – w Muzeum KUL.

25 września w Programie 1 TVP „Między niebem a ziemią” przy-
bliżył okoliczności powstania Uniwersytetu. Mówił też o planowa-
nych obchodach jubileuszu i rozpoczynających go wydarzeniach 
– V Kongresie Kultury Chrześcijańskiej i wystawie „100 na 100. Sto 
najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL” na Zam-
ku Królewskim w Warszawie.

29 września udzielił wywiadu dla TVP Lublin, a w przededniu 
V KKCh – 13 października – dziennikarzom Radia Centrum, Radia Lu-
blin i portalu internetowego lublin.today.

25 października odbył spotkanie z udziałem Ewy Olszewskiej-
-Borys dotyczące wybicia medalu z okazji jubileuszu 100-lecia KUL, 
a także z zespołem konsultacyjnym w sprawie powstania Muzeum 
KUL.

26 października przewodniczył spotkaniu z Komitetem Redakcyj-
nym Encyklopedii 100-lecia KUL i spotkaniu z udziałem prokuratora 
Dariusza Gabrela w sprawie rehabilitacji rektora KUL w latach 1944-
1951 ks. Antoniego Słomkowskiego.

Spotkania
23 września ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński spotkał się z o. Pio-

trem Twardeckim SJ, któremu podziękował za zakończoną pracę 
przełożonego duszpasterzy akademickich, i z jego następcą o. Rafa-
łem Sztejką SJ, który pracował już w DA KUL w pierwszej dekadzie 
XXI w.

21 października w ramach projektu „Śniadanie z Rektorem” roz-
mawiał ze studentami laureatami konkursu na aranżację przestrzeni 
przed budynkiem Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury 
Krajobrazu KUL.

24 października przewodniczył corocznemu spotkaniu z profe-
sorami seniorami, dla których była to okazja do rozmowy, zapozna-
nia się z obecną działalnością Uczelni, a także wysłuchania minireci-
talu studenckiego zespołu ReTune.

27 października wręczył dyplomy uznania koordynatorom 
XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, podczas którego pracownicy, dok-
toranci i studenci KUL zrealizowali 216 projektów.

Modlitwa na rozpoczęcie roku akademickiego
1 października w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze Rektor KUL 

poprowadził rozważanie podczas apelu jasnogórskiego – przywołał 
myśli skierowane przez papieża Franciszka do Polaków i do młodzie-
ży z całego świata podczas jego lipcowej wizyty w naszej ojczyźnie, 
podkreślił znaczenie idei założenia uniwersytetu katolickiego zreali-
zowanej u zarania niepodległej Polski przez ks. Idziego Radziszew-
skiego oraz w perspektywie jubileuszu 100-lecia KUL powierzył go 
opiece Pani Jasnogórskiej [tekst na www.kul.pl/wypowiedzi].

6 października wraz z przedstawicielami Senatu KUL wziął 
udział w Mszy św. pod przewodnictwem abpa Stanisława Budzika, 
sprawowanej w archikatedrze lubelskiej dla społeczności wszyst-
kich szkół wyższych Lublina z okazji inauguracji roku akademickiego 
2016/2017.

opracowała M.K.
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STANISŁAW SAREK

Towarzystwo Naukowe KUL

Humanitati Christianae 
opere et veritate

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego, 
przyznana już po raz 41 przez Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL, 

trafiła w ręce abpa Stanisława Gądeckiego.

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszew-
skiego, pierwszego rektora KUL, zosta-

ła ustanowiona w 1974 r. z intencją hono-
rowania uczonych „za wybitne osiągnięcia 
naukowe w duchu humanizmu chrześcijań-
skiego”. Dotychczas jej laureatami byli m.in.: 
prof. Władysław Tatarkiewicz, prof. Ma-
rian Plezia, o. prof. Mieczysław A. Krąpiec, 
prof. Irena Sławińska, ks. prof. Michał Hel-
ler, prof. Stefan Sawicki, abp prof. Józef Ży-
ciński, kard. Zenon Grocholewski, prof. Bog-
dan Chazan, a w ubiegłym roku prof. Andrzej 
Półtawski. Uchwałą Zarządu TN KUL z 3 II 
2016 r. jej laureatem za rok 2016 został abp 
dr Stanisław Gądecki, metropolita poznań-
ski i przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski, członek Kongregacji Nauki Wiary.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła 
się 28 X 2016 r. Rzecz całą zagaił i uczest-
ników, zwłaszcza wielu znamienitych go-
ści, m.in. bpa Artura Mizińskiego, sekreta-
rza KEP, biskupów seniorów Ryszarda Kar-
pińskiego z Lublina i Zdzisława Fortuniaka 
z Poznania, a także dr hab. Iwonę Niewia-
domską, profesor i prorektor KUL, przywitał 
ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, prezes 
TN KUL. Następnie nakreślił skrótowo histo-
rię i dzień dzisiejszy TN KUL, przypomniał 
ideę i dotychczasowych laureatów Nagrody 
im. Księdza Idziego Radziszewskiego.

Ceremonię wręczenia dyplomu i statuet-
ki poprzedziła erudycyjna laudacja na cześć 

Laureata, którą wygłosił ks. dr hab. Tadeusz 
Guz, prof. KUL. Zawarł w niej sugestywny 
rys tak dorobku naukowego, jak i działal-
ności duszpasterskiej Laureata. Przedstawił 
abpa Gądeckiego jako wybitnego biblistę, 
wielkiego formatu uczonego, który zawsze 
optuje za człowiekiem stworzonym na obraz 
i podobieństwo Boże (imago et similitudo 
Dei), ale nade wszystko podkreśla rolę i zna-
czenie rodziny. Apeluje o wdzięczność Bo-
gu za życie we wszystkich jego przejawach, 
pokazuje wartość ekologii, zachęca do dba-
łości o otaczający nas świat, wskazując na 
jego Stwórcę. Porządkowanie siebie, swego 
ducha i otaczającego nas świata powinno 
być, według abpa Gądeckiego, priorytetem 
każdego człowieka. Zachęca on, aby na ru-
inach konfliktów i nienawiści budować cy-
wilizację Serca Jezusowego, w której życie 
ludzkie na każdym etapie jest szanowane 
i chronione. Krótko mówiąc, jest to huma-
nizm chrześcijański, czyniony – zgodnie z za-
wołaniem biskupim Laureata – opere et ve-
ritate, czyli czynem i prawdą, wpisujący się 
w duchowy sens Nagrody im. Księdza Idzie-
go Radziszewskiego.

Przewodniczący uroczystości ks. prof. 
A. Eckmann w towarzystwie dra hab. Miro-
sława Sitarza, prof. KUL, sekretarza general-
nego TN KUL, odczytał następnie treść dy-
plomu i wręczył Laureatowi statuetkę na-
grody. A zgromadzeni na sali uroczystym, na 

dwa głosy śpiewanym Plurimos annos wyra-
zili swoje życzenia dla Laureata.

Abp Gądecki, po podziękowaniu Zarządo-
wi TN KUL za znamienite wyróżnienie, wy-
głosił wykład, w którym podzielił się spo-
strzeżeniami na temat postulatów dotyczą-
cych problemów małżeństwa i rodziny wyra-
żonych w adhortacji Amoris laetitia, będącej 
zwieńczeniem ostatniego synodu, którego 
był uczestnikiem. Zwracał przy tym uwagę 
na ich wymiar społeczny i kościelny. Do naj-
ważniejszych sugestii posynodalnego doku-
mentu zdaniem abpa Gądeckiego należą: 
zmiana języka Kościoła na tematy związa-
ne z seksualnością, odnowa przygotowania 
narzeczonych i stworzenie systemu forma-
cji małżonków, kształcenie seminarzystów 
do bycia duszpasterzami rodzin. Prelegent 
odniósł się też do tematów dla synodu po-
bocznych, wszelako nader mocno akcento-
wanych przez media. Przypomniał, że wbrew 
oczekiwaniom niektórych grup, zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz Kościoła, ostatni 
synod nie powiedział nic nowego na temat 
możliwości przyjmowania Komunii św. przez 
osoby po rozwodzie cywilnym, a w kwestii 
osób o tendencjach homoseksualnych wy-
powiedział się nie o nich samych, ale o ich 
rodzinach.

Następnie głos zabierali goście: bp A. Mi-
ziński w imieniu abpa Stanisława Budzika, 
bp Z. Fortuniak, bp R. Karpiński i prorektor 
prof. I. Niewiadomska. Odczytane też zostały 
listy gratulacyjne od bpa Marka Jędraszew-
skiego, kard. Stanisława Dziwisza oraz prezy-
denta Lublina Krzysztofa Żuka.

 Humanizm chrześcijański jeszcze raz zo-
stał nagrodzony w swoim konkretnym, oso-
bowym przejawie. Jest on tym nurtem hu-
manizmu, który wielkość człowieka i god-
ność osoby widzi w perspektywie związku 
z Bogiem w świetle objawienia chrześci-
jańskiego, akcentując, że wartości religijne 
i dążenia transcendentne nie tylko nie są 
sprzeczne z jakimkolwiek humanizmem god-
nym tego miana, ale że czynią go pełnym 
i autentycznym.

Abp Stanisław Gądecki – laureat 
tegorocznej nagrody TN KUL
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KS. DR BARTŁOMIEJ KRZOS

Instytut Teologii Moralnej, diecezjalny koordynator Dni Kultury Chrześcijańskiej

Wydarzyło się na Sandomierszczyźnie
Dni Kultury Chrześcijańskiej, zorganizowane przez Wydział 

Zamiejscowy KUL, odbywały się w Stalowej Woli, Tarnobrzegu 
i Sandomierzu w dniach 15-18 X 2016 r.

Sama idea nie jest nowa i oryginalna. 
Dni Kultury Chrześcijańskiej czy też Dni 

Kultury Społecznej odbywały się już, choć 
w innej formie, w latach 80. XX w. w Sta-
lowej Woli. Były one związane z działalno-
ścią ówczesnego proboszcza, a obecnego 
bpa Edwarda Frankowskiego. Pragnienie po-
wrotu do tej szczytnej idei wyraził biskup 
diecezji sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. 
Podobną myśl wypowiedział Rektor KUL 
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński na wiel-
kanocnym spotkaniu z duchowieństwem 
diecezji sandomierskiej na terenie kampusu 
uniwersyteckiego w Stalowej Woli. Zachętę 
do zorganizowania kulturalnego wydarzenia 
o charakterze chrześcijańskim dla lokalnej 
społeczności formułował również prezydent 
Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Podję-
liśmy się więc na Wydziale Zamiejscowym 
KUL w Stalowej Woli, pod kierownictwem 
dziekana prof. dra hab. Andrzeja Kuczumo-
wa, niełatwego zadania organizacji Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej Diecezji Sandomier-
skiej. Na zaproszenie od razu i z wielką życz-
liwością zareagowali polscy Ormianie. Dzięki 
nim udało się stworzyć program poświęcony 
Ormianom katolickim. Armenia była pierw-
szym na świecie krajem, który przyjął chrze-
ścijaństwo jako swoją oficjalną religię. Or-
mianie przez wiele wieków byli wpisani 
w historię i kulturę chrześcijańską polskie-
go narodu. Dodatkowo społeczność ormiań-
ska w ciągu całej swojej burzliwej historii 
przechodziła wiele wojen, okresów wygna-
nia i prześladowań. Niedawno minęła setna 
rocznica ludobójstwa Ormian w Imperium 
Osmańskim. Dzisiaj na kanonicznym terenie 
ormiańskokatolickiego Patriarchatu Cylicji 
(tereny Syrii i Iraku) trwa wojna i zbrodni-
cza działalność Państwa Islamskiego, a wielu 
ze współcześnie poszkodowanych i uchodź-
ców należy do kultury ormiańskiej. Ponadto 
organizacji wydarzenia przyświecała 1050. 
rocznica chrztu Mieszka I i początku państwa 
polskiego oraz przypadająca w październiku 
rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Dni Kultury Chrześcijańskiej 2016 rozpo-
częły się 15 października w Domu Katolic-
kim w Sandomierzu sympozjum naukowym 
poświęconym osobie bpa Stefana Zwiero-
wicza, biskupa sandomierskiego w latach 

1902-1908. Zostało ono przygotowane przez 
Bibliotekę Diecezjalną w Sandomierzu i po-
łączone ze zjazdem katechetów oraz stałą 
formacją kapłańską, organizowanymi przez 
odpowiednie wydziały Kurii Diecezjalnej 
w Sandomierzu. 16 października w para-
fii akademickiej pod wezwaniem św. Jana 
Pawła II i św. Jadwigi Królowej w Stalowej 
Woli odbyły się spotkania wiernych z przed-
stawicielami organizacji Kościół w Potrze-
bie, uwrażliwiające na skalę i okrucieństwo 
współczesnych prześladowań chrześcijań-
skich Ormian i innych wyznawców chrze-
ścijaństwa na Bliskim Wschodzie. Podobne 
wystąpienie poprzedziło koncert męskiego 
zespołu wokalnego Kairos z Lublina pod dy-
rekcją Borysa Somerschafa. Koncert euro-
pejskiej sławy śpiewaków odbył się w pięk-
nym i akustycznym wnętrzu sanktuarium 
Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli-
-Rozwadowie. Zespół zaprezentował po-
ruszający i pełen modlitewnej głębi śpiew 
wschodniochrześcijański. Wydarzeniom tym 
towarzyszyło wiele innych inicjatyw takich, 
jak: IV Bieg Papieski w Ćmielowie, wieczór 
słowno-muzyczny dedykowany św. Janowi 
Pawłowi II jako papieżowi dialogu w Bara-
nowie Sandomierskim, papieski koncert ze-
społu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sta-
lowej Woli w bazylice konkatedralnej w tym 
mieście.

Dzień 17 października przyniósł kolej-
ne wydarzenia. Uczniowie szkół stalowo-
wolskich i tarnobrzeskich mogli spotkać się 
z abpem Mieczysławem Mokrzyckim – dłu-
goletnim sekretarzem papieża Jana Pawła II. 
Spotkanie zostało zainicjowane przez Iwonę 
Hetnar z Katolickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. 
Arcybiskup w sposób bezpośredni i wzru-
szający odpowiadał na pytania młodzieży, 
przybliżając prywatne życie i osobistą świę-
tość papieża Polaka. Tego dnia miała miej-
sce również uroczysta inauguracja roku aka-
demickiego 2016/2017 na Wydziale Zamiej-
scowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL 
w Stalowej Woli, której przewodniczył pro-
rektor ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL. 
Odbyła się wówczas immatrykulacja i ślubo-
wanie studentów I roku oraz wręczenie skie-
rowań na staże dla najlepszych studentów 

kierunków inżynieryjnych. Wieczorem w ba-
zylice katedralnej w Sandomierzu odprawio-
na została Msza św., w intencji prześlado-
wanych chrześcijan, pod przewodnictwem 
abpa Raphaela Minassiana, zwierzchnika 
katolickich Ormian w Armenii, Gruzji, Rosji 
i Wschodniej Europie, oraz bpa K. Nitkiewi-
cza. Uczestniczyli w niej między innymi: am-
basador Republiki Armenii Edgar Ghazary-
an, Ormianie z Polski, przedstawiciele władz 
samorządowych, wykładowcy Wydziału Za-
miejscowego KUL w Stalowej Woli, osoby 
zakonne i świeckie. Po Mszy św. odbyło się 
spotkanie abpa R. Minassiana z przybyłymi 
na uroczystość Ormianami oraz wspólnotą 
Wyższego Seminarium Duchownego w San-
domierzu. Gość, odpowiadając na pytania 
zebranych, mówił o historii i martyrologii 
narodu ormiańskiego, o współczesnej sytu-
acji Kościoła ormiańskokatolickiego, a także 
dzielił się własnymi dramatycznymi przeży-
ciami z czasów wojen i emigracji. W jego wy-
powiedzi brzmiało poczucie jedności wszyst-
kich Ormian i wierności ich chrześcijańskiej 
tradycji pomimo wielu doświadczeń.

Ostatniego dnia odbyła się w Bibliote-
ce Międzyuczelnianej w Stalowej Woli kon-
ferencja naukowa poświęcona początkom 
chrześcijaństwa w Polsce, a zwłaszcza na 
ziemi sandomierskiej, przygotowana przez 
prof. A. Kuczumowa, przy współpracy pra-
cowników WZPiNoS. Uczestniczył w niej 
Rektor KUL, grono profesorskie z Wydziału 
Zamiejscowego, władze samorządowe, du-
chowieństwo miasta i młodzież szkół śred-
nich. Abp Minassian i bp Nitkiewicz przed-
stawiali referaty dotyczące obecności chrze-
ścijan obrządków wschodnich na ziemiach 
polskich i w historii naszego kraju. Wielkim 
zainteresowaniem cieszył się także wykład 
prof. Andrzeja Buko o początkach państwa 
polskiego i inkorporacji do niego ziemi san-
domierskiej. Konferencji towarzyszyła wy-
stawa fotosów prac Yany Ayvazyan, autorki 
ikon o kolorycie ormiańskim.

Tegoroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej 
Diecezji Sandomierskiej, gromadzące ludzi 
z Polski, Armenii, Ukrainy, Rosji i Bliskie-
go Wschodu, stały się zapewne znaczącym 
wkładem w chrześcijańską kulturę i historię 
naszego miasta i regionu.
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PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

W łączności pokoleń
28 X 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się gala 
piętnastej edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą 
polonistyczną pracę magisterską obronioną w 2015 r. Gospodarzem 

uroczystości był Instytut Filologii Polskiej KUL.

Ogólnopolski Konkurs im. Czesława Zgo-
rzelskiego, którego celem jest wyróż-

nienie najzdolniejszych młodych poloni-
stów i zmotywowanie ich do podejmowa-
nia dalszych prac naukowo-badawczych, 
został zainicjowany w roku 2001 staraniem 
kolegium dyrektorów polonistyk uniwersy-
teckich wyróżnionych certyfikatem jakości 
kształcenia UKA. Tegoroczny finał konkur-
su zbiegł się z 20. rocznicą śmierci jego pa-
trona – prof. Czesława Zgorzelskiego (17 III 
1908 – 26 VIII 1996), znakomitego znawcy 
literatury oświecenia i romantyzmu, jedne-
go z najwybitniejszych historyków literatury 
polskiej, mistrza wielu znakomitych poloni-
stów, człowieka o nieskazitelnej prawości, 
stanowiącego wciąż aktualny wzór postawy 
intelektualnej i etycznej. Konkurs im. Cze-
sława Zgorzelskiego jest dowodem łączno-
ści polonistycznych pokoleń. Zaszczepione 
przez prof. Zgorzelskiego jego bezpośred-
nim uczniom, wiedza i etos pracy naukowej 
owocują obecnie w całej Polsce w pokoleniu 
„wnuków”. To swoiste promieniowanie pa-
trona konkursu nie dziwi – praca naukowa 
i wychowawcza stanowiły bowiem jego pa-
sje równorzędne.

Organizatorem konkursu jest aktual-
nie Konferencja Polonistyk Uniwersytec-
kich, której jesienne spotkania odbywają 

się – corocznie w przeddzień gali – w Domu 
Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. 
Konferencję w chwili obecnej tworzą dwa-
dzieścia trzy ośrodki polonistyczne z całej 
Polski – wydziały lub instytuty prowadzące 
kierunek filologia polska, zarówno uczelnie 
o wielkiej historii i renomie, jak i dopiero 
ją zdobywające. Zgodnie z regulaminem 
konkursu, zgłoszone doń mogą być tylko te 
prace, które stały się podstawą pomyślnie 
przeprowadzonego egzaminu magisterskie-
go w roku kalendarzowym poprzedzającym 
edycję konkursu. Kandydatów do nagród 
zgłaszają jednostki KPU.

Nagroda im. Czesława Zgorzelskiego, 
przyznawana w dwóch podstawowych dzie-
dzinach filologicznych – literaturoznawstwie 
i językoznawstwie, jest indywidualną nagro-
dą pieniężną, przy czym w każdej dziedzinie 
przyznaje się nagrodę I i II stopnia oraz wy-
różnienie. Od roku 2012 prace nagrodzone 
pierwszym miejscem, jeśli ich autorzy nie 
podpisali wcześniej wiążących ich umów, są 
wydawane w serii Młoda Polonistyka. War-
to zaznaczyć, że grono laureatów konkursu 
możliwość publikacji swych prac ceni wyżej 
niż samą nagrodę pieniężną. Ideę przewod-
nią utworzenia przywołanej serii wydawni-
czej stanowi kreowanie wzorów polonistycz-
nych postaw promowanych w konkursie. 

Dysponentem Młodej Polonistyki jest Konfe-
rencja Polonistyk Uniwersyteckich.

W roku jubileuszowej XV edycji Konkursu 
im. Czesława Zgorzelskiego laury zwycięstwa 
trafiły do Urszuli Modrzyk z UAM (katego-
ria językoznawstwo) i Jana Księżyka z UKSW 
(kategoria literaturoznawstwo). U. Modrzyk 
jest autorką pracy „Polskie przyimki złożo-
ne w reprezentacji LFG na przykładzie wy-
rażeń «na rzecz» i «do spraw»”, powstałej 
pod kierunkiem dra hab. Tomasza Miki, prof. 
UAM. J. Księżyk zaś napisał studium „Znacze-
nie ekfrazy dla poetyki narracji eseistycznej 
– na przykładzie trylogii Zbigniewa Herber-
ta Barbarzyńca w ogrodzie, Martwa natura 
z wędzidłem i Labirynt nad morzem”, któ-
rego promotorem była s. dr hab. Wiesława 
Tomaszewska, prof. UKSW.

Laureatkami nagrody II stopnia w bieżą-
cej edycji konkursu zostały Barbara Linsztet 
z UMK w kategorii językoznawstwo i Alicja 
Ewa Bielak z UW w kategorii literaturoznaw-
stwo. Ponadto jurorzy przyznali w katego-
rii literaturoznawstwo wyróżnienie, które 
otrzymała Anna Szmygin z UŁ.

Ogółem do XV edycji konkursu zgłoszo-
no 8 prac w kategorii językoznawstwo i 12 
w kategorii literaturoznawstwo. W drugiej 
konkursowej kategorii tytuł finalisty konkur-
su przypadł w udziale między innymi absol-
wentce KUL Magdalenie Zarembie (praca: 
„«Wizje pełne blasków latających»… Trady-
cje i ewolucje motywu światła w wybranych 
utworach Juliusza Słowackiego”).

Zgłoszone do konkursu prace pokazują 
bardzo szerokie spektrum badań młodych 
polonistów. Powodem do szczególnej ra-
dości organizatorów Konkursu im. Czesła-
wa Zgorzelskiego jest podkreślany co roku 
przez gremium jurorów wysoki poziom zgła-
szanych doń rozpraw. Wspólnym mianow-
nikiem jest tu nieprzeciętność, wiele prac 
– w opinii jurorów – reprezentuje poziom 
zbliżony do wymaganego od dysertacji dok-
torskich. Dotychczas, w piętnastu edycjach 
konkursu, o laur zwycięzcy ubiegało się łącz-
nie 281 autorów prac magisterskich z 21 
ośrodków polonistycznych.

Tegoroczny finał konkursu z racji roczni-
cowej stanowił szczególną okazję do uczcze-
nia pamięci jego patrona. Tradycyjnie już 

DR AGNIESZKA JAROSZ

Instytut Filologii Polskiej

DR HAB. MAŁGORZATA NOWAK-BARCIŃSKA

dyrektor Instytutu Filologii Polskiej

Prof. Andrzej Zgorzelski (pośrodku w górnym rzędzie) wraz z laureatami Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego 
i ich naukowymi opiekunami
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KS. DR MAREK JEZIORAŃSKI

Instytut Pedagogiki

Pedagogika adekwatna 
na gruncie wielkiej tradycji

Instytut Pedagogiki obchodzi w tym roku 35. rocznicę przywrócenia 
kształcenia pedagogicznego na naszej Uczelni.

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest pierw-
szym w Polsce ośrodkiem akademic-

kim, na którym podjęto kształcenie peda-
gogiczne, zapewniając mu podstawy insty-
tucjonalne. W 1919 r. bowiem na Wydziale 
Humanistycznym powstała Katedra Peda-
gogiki, a jej pierwszym kierownikiem zo-
stał prof. dr hab. Zygmunt Kukulski (1890-
1944). Po wznowieniu działalności Uczelni 
w 1944 r. prace rozpoczęła Sekcja Pedago-
giczna. W 1953 r. Ministerstwo Szkolnictwa 
Wyższego wstrzymało rekrutację na kierun-
ku pedagogika na KUL, a całkowite wyga-
śnięcie kierunku nastąpiło w 1956 r. Od tego 
momentu do ponownego otwarcia kierunku 
pedagogika istniała jako ogólnouniwersytec-
ka agenda międzywydziałowa – jej filarami 
byli najpierw prof. dr hab. Stefan Kunowski 
(1909-1977), a później prof. dr hab. Teresa 
Kukołowicz (1925-2014). Dzięki jej szczegól-
nym  staraniom Ministerstwo Nauki, Szkol-
nictwa Wyższego i Techniki w 1981 r. wydało 
zgodę na powołanie Sekcji Pedagogiki w ra-
mach nowo powstałego Wydziału Nauk Spo-
łecznych KUL. W 1996 r. Sekcja została prze-
kształcona w Instytut Pedagogiki. Obecnie 
Instytut liczy 11 katedr. Prowadzone w nich 
badania obejmują: antropologiczno-aksjo-
logiczne podstawy wychowania, system 
edukacji, dzieje szkolnictwa elementarne-
go i opiekę społeczną, badania nad rodziną, 

pedagogikę personalistyczną, podstawy „pe-
dagogiki otwartej” i chrześcijańskiej, myśl 
pedagogiczną okresu II Rzeczypospolitej, 
środki komunikowania się osób niesłyszą-
cych (fonogesty, język migowy), uwarunko-
wania wychowania chrześcijańskiego, bada-
nia z zakresu resocjalizacji, reedukacji, zdro-
wia i profilaktyki, pedeutologii i mediów.

Organizatorzy jubileuszowej konferen-
cji wystosowali zaproszenia do środowisk 
akademickich w Polsce podejmujących ba-
dania pedagogiczne w różnych kontekstach 
i paradygmatach. Zaproszeni zostali również 
goście z zaprzyjaźnionych uczelni we Wło-
szech, Niemczech czy Francji. Szczególnym 
zaszczytem dla środowiska pedagogicznego 
KUL było przyjęcie zaproszenia przez Komi-
tet Nauk Pedagogicznych PAN do odbycia 
na naszej Uczelni posiedzenia KNP PAN, rek-
torów, dziekanów wydziałów i dyrektorów 

instytutów pedagogicznych, edukacyjnych, 
nauk o wychowaniu i nauk pedagogicznych. 
Zostało ono zorganizowane bezpośrednio 
przed konferencją, tj. 16-17 października. 
Zgromadziło około 80 uczestników, którzy na 
początku swoich kadencji w KNP PAN czy też 
na uczelniach podejmowali zagadnienia z za-
kresu zarządzania kształceniem i stymulowa-
nia rozwoju naukowego kadr akademickich 
oraz konsultowania projektowanych reform 
w szkolnictwie wyższym. Na tym spotkaniu 
obecny był również poseł PiS dr hab. Jacek 
Kurzępa, prof. SWPS – członek Podkomisji 
Stałej do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go Sejmu RP VIII kadencji.

Uroczyste otwarcie konferencji miało 
miejsce 17 X 2016 r. Koordynatorem tej części 
był ks. prof. dr hab. Marian Nowak, dyrektor 
Instytutu Pedagogiki KUL. Głos zabrali: prof. 
dr hab. Bogusław Śliwerski, przewodniczący 

Pracownicy Sekcji Pedagogiki na początku lat 90. 
XX w.: (siedzą, od lewej) Barbara Kulczycka, Teresa 

Kukołowicz, Tomasz Ożóg, (stoją, od lewej) Anna 
Stawowy, Alina Rynio, Franciszka W. Wawro, Anna 

Petkowicz, ks. Antoni Tomkiewicz, Marian Surdacki, 
Łucja Badeńska, ks. Marian Nowak (fot. ze zbiorów 

Instytutu Pedagogiki)

sylwetkę swego ojca przybliżył polonistycz-
nej młodzieży prof. Andrzej Zgorzelski. Opra-
cowane zaś przez niego kalendarium życia 
Czesława Zgorzelskiego przedstawili pro-
fesorowie Bernadetta Kuczera-Chachulska 
z UKSW i Andrzej Tyszczyk z KUL. Pozycja 
zatytułowana Nauce i krajowi. Kalendarium 
życia i działań prof. dra Czesława Zgorzel-
skiego ukazała się nakładem Wydawnictwa 

Naukowego UKSW (Warszawa 2016) jako XII 
tom serii Problemy Romantyzmu.

Nowym akcentem spotkania była też od-
mienna niż dotychczas forma prezentacji 
książek wydanych w serii Młoda Polonisty-
ka, tj. prac nagrodzonych w roku ubiegłym. 
Publikacje bowiem zostały przedstawione 
nie przez ich autorów (jak praktykowane by-
ło to dotąd na galach konkursu), lecz przez 
ich pierwszych czytelników. Książkę Karoliny 

Górniak pt. Dwudziestowieczna poezja pol-
ska w kontekście anglo-amerykańskiego 
modernizmu. „Słoje zadrzewne” Tymoteusza 
Karpowicza i „The Pisan Cantos” Ezry Poun-
da” zaprezentował dr hab. Dariusz Pachoc-
ki, a pozycję Barbary Łukaszewskiej „Siedem 
psalmów pokutnych” z rękopisu nr 183 Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Edy-
cja – dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka. Omó-
wienia ukażą się drukiem jako recenzje.
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Rynkowy system finansowy w Polsce
Inwestować na giełdzie czy oszczędzać w banku? Te i inne pytania 

z zakresu finansów mogli zadać uczestnicy kolejnych spotkań w ramach 
cyklu Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa.

W październiku 2016 r. gośćmi cyklu 
wykładów Pro publico bono – KULtu-

ra człowieka i społeczeństwa byli Krzysztof 
Pietraszkiewicz z prezentacją zatytułowaną 

„Polski sektor bankowy 2016. Siły i słabości, 
szanse i zagrożenia” oraz prof. dr hab. Mał-
gorzata Zaleska, która przedstawiła prelekcję 
„Długoterminowy rozwój polskiego rynku 

kapitałowego”. Oba wykłady dotyczyły funk-
cjonowania systemu finansowego w Polsce, 
odgrywającego istotną rolę związaną z trans-
ferem kapitału od podmiotów posiadających 
oszczędności do podmiotów potrzebujących 
go na inwestycje lub konsumpcję.

Wykład prezes Zarządu 
Giełdy Papierów 
Wartościowych S.A. 
w Warszawie

Małgorzata Zaleska, profesor nauk eko-
nomicznych, jest dyrektorem Instytutu Ban-
kowości Szkoły Głównej Handlowej, prze-
wodniczącą Komitetu Nauk o Finansach 
PAN, członkiem Komitetu Badań Ekonomicz-
nych NBP oraz członkiem Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie finanse. 
Pełniła między innymi funkcję prezesa Ban-
kowego Funduszu Gwarancyjnego (2007-
2009), była też członkiem Rady Giełdy Pa-
pierów Wartościowych (2000-2002), Komisji 
Nadzoru Bankowego (2007), Economic and 
Financial Committee przy Radzie UE (2009-
2015), Zarządu Narodowego Banku Polskie-
go (2009-2015). Od 2016 r. jako pierwsza 

PROF. DR HAB. MARIAN ŻUKOWSKI

dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania

DR MONIKA NOWAKOWSKA

Biblioteka Instytutu Ekonomii i Zarządzania

Prof. Małgorzata 
Zaleska – prezes 

Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych S.A. 

w Warszawie

KNP PAN, dr hab. Iwona Niewiadomska, 
prof. KUL, Prorektor KUL ds. Kształcenia, 
ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, dzie-
kan WNS, a także ks. prof. M. Nowak, któ-
ry wprowadził w tematykę oraz zarysował 
kontekst konferencji. W czasie tej sesji wy-
głoszono dwa wykłady otwarcia: prof. B. Śli-
werski (UŁ) – „Awanse naukowe pedagogów 
w świetle analizy prac Sekcji I Nauk Humani-
stycznych i Społecznych Centralnej Komisji 
Do Spraw Stopni i Tytułów w okresie VII i VIII 
kadencji” oraz ks. prof. dr hab. Jarosław Mi-
chalski (UKSW) – „Plus ratio quam vis. Pro-
pozycja wychowania do demokracji”.

Kolejnego dnia obrad wiodącą tematy-
ką dwóch pierwszych sesji była prezentacja 
rodowodów pedagogiki uprawianej w Pol-
sce i w Europie, w tym roli mistrzów (m.in. 
dr hab. Maria Boużyk z UKSW przybliży-
ła sylwetkę i myśl jednego z rektorów KUL 

w wykładzie „Pedagogika adekwatna dziś 
a filozofia wychowania Jacka Woronieckie-
go”). Sesje popołudniowe skoncentrowane 
były na tematyce metodologicznych tradycji 
uprawiania pedagogiki w różnych ośrodkach 
naukowych (m.in. ks. prof. dr hab. Edward 
Walewander przedstawił temat „Kontekst 
społeczny i ideologiczny powstania peda-
gogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim”). Ostatniego dnia konferencji tema-
tyka wystąpień skoncentrowała się na prak-
tycznych implikacjach uprawiania pedagogi-
ki w różnych środowiskach naukowych.

Dodatkowym walorem obchodów 30-le-
cia przywrócenia pedagogiki na KUL były wy-
darzenia kulturalne i naukowe. Zapropono-
wano uczestnikom poznanie Laboratorium 
Psycho-Neuro-Fizjologicznego i Studia High 
Definition w Katedrze Psychologii Ekspery-
mentalnej oraz badań w nim prowadzonych, 

zwiedzanie Muzeum KUL, udział w spektaklu 
Damy i huzary Aleksandra Fredry w insce-
nizacji Amatorskiego Teatru Towarzyskiego 
z Lublina oraz wysłuchanie koncertu zespołu 
Scholares Minores pro Musica Antiqua pod 
dyrekcją dra Witolda Danielewicza.

W konferencji licznie uczestniczyli wy-
kładowcy i studenci Instytutu Pedagogiki. 
Takie rozwiązanie dało możliwość toczenia 
otwartej i plenarnej dyskusji po zakończo-
nych wystąpieniach w poszczególnych sek-
cjach. Konferencja zakończyła się krótką 
sesją, w trakcie której był czas na zebranie 
wniosków z całości obrad i przedstawienie 
głosów uzupełniających. Podsumowując ją, 
ks. prof. Marian Nowak zaprosił na jubile-
usz 100-lecia kształcenia pedagogicznego na 
KUL, który będziemy świętować w 2019 r.
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kobieta jest prezesem Zarządu Giełdy Papie-
rów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Zmiany polityczne, ustrojowe i gospodar-
cze, które dokonały się w Polsce po 1989 r., 
przyczyniły się do powstania polskiego ryn-
ku kapitałowego i giełdy. Uchwalenie przez 
Sejm RP w 1991 r. ustawy o publicznym ob-
rocie papierami wartościowymi i funduszach 
powierniczych stało się podstawą prawną do 
stworzenia głównych instytucji rynku kapi-
tałowego (rozumianego jako ogół transak-
cji kupna-sprzedaży, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe o okresie wykupu 
dłuższym od roku). W dniu 16 IV 1991 r. od-
była się pierwsza sesja giełdowa, na której 
notowano 5 spółek.

Jak podkreśliła prezes, po 25 latach od 
tamtej chwili Polska ma nowoczesną i bar-
dzo dobrze rozwiniętą giełdę, notującą akcje 
niemal 500 spółek. Giełda Papierów War-
tościowych w Warszawie jest atrakcyjnym 
parkietem dla wszystkich grup inwestorów, 
zarówno instytucjonalnych, jak i prywat-
nych. Jest jedną z niewielu na świecie, gdzie 
pozyskiwany jest realny kapitał (nowe emi-
sje). Warszawska GPW – to największa gieł-
da w Europie Środkowo-Wschodniej wśród 
giełd atrakcyjnych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wiadomo zaś, że sektor 
MSP jest kluczowy dla gospodarki, bo tworzy 
70% miejsc pracy i generuje 50% PKB Polski.

Dalszy rozwój gospodarczy Polski uzależ-
niony jest od dodatkowych źródeł finanso-
wania. Rządowy plan na rzecz odpowiedzial-
nego rozwoju nie powiedzie się bez udzia-
łu rynku kapitałowego. Warszawski parkiet 
może i powinien dostarczać źródeł finanso-
wania między innymi poprzez emisje akcji 
i obligacji. Zdaniem prof. Zaleskiej Warszaw-
ska Giełda jest bardzo dobrym miejscem 
do inwestowania długoterminowego, które 
w Polsce jest niewystarczające. Inwestycje 
są konieczne, aby finansować dalszy roz-
wój gospodarczy kraju, uzyskać bezpieczeń-
stwo sektora finansowego i w jeszcze więk-
szym stopniu uniezależnić się od kapitału 
zagranicznego.

Konieczne jest oszczędzanie długotermi-
nowe przez wszystkich Polaków, gdyż przy-
szłe emerytury będą niższe od dzisiejszych. 
Takim miejscem do inwestowania może być 
Warszawska Giełda. Prezes podkreśliła, że 
inwestycje długoterminowe (niezależnie od 
indeksu) dały większe zyski niż na tradycyj-
nej lokacie. Niemniej jednak należy pamię-
tać o ryzyku, które jest nieodłącznym ele-
mentem rynku finansowego. Nie można 
dużo zarobić, nie podejmując ponadprze-
ciętnego ryzyka. Prelegentka przestrzegła 
przed utożsamianiem Forex (globalny, mię-
dzynarodowy rynek walutowy zbudowany 
na bazie połączonych siecią informatycz-
ną banków i instytucji finansowych na ca-
łym świecie) z giełdą. Forex jest to bowiem 

platforma, na której się gra i część graczy 
może otrzymać ponadprzeciętne zyski, jed-
nak 80% grających traci swoje oszczędności.

Według prezes Zaleskiej przyszłość Gieł-
dy Papierów Wartościowych w Warszawie 
zależy między innymi od aliansów strate-
gicznych, współpracy operacyjnej z róż-
nymi giełdami na świecie i działań rządu. 
Rozwój polskiego rynku kapitałowego wią-
że się także z ogólnopolską edukacją finan-
sową (w zakresie rynku kapitałowego i gieł-
dy) oraz zmianą filozofii myślenia w sferze 
podejścia do implementowania unijnego 
prawodawstwa.

Wykład prezesa Związku 
Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz od 2003 r. 
jest prezesem Związku Banków Polskich 
(w latach 1991-2003 sprawował urząd dy-
rektora Biura, a następnie dyrektora gene-
ralnego Związku Banków Polskich). W latach 
1998-2006 był przedstawicielem ZBP w Ko-
misji Nadzoru Bankowego. W latach 1998-
2000 i ponownie od 2003 r. jest członkiem 
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Od 1997 r. pełni funkcję przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredyto-
wej S.A. W latach 2002-2003 był przewod-
niczącym Rady Nadzorczej PKO Banku Pol-
skiego S.A.

Aktywa banków w Polsce (podobnie 
jak w wielu krajach europejskich) stanowią 
w ostatnich latach 65-80% aktywów sektora 
finansowego. W związku z tym instytucje te 
odgrywają strategiczną rolę w gospodarce. 
Prezes podkreślił, że jednym z ważniejszych 

osiągnięć polskiej transformacji po roku 
1989 było to, że pomimo zmniejszenia licz-
by banków (z około 1800 do 640) Polacy nie 
stracili pieniędzy.

Na znaczenie polskiego sektora banko-
wego decydujący wpływ ma jego model biz-
nesowy. Zyski wypracowane przez polskie 
banki były przeznaczone na budowę fundu-
szy własnych. Sektor bankowy jest w stanie 
udzielać kredytów potrzebnych gospodar-
ce właśnie dzięki tym funduszom. Oprócz 
nich na siłę polskiej bankowości wpływają 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zapewnia-
jący funkcjonowanie obowiązkowego syste-
mu gwarantowania depozytów) i dobra ja-
kość portfela kredytowego. W związku z tym 
w ubiegłym roku polski sektor bankowy zo-
stał uznany za najlepszy sektor bankowy na 
świecie.

Jak zaznaczył prezes Pietraszkiewicz, ist-
nieją zagrożenia polskiego sektora banko-
wego. Wśród nich wymienił między innymi 
brak zrozumienia roli banków w gospodarce 
rynkowej (np. zbyt duże obciążenia Banko-
wego Funduszu Gwarancyjnego, w tym prze-
rzucenie wysokich kosztów restrukturyzacji 
SKOK-ów), niedobór oszczędności długoter-
minowych (tylko około 5% lokat bankowych 
zakładanych jest na dłużej niż 1 rok) czy 
zmiany regulacyjne. Na trudności składają 
się także niedoskonały system finansowania 
innowacji oraz brak systemu finansowania 
budownictwa mieszkaniowego. Podsumo-
wując wykład, podkreślił, że pomimo wy-
mienionych problemów polski sektor banko-
wy jest stabilny i bardzo nowoczesny.

Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków 
Polskich
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 IWONA PACHCIŃSKA

Muzeum KUL, koordynator uczelniany XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

Nauka źródłem inspiracji
LFN zalicza się do największych imprez upowszechniających osiągnięcia 

naukowe i popularyzujących naukę na Lubelszczyźnie. I należy do 
ścisłej czołówki największych festiwali nauki w kraju.

Tegorocznemu XIII Lubelskiemu Festiwa-
lowi Nauki, który odbył się w dniach 17-

23 IX 2016 r. pod hasłem „Nauka źródłem 
inspiracji”, przewodniczył Uniwersytet Przy-
rodniczy, wspierany przez cztery lubelskie 
uczelnie: Uniwersytet Medyczny, Uniwersy-
tet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnikę 
Lubelską oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II wraz z około 30 instytucjami 
naukowymi, kulturalnymi i miejskimi. Or-
ganizatorzy przygotowali ponad 1200 pro-
jektów, na które dokonano ponad 35 000 
rezerwacji. Najliczniejszymi odbiorcami wy-
darzenia byli uczniowie gimnazjów, szkół po-
nadgimnazjalnych, podstawowych, a także 
przedszkolaki.

Pracownicy, doktoranci i studenci KUL 
przygotowali 216 projektów w formie 
warsztatów, pokazów, gier, zabaw, ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz klasycznych wykładów 
uniwersyteckich. Festiwal ubogacały liczne 
wydarzenia kulturalne, wystawy i koncerty. 
Projekty festiwalowe pobudzały ciekawość 
i dociekliwość, ale także dostarczały dobrej 
zabawy. Naukowcy zachęcali do poznawa-
nia i podglądania nauki. Starali się pokazać 
młodym ludziom, że praca naukowca może 
być ciekawa, a studia pomagają w realizacji 
marzeń.

Nad sprawną organizacją LFN czuwał 
ze strony KUL zespół koordynatorów wy-
działowych w składzie: ks. dr Krzysztof Smy-
kowski (WT), dr Lech Buczek (WPPKiA), dr 
hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL (WF), 
dr Katarzyna Kołakowska (WNH), o. dr 

hab. Waldemar Klinkosz (WNS), dr Agniesz-
ka Kuźniar (WBiNoŚ), dr Armen Grigoryan 
(WMIiAK), dr Agnieszka Kramek (WZPiNoS 
w Stalowej Woli), koordynatorów jednostek 
pozawydziałowych: Barbara Zezula – Biblio-
teka Uniwersytecka, Helena Błazińska – Stu-
dium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 
a także dr Aleksandra Krauze-Kołodziej – ko-
ordynator Pikniku Naukowego i Iwona Pach-
cińska – koordynator uczelniany.

Głównym wydarzeniem Festiwalu był 
Piknik Naukowy, który odbył się w niedzie-
lę 18 września jako otwarta impreza ple-
nerowa na stadionie Arena Lublin. Na je-
go uczestników czekało ponad 130 pokazów 
i prezentacji naukowych, przeprowadzanych 
na stoiskach uczelni wyższych oraz instytucji 
wspierających, a także na scenie. Pracowni-
cy, doktoranci i studenci KUL z prawdziwą 
pasją promowali nauki humanistyczne, spo-
łeczne i filozoficzne poprzez zabawę i prak-
tyczne doświadczenia. Pracownicy naukowi 
z Instytutu Biotechnologii w swoich projek-
tach skupili się na pokazach laboratoryjnych, 
wzbogaconych o bardzo interesującą wysta-
wę prac mikroorganizmów. Zespół pracow-
ników z Biblioteki Uniwersyteckiej starał się 
zwrócić uwagę na dbałość o książki poprzez 
warsztaty pokazujące sposoby „leczenia” 
książek. Publiczność podziwiała też muzycz-
ne projekty realizowane przez pracowników 
KUL na scenie. Nasze prezentacje cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, przyciągając 

atrakcyjną formą i ciekawą tematyką. Przed-
stawicielom KUL towarzyszyła na pikniku 
Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Iwona Nie-
wiadomska, prof. KUL.

XIII Lubelski Festiwal Nauki zakończy-
ła uroczysta gala w Centrum Kongreso-
wym Uniwersytetu Przyrodniczego, na któ-
rej zostały wręczone wyróżnienia za naj-
lepsze projekty. Z KUL zostały nagrodzone 
trzy w następujących kategoriach: najlepszy 
projekt studencki – Anna Dutkowska, „Czło-
wiek-Zagadka. Tajemnice nauki źródłem in-
spiracji”; największa liczba uczestników – dr 
hab. Agnieszka Schulz-Brzyska, „Muzyka źró-
dłem inspiracji do nauki”; najlepszy projekt 
piknikowy – Iwona Kasiura, Jolanta Wasi-
lewska, Monika Hunek, Stanisława Mazurek, 
Renata Szalak, Barbara Wierzchowska, Ali-
cja Żydek, „Kocham, lubię i szanuję książ-
kę”. Na zakończenie uroczystości władze UP 
symbolicznie przekazały na ręce prorektor 
prof. I. Niewiadomskiej festiwalową statu-
etkę, powierzając tym samym organizacyjne 
przewodniczenie XIV Lubelskiemu Festiwa-
lowi Naukowemu naszemu Uniwersytetowi.

Przyszłoroczny LFN będzie wyjątkowy, 
ponieważ przypadnie w czasie jubileuszu 
700-lecia uzyskania praw miejskich przez Lu-
blin oraz 100-lecia działalności Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, któ-
rego obchody rozpoczęliśmy tegoroczną in-
auguracją roku akademickiego. Już teraz za-
praszamy do czynnego w nim udziału.

Zajęcia 
z Anną Dutkowską 

z Instytutu Filozofii

Warsztaty w Instytucie 
Biotechnologii
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KATARZYNA BOGUTA

Uniwersytet Otwarty

Pierwszy Międzynarodowy Dzień KUL
Z roku na rok liczba studentów zagranicznych na naszym Uniwersytecie 
wzrasta. W dniu 12 X 2016 r. został więc po raz pierwszy zorganizowany 

Międzynarodowy Dzień KUL. 

Głównym celem tego wydarzenia było 
serdeczne powitanie wszystkich zagra-

nicznych studentów naszego Uniwersytetu. 
Dodatkowo organizatorami kierowała inten-
cja zintegrowania studentów-cudzoziemców 
z polskimi studentami – bo kto lepiej przy-
bliży im rzeczywistość studiowania na KUL 
i życia w Lublinie jak nie rówieśnicy właśnie.

Pierwszy Międzynarodowy Dzień KUL 
rozpoczął się uroczystym powitaniem 
uczestników przez Rektora KUL ks. prof. dra 
hab. Antoniego Dębińskiego – pomysłodaw-
cę wydarzenia oraz dyrektor Uniwersytetu 
Otwartego Annę Tarnowską-Waszak, która 
była odpowiedzialna za organizację przed-
sięwzięcia. W przygotowanie spotkania oraz 
przekazanie zaproszeń studentom-obcokra-
jowcom włączyło się wiele jednostek, m.in. 
Dział Komunikacji, Dział Kształcenia, Dział 
Współpracy z Zagranicą, Uczelniany Samo-
rząd Studentów, Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych, Centrum Polsko-Chińskie 
oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Jednym 
z punktów programu było dzielenie się re-
fleksjami czy wspomnieniami przez zagra-
nicznych studentów oraz absolwentów KUL 
z Nigerii, Hiszpanii, Ukrainy oraz Chin (wśród 
nich była Wiktoria Herun, pracująca obec-
nie w Wydziale Strategii i Obsługi Inwesto-
rów Urzędu Miasta Lublin). Studenci mieli 
też przyjemność obejrzeć etiudę Teatru ITP 
oraz występ artystyczny w wykonaniu Impro 
Teatru Bezczelnego, a rozmowy integracyj-
ne umilała wszystkim degustacja wybranych 
dań kuchni polskiej, przygotowanych przez 
stołówkę uniwersytecką. Wydarzenie miało 
miejsce w atrium Collegium Norwidianum, 
gdzie na balkonach zawisły flagi wszystkich 
krajów, z których pochodzą zagraniczni stu-
denci KUL. Tak, by każdy czuł się zauważony 
i wyróżniony.

Z danych pozyskanych z działów obsłu-
gujących studentów zagranicznych wyni-
ka, że w tym roku na naszej Uczelni studia 
rozpoczęło 643 studentów z 43 krajów z 5 
kontynentów. Najwięcej z nich pochodzi 
z Ukrainy, Białorusi oraz Hiszpanii. Niektó-
rzy przyjechali do nas z tak odległych miejsc 
na świecie, jak: Sri Lanka, Kamerun, Indo-
nezja oraz Japonia. Kierunki studiów, które 

w tym roku cieszyły się największą popular-
nością wśród obcokrajowców, to: stosunki 
międzynarodowe, dziennikarstwo i komuni-
kacja społeczna, psychologia, filozofia oraz 
teologia. Otwierając się na preferencje oraz 
zainteresowania studentów, a także w odpo-
wiedzi na potrzeby runku pracy, KUL oferuje 
coraz szerszy wachlarz kierunków również 
w języku angielskim. Są to: biotechnologia, 
europeistyka, filozofia, kognitywistyka, pra-
wo kanoniczne oraz informatyka na studiach 
I stopnia.

Wśród uczestników Międzynarodowego 
Dnia KUL pojawili się również studenci bio-
rący udział w Orientation Week, współorga-
nizowanym przez Uniwersytet Otwarty KUL, 
zakończonym właśnie 12 października. Wy-
darzenie organizowane było w ramach 2-let-
niego projektu Open Integration, koordy-
nowanego przez Dział Obsługi Badań i Roz-
woju Uniwersytetu i współfinansowanego 
ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Inte-
gracji. Zakłada on stworzenie skutecznego 
i innowacyjnego modelu wsparcia na rzecz 
integracji studentów cudzoziemców (spoza 
UE) studiujących w Lublinie – łączy działa-
nia mające na celu wsparcie migrantów oraz 
wprowadzenie ich w społeczeństwo polskie.

Pierwszy Międzynarodowy Dzień KUL 
odbił się bardzo miłym echem wśród stu-
dentów-cudzoziemców KUL. Wynika to 
przede wszystkim z wielu ciepłych słów 
i podziękowań, które usłyszeć można by-
ło między innymi w lokalnych mediach czy 

w bezpośrednich relacjach uczestników. Cie-
szymy się, że jako organizatorzy mogliśmy 
być częścią tego przedsięwzięcia i powoli, 
bogatsi o tegoroczne doświadczenia, przy-
gotowujemy się do organizacji kolejnych te-
go typu wydarzeń.

Liczba studentów 
zagranicznych na KUL 
(dane z 12 X 2016 r.)

Kraj Liczba studentów 
 z poszczególnych krajów

Austria, Ghana, Grecja, Holandia, Iran, 
Korea Południowa, Meksyk, Rosja, Słowe-
nia, Sri Lanka, Syria, Szwecja, Tajwan 1
Belgia, Brazylia, Izrael, Japonia, Kanada, 
Rumunia, Rwanda, Węgry, Zambia 2
Czechy, Indonezja, Kamerun, 
Pakistan 3
Litwa, Łotwa, Wielka Brytania 4
Gruzja, Niemcy, Turcja 5
Uzbekistan 7
Włochy 8
Słowacja 9
USA 11
Chiny, Kazachstan 13
Francja 14
Nigeria 20
Hiszpania 40
Białoruś 74
Ukraina 364
W Collegium Norwidianum zawieszono flagi krajów 
wszystkich zagranicznych studentów KUL 
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Nominacje

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 
12 IX 2016 r. dr hab. Dariusz Dudek, prof. 
KUL z Instytutu Prawa został profesorem na-
uk prawnych. Akt nominacyjny odebrał 27 IX 
2016 r. z rąk prezydenta Andrzeja Dudy pod-
czas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy z 16 IX 2016 r. ks. dr hab. Marek Ja-
godziński, prof. KUL z Instytutu Ekumenicz-
nego i ks. dr hab. Jarosław Popławski, prof. 
KUL z Instytutu Teologii Duchowości zosta-
li mianowani profesorami nauk teologicz-
nych. Uroczystość wręczenia aktów nomi-
nacyjnych odbyła się 26 X 2016 r. w Pałacu 
Prezydenckim.

S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz z In-
stytutu Filozofii została powołana 21 IX 
2016 r. przez ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosława Gowina w skład Rady 
Narodowego Kongresu Nauki, której głów-
nym zadaniem będzie wypracowanie propo-
zycji zmian do tzw. Ustawy 2.0, reformującej 
szkolnictwo wyższe.

Dr hab. Joanna Konecka-Misztal, prof. 
KUL, dyrektor Instytutu Prawa, postanowie-
niem Prezydenta RP z 13 IX 2016 r. została 
powołana do pełnienia urzędu na stanowi-
sku sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie. 
Wręczenie aktów powołania sędziów miało 
miejsce 10 X 2016 r. w Pałacu Prezydenckim.

Dwoje pracowników naukowych KUL 
zostało powołanych do kierowania praca-
mi zespołów przygotowujących podstawy 

programowe nauczania w klasach IV-VIII 
szkoły podstawowej oraz w 4-letnim liceum 
ogólnokształcącym w związku ze zmianami 
w szkolnictwie planowanymi przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Dr Jacek Frydrych 
z Instytutu Filozofii będzie ekspertem zespo-
łu opracowującego podstawę programową 
z filozofii, a dr hab. Urszula Dudziak, prof. 
KUL z Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy So-
cjalnej – podstawę wychowania do życia 
w rodzinie.

Stypendium ministra 
nauki i szkolnictwa 
wyższego

Dr Anna Kosińska z Instytutu Prawa 
otrzymała stypendium ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego przyznawane młodym wy-
bitnym naukowcom prowadzącym wysokiej 
jakości badania i mającym bogaty dorobek 
naukowy w skali międzynarodowej w zakre-
sie nauk humanistycznych, społecznych, ści-
słych i technicznych oraz nauk o życiu.

W tegorocznej edycji konkursu stypen-
dia otrzyma 168 osób, wyłonionych spośród 
1137 zgłoszonych do konkursu.

TOTUS 2016

S. prof. dr hab. Zofia Zdybicka USJK zosta-
ła uhonorowana nagrodą TOTUS w katego-
rii: propagowanie nauczania ojca świętego 
Jana Pawła II „za dokonania na polu filozofii 
i zaangażowanie w organizację życia nauko-
wego, szczególnie za świadectwo dawane 
o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II”. Ga-
la wręczenia nagród, przyznawanych przez 
Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, odbyła 
się 8 X 2016 r. na Zamku Królewskim w War-
szawie, w przededniu XVI Dnia Papieskiego.

Niepokalanów 2016

Dr Małgorzata Żurakowska z Instytutu 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 
dziennikarka Polskiego Radia Lublin uzyskała 

I nagrodę w kategorii słuchowisk i cykli au-
dycji za słuchowisko Rita, poświęcone ży-
ciu średniowiecznej mistyczki św. Rity, na 
XXXI Międzynarodowym Katolickim Festi-
walu Filmów i Multimediów Niepokalanów 
2016. Gala wręczenia nagród odbyła się 16 X 
2016 r. w Muzeum Galerii Jana Pawła II Fun-
dacji p. Porczyńskich w Warszawie.

Z nadesłanych 137 filmów z 18 krajów 
świata, 17 audycji radiowych i 6 dzieł multi-
medialnych do konkursu festiwalowego no-
minowano 58 filmów, 8 programów radio-
wych i 4 multimedialne.

Profesury, habilitacje 
i doktoraty

18 X 2016 r. w Auli Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego odbyła się uroczystość, podczas 
której wręczone zostały awanse zawodowe 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 
dyplomy doktora habilitowanego oraz dy-
plomy doktorskie.

Awanse na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego odebrali doktorzy habilitowani: 
Janusz Bień, Wojciech Kruszewski, ks. Piotr 
Kulbacki, Piotr Nowakowski, s. Maria Opiela, 
Wiesław Pawlak, Rafał Sura, Marcin Szew-
czak, Monika Walczak, Hanna Witczak, Ewa 
Domagała-Zyśk.

Dyplom doktora habilitowanego otrzy-
mali: Imelda Chłodna-Błach, Lech Giemza, 
ks. Piotr Goliszek, Arkadiusz Gudaniec, Kon-
rad Klimkowski, Edyta Kociubińska, Dariusz 
Pachocki, Katarzyna Stępień, Michał Wyrost-
kiewicz, ks. Sławomir Zalewski. 

Dyplomy doktorskie wręczono 60 
osobom.

 24 X 2016 r. z rąk Rektora KUL awanse 
zawodowe na stanowisko profesora zwyczaj-
nego otrzymali profesorowie: Anna Bonda-
ruk, o. Andrzej Derdziuk, ks. Sławomir Dyk, 
Piotr Francuz, ks. Marian Nowak, ks. Wie-
sław Przygoda, Zenon Roskal, Tomasz Stu-
czyński, Bogdan Szymanek, Jacek Wojtysiak. 

Konkurs PTSA

Absolwentka Kolegium Międzyobszaro-
wych Indywidualnych Studiów Humanistycz-
no-Społecznych Weronika Puszyk znalazła 
się wśród finalistów konkursu organizowa-
nego przez Polskie Towarzystwo Studiów 
Amerykanistycznych na najlepszą polską 
pracę magisterską w dziedzinie amerykani-
styki w roku akademickim 2015-2016. Pra-
cę pt. Search for Place, Self, and the Other 
– Will Barrett’s Journey in Walker Percy’s 
The Last Gentleman and The Second Coming 
napisała pod kierunkiem dr Urszuli Niewia-
domskiej-Flis z Katedry Literatury i Kultury 
Amerykańskiej.

opracowała M.K.

fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP
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DR HAB. BOŻENA CZERNECKA-REJ

Instytut Filozofii

Wydział Filozofii laureatem 
prestiżowego grantu

Wydział Filozofii KUL został laureatem 
grantu zatytułowanego „Lubelska 

Szkoła Filozoficzna” (LSF) w ramach konkur-
su Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego pt. „Pomniki polskiej myśli filozoficz-
nej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”. 
Konkurs, skierowany do humanistów, ma na 
celu popularyzację dokonań wybitnych inte-
lektualistów ostatniego stulecia. Mogły być 
do niego zgłoszone projekty obejmujące: 
opracowanie i publikację wzorcowych wy-
dań pism polskich filozofów, teologów i my-
ślicieli społecznych XX i XXI w., opatrzonych 
aparatem krytycznym; badania nad polską 
myślą filozoficzną, teologiczną i społeczną 
XX i XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem 
jej związków z myślą europejską i światową; 
zachowanie polskiej spuścizny filozoficznej, 
teologicznej oraz z zakresu myśli społecz-
nej w domenie publicznej; prace badawcze 
powiązane z digitalizacją zasobów źródło-
wych współczesnej polskiej filozofii, teologii 
i myśli społecznej. W wyniku konkursu do fi-
nansowania zakwalifikowanych zostało pięć 
projektów; każdemu z laureatów przyznano 
około 1 mln zł.

Kierownikiem projektu „Lubelska Szko-
ła Filozoficzna” jest prof. dr hab. Agnieszka 
Kijewska z Instytutu Filozofii KUL. Wydział 
Filozofii otrzyma dofinansowanie w kwocie 
990 727 zł.

Projekt ma na celu opracowanie i udo-
stępnienie osiągnięć najwybitniejszych 
przedstawicieli filozoficznej szkoły lubel-
skiej, jak również badaczy związanych z Wy-
działem Filozofii KUL w okresie powojennym 
(od 1946 r.). W tym czasie wytworzyło się 
w Lublinie unikalne środowisko filozoficzne, 
które wywarło niekwestionowany wpływ na 
kształt myślenia i filozofowania wielu środo-
wisk w Polsce. Jego przedstawiciele, związani 
głównie z nurtem tomizmu egzystencjalnego 
(M.A. Krąpiec, Z.J. Zdybicka, S. Swieżawski), 
czerpali również inspirację z innych nurtów 
(np. fenomenologii, filozofii analitycznej) 
i szkół filozoficznych (K. Wojtyła, J. Gałkow-
ski, A.B. Stępień) oraz rozwijali pogłębione 
badania historyczno-filozoficzne (M. Kur-
działek, S. Swieżawski, F. Tokarz) i logiczno-
-metodologiczne (S. Kamiński, J. Kalinowski, 
L. Borkowski). Część pism reprezentantów 
tego środowiska (M.A. Krąpiec, T. Styczeń) 

została już wydana i teraz stanie się ona 
przedmiotem krytycznej analizy, zwłaszcza 
w kontekście dyskusji i polemik toczonych 
wówczas na gruncie filozofii polskiej. Nie-
które jednak, niezwykle wartościowe teksty 
pozostają wciąż w rękopisie (M. Kurdziałek, 
M.A. Krąpiec, S. Kamiński), a dzięki krytycz-
nej edycji zostaną udostępnione polskiemu 
czytelnikowi. Część tekstów, jakkolwiek zo-
stała ogłoszona drukiem, pozostaje wciąż 
trudno dostępna z racji ograniczonego na-
kładu wydań lub rozproszenia (np. prace 
S. Kamińskiego, J. Kalinowskiego, E.I. Zieliń-
skiego), dlatego we współpracy z Biblioteką 
Uniwersytecką KUL zostanie dokonana ich 
digitalizacja. Te i inne zaplanowane działania 
mają na celu ukazanie, iż w ciągu ostatnich 
70 lat na Wydziale Filozofii powstało środo-
wisko filozoficzne, którego dokonania sta-
nowią wartościową część dziedzictwa pol-
skiej myśli filozoficznej. Proponowany pro-
jekt stawia sobie za cel ukazanie sylwetek 
mistrzów, na których dorobku wspierają się 
osiągnięcia badaczy współczesnych. Poprzez 
wszechstronną naukową analizę ma poka-
zać najważniejsze linie rozwoju szkoły, źró-
dła inspiracji, polemiki i drogi oddziaływania 
także dzisiaj.

Efektem projektu ma być cykl 9 książek 
opublikowanych w Wydawnictwie KUL w ra-
mach serii Filozofia Klasyczna na KUL. Zada-
niem monografii będzie dostarczenie synte-
tycznego i krytycznego spojrzenia na osią-
gnięcia szkoły i jej przedstawicieli poprzez 
ukazanie jej na tle innych tradycji filozofowa-
nia, wskazanie jej właściwego miejsca i za-
kresu oddziaływania. Przedstawienie dysku-
sji w obrębie szkoły i polemik jej przedstawi-
cieli z innymi nurtami filozoficznymi pozwoli 
na ukazanie dynamiki szkoły i jej interakcji 
z innymi ważnymi ośrodkami filozoficznymi 
w Polsce. Pozostałe książki będą reedycja-
mi tekstów przygotowanych przez przed-
stawicieli LSF oraz opracowaniami tekstów 
pozostających w rękopisach. Ponadto dwie 

prace poświęcone bezpośrednio LSF zosta-
ną przygotowane w języku angielskim i udo-
stępnione w formie elektronicznej (e-booki). 
W ramach projektu przewidziana jest także 
digitalizacja tekstów oraz popularyzacja wy-
ników przeprowadzonych działań w wersji 
elektronicznej.

Projekt gromadzi jako wykonawców me-
rytorycznych przedstawicieli różnych dyscy-
plin filozoficznych (metafizyka, historia filo-
zofii, logika, etyka, epistemologia), którzy 
są bezpośrednimi uczniami przedstawicieli 
LSF. Wśród wykonawców znajdują się także 
przedstawiciele młodej generacji uczonych, 
a udział w projekcie ma stanowić istotny ele-
ment w rozwoju ich kariery naukowej.

Ufamy, że projekt poprzez podjęcie róż-
norodnych działań przyczyni się istotnie do 
poznania i upowszechnienia osiągnięć grupy 
wybitnych badaczy związanych z KUL od ro-
ku 1946. Pozwoli także na określenie właści-
wego miejsca LSF w dziejach filozofii polskiej 
oraz jej wpływu na dalszy rozwój najnowszej 
filozofii w naszym kraju.
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PROF. DR HAB. MARIAN SURDACKI

Instytut Pedagogiki

Z dziejów miłosierdzia 
w Europie i w Polsce

W Roku Miłosierdzia o idei opieki społecznej nad ubogimi, mającej 
genezę w miłosierdziu głoszonym przez judaizm i chrystianizm.

W Europie
Los ludzi chorych, starych, biednych, po-

trzeba zorganizowania opieki nad dziećmi 
porzuconymi, sierotami, włóczęgami, kale-
kami, bezdomnymi, ułomnymi oraz dotknię-
tymi innymi problemami – to od najdaw-
niejszych czasów stale aktualna i trudna 
do rozwiązania kwestia społeczna. Formy 
świadczenia pomocy ludziom potrzebują-
cym zmieniały się w zależności od czasu i sy-
tuacji, np. systemów ustrojowych, filozoficz-
nych czy religii. W starożytności pogańskiej 
ludzi starych, słabych, chorych traktowano 
jako jednostki nieużyteczne, niepotrzebne 
i niegodne pomocy.

Wielki przełom w spojrzeniu na człowie-
ka ubogiego i cierpiącego przyniosło chrze-
ścijaństwo. Działalność charytatywna stała 
się jednym z najważniejszych zadań Kościo-
ła, opartym na nauce o miłosierdziu. Do-
broczynność w Kościele rzymskokatolickim 
w pierwszych trzech stuleciach jego istnienia 
nie miała charakteru instytucjonalnego. Do-
piero od edyktu tolerancyjnego wydanego 
w 313 r. w Mediolanie działania charytatyw-
ne Kościoła przyjęły formę zinstytucjonalizo-
waną. Zaczęły wtedy powstawać hospicja. 
Z czasem pojęcie „hospicjum” zastępowane 
było terminem „szpital”, które aż do końca 
XVIII w. oznaczało przytułek, w którym cho-
rzy stanowili tylko jedną i to nie najliczniej-
szą kategorię pensjonariuszy.

Pierwsze hospicja i szpitale powstawały 
w IV w. na Wschodzie. W VII-VIII w. opieka 
społeczna inspirowana przez Kościół świad-
czona była w prowadzonych przez mnichów-
-eremitów diakoniach. Dużą rolę odegrały 
ksenodochia narodowe dla pielgrzymów 
z poszczególnych krajów przybywających 
do Rzymu. Dynamiczny rozwój szpitalnictwa 
związany był przede wszystkim z rozwojem 
zakonów. Utrzymywanie szpitali oraz udzie-
lanie pomocy potrzebującym u benedykty-
nów, cystersów i bazylianów stanowiło zaję-
cie uboczne. Wielki wkład w rozwój dobro-
czynności wniosły rycerskie zakony szpitalne 
zakładane w Ziemi Świętej w XI i XII w. Spo-
śród nich szczególną rolę odegrali joannici, 

zakon św. Łazarza, a także bożogrobcy, krzy-
żacy i templariusze. Najważniejszym zako-
nem prowadzącym szpitale byli kanonicy re-
gularni Świętego Ducha zwani duchakami, 
którzy zasłynęli z opieki nad dziećmi porzu-
conymi. Ich Szpital Świętego Ducha, ufundo-
wany w 1198 r. w Rzymie, stał się modelem 
dla innych tego typu placówek.

Bardzo ważną misję charytatywną wy-
pełniali trynitarze, utworzeni w 1198 r., po-
święcający się wykupowi więźniów chrześci-
jańskich z niewoli saraceńskiej. Na polu szpi-
talnictwa działali też kanonicy regularni św. 
Augustyna i krzyżacy gwiaździści. Nie moż-
na również zapomnieć o średniowiecznych 
leprozoriach i lazaretach. Pierwsze dawały 
schronienie trędowatym, drugie – ludziom 
zarażonym dżumą, malarią i tyfusem.

W średniowieczu inicjatywa w zakre-
sie organizowania dobroczynności należa-
ła przede wszystkim do Kościoła. Chorych 
i żebraków traktowano jako szczególny stan 
pauperes Christi, cieszący się w społeczeń-
stwie szacunkiem. Ubóstwo i starość, oprócz 
choroby, uprawniały do korzystania z mi-
łosierdzia i szukania schronienia w ówcze-
snych szpitalach.

Przełomowe znaczenie dla rozwoju do-
broczynności miał sobór trydencki (1545-
1563), który szpitale podporządkował cał-
kowicie władzy Kościoła, czyniąc go odpo-
wiedzialnym za ich zakładanie i opiekę nad 
potrzebującymi pomocy. Od tego czasu wła-
dze kościelne próbowały ustawicznie od-
dzielać „fałszywych biednych” od „prawdzi-
wych ubogich”, i tylko tym ostatnim przy-
znawać prawo do opieki, jałmużny i wstępu 
do szpitali.

Atmosfera reform trydenckich sprzyjała 
zakładaniu nowych zakonów charytatyw-
nych – powstali wtedy teatyni i kamilianie, 
a także stowarzyszeń życia wspólnego (dziś: 
apostolskiego) – filipinów i misjonarzy. Jed-
ną z najważniejszych postaci w dziejach do-
broczynności był św. Jan Boży, założyciel bo-
nifratrów, zajmujących się opieką nad cho-
rymi umysłowo oraz prowadzeniem aptek. 
Wielkim reformatorem opieki społecznej 

i szpitalnictwa był św. Wincenty à Paulo, 
twórca szarytek (od francuskiego charité 
– miłosierdzie).

Radykalne zmiany w koncepcji dobro-
czynności przyniosło oświecenie. Myśl i prą-
dy oświeceniowe, wyraźnie antyreligijne, 
kwestionowały wartość i sens miłosierdzia 
chrześcijańskiego. Opiekę zaczęto wtedy 
pojmować jako socjalny obowiązek państwa 
w stosunku do swoich obywateli. Powstało 
przeświadczenie, że chęć niesienia pomo-
cy bliźniemu nie musi wynikać z motywów 
religijnych. U schyłku XVIII stulecia funkcjo-
nujące w powszechnej świadomości pojęcie 
miłosierdzia, stanowiące inspirację do dzia-
łania opiekuńczo-charytatywnego, było suk-
cesywnie wypierane przez ideę nowoczesnej 
filantropii. Zrodził się też pomysł, aby obo-
wiązek zapewnienia opieki ludziom, którzy 
potrzebują pomocy, powierzyć przeznaczo-
nym do tego instytucjom, a istniejące szpi-
tale przekształcić w prawdziwe lecznice dla 
chorych.

W Polsce
W średniowieczu inicjatywa w zakre-

sie organizowania dobroczynności należała 
przede wszystkim do Kościoła, który inspi-
rował do podobnych przedsięwzięć środo-
wiska świeckie. Sytuacja opieki społecznej 
w średniowiecznym państwie polskim by-
ła w dużym stopniu odbiciem sytuacji euro-
pejskiej. Pojawienie się pierwszych szpitali 
na ziemiach polskich nastąpiło wraz z przy-
jęciem chrześcijaństwa i przybyciem zako-
nów mniszych – benedyktynów i cystersów, 
następnie w XI-XIII w. kanoniczych zakonów 
szpitalnych: kanoników regularnych św. Au-
gustyna, antonianów, bożogrobców, krzy-
żaków z czerwoną gwiazdą, duchaków oraz 
zakonów rycersko-szpitalnych – joannitów 
i krzyżaków niemieckich. Misję charytatyw-
ną realizowały też beginki i grupy tercjarskie. 
Od schyłku XIII w. zaczęły powstawać lokali-
zowane w miastach szpitale prepozyturalne, 
z reguły pod wezwaniem Ducha Świętego. 
Były to odrębne placówki administracyjno-
-gospodarcze, posiadające osobny kościół 
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szpitalny oraz własnego duchownego opie-
kuna, tzw. prepozyta. W bardzo dużym stop-
niu uzależnione były od miast sprawujących 
rządy nad szpitalami za pośrednictwem swo-
ich przedstawicieli, tzw. prowizorów.

W Rzeczpospolitej nie zyskały poważ-
niejszego odzewu szeroko dyskutowane 
w XVI w. w krajach Europy Zachodniej po-
stulaty oddania szpitali pod nadzór miast 
oraz przymusowego zatrudnienia zdrowych 
żebraków. W wyniku realizowania zaleceń 
soboru trydenckiego władza Kościoła nad 
szpitalami na ziemiach polskich stała się aż 
do rozbiorów całkowita i niepodzielna.

Dzięki trydenckim zaleceniom i prowa-
dzonej przez Kościół akcji propagandowej 
nastąpił szybki rozwój nieznanych dotąd 
w Europie i w Polsce szpitali – przytułków 
parafialnych, stanowiących agendy parafii, 
zarządzanych przez plebanów. Intensyw-
ny proces zakładania szpitali parafialnych, 
w tym również na wsiach, trwał przez cały 
wiek XVII i kilka dziesięcioleci wieku następ-
nego. W tym czasie funkcjonowała także na-
dal większość średniowiecznych szpitali pre-
pozyturalnych. W wyniku realizacji zaleceń 
trydenckich odnośnie do opieki społecznej 
przeciętnie co druga parafia w Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów na przełomie XVII 
i XVIII w. mogła się poszczycić posiadaniem 
własnego szpitala – przytułku.

Działalnością dobroczynną w czasach 
nowożytnych nadal zajmowały się zakony. 
Ze starych działały: duchacy i duchaczki, jo-
annici, magdalenki oraz zgromadzenie za-
konne – elżbietanki. W 1685 r. sprowadze-
ni zostali do Polski trynitarze, poświęcający 
się wykupowi niewolników chrześcijańskich 
z niewoli tureckiej. W Rzeczypospolitej za-
częły też działać nowe, potrydenckie zako-
ny. Najważniejszym z nich byli bonifratrzy, 
sprowadzeni w 1609 r. do Krakowa, uzna-
wani za prekursorów nowoczesnego szpital-
nictwa i poświęcający się przede wszystkim 
opiece nad umysłowo chorymi. Przybyli też 
do Polski przedstawiciele stowarzyszeń ży-
cia apostolskiego – filipinów oraz misjonarzy 
św. Wincentego à Paulo. Członek tego sto-
warzyszenia Piotr Gabriel Baudouin założył 
w latach 1732-1736 największy wtedy szpi-
tal Dzieciątka Jezus w Warszawie, specjalizu-
jący się w opiece nad podrzutkami. W 1. po-
łowie XVIII w. pojawiły się w Rzeczypospoli-
tej siostry miłosierdzia. Był to najważniejszy 
żeński zakon charytatywny w naszym kraju. 
Nowym dobroczynnym zakonem były spro-
wadzone z Genewy wizytki. Na polu dobro-
czynności działały ponadto założone w Pol-
sce w XVII-XVIII w. katarzynki, prezentki, ma-
riawitki oraz rochici.

System opieki społecznej w Rzeczpospo-
litej w czasach nowożytnych był nadal trady-
cyjny i kościelny, w dużym stopniu bazujący 

na średniowiecznej koncepcji dobroczynno-
ści. Niemal wyłącznie kościelnymi instytu-
cjami były też potrydenckie szpitale polskie. 
Działały zawsze przy świątyniach i klaszto-
rach, administrowane były przez duchowień-
stwo diecezjalne i zakonne i jemu podlega-
ły. Choć zakładane i fundowane przy udzia-
le środowisk świeckich, mieszczańskich czy 
szlachecko-magnackich, to jednak zawsze 
powstawały z duchowej inspiracji Kościoła 
i głoszonej przez niego nauki o miłosierdziu. 
Włączanie się na szeroką skalę w różne for-
my pomocy bliźniemu wynikało z urzeczy-
wistniania podstaw wiary chrześcijańskiej, 
utożsamiającej miłość do Chrystusa z mi-
łością do bliźniego, zwłaszcza do pauperes 
Christi.

Opieka społeczna na ziemiach Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów w okresie staropol-
skim oparta była przede wszystkim na szpi-
talnictwie obejmującym szpitale zakonne, 
prepozytury szpitalne oraz przytułki parafial-
ne. W potrzebie można też było korzystać 
z pomocy bractw charytatywnych, opieki 
cechowej, fundacji stypendialnych dla ubo-
gich studentów, fundacji posagowych dla 
biednych panien, banków pobożnych, kas 
zapomogowo-pożyczkowych, dobroczynno-
ści indywidualnej, zapisów testamentowych 
na cele charytatywne, a przede wszystkim 
wiecznego środka, symbolu miłosierdzia, 
różnorakiej jałmużny. W opiekę społeczną 
dla swych poddanych zaangażowana też by-
ła szlachta i magnaci.

W państwie polsko-litewskim praktycznie 
nie podjęto, tak jak w XVII stuleciu w krajach 
Europy Zachodniej, prób scentralizowania 
i upaństwowienia opieki społecznej i zasto-
sowania polityki przymusowego zamknięcia 
żebraków. Tendencje takie i nowe rozwiąza-
nia w opiece społecznej występujące w tych 
państwach już w początkach czasów nowo-
żytnych zaczęły pojawiać się w Polsce dopie-
ro w dobie oświecenia i zaborów.

Nowe prądy oświeceniowe spowodowa-
ły wyraźną zmianę w dotychczasowym mo-
delu i funkcjach polskich szpitali, które stały 
się po raz pierwszy przedmiotem zaintere-
sowania państwa. Opieka społeczna w okre-
sie stanisławowskim, w tym szpitalnictwo, 
ulegające laicyzacji i powolnej medykalizacji, 
na tle dotychczasowej w ogromnym stopniu 
kościelnej dobroczynności i realizacji idei mi-
łosierdzia, stanowi już jakby nowy, odrębny 
okres. W Rzeczpospolitej nowe tendencje 
oświeceniowe zbiegają się z rozbiorami pań-
stwa, w którym opieka społeczna uwarunko-
wana była lokalną polityką poszczególnych 
zaborców. Z tego względu zmierzch XVIII w. 
zamyka pewną epokę w rozwoju instytucji 
szpitalnych i miłosierdzia w Polsce i w Euro-
pie, stanowi cezurę, okres przejściowy mię-
dzy kościelnymi na ogół szpitalami specjali-
zującymi się w opiece nad biednymi a szpi-
talami nowego typu, których główną funkcją 
było leczenie.
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Towarzystwo Naukowe KUL

Marian Surdacki

Opieka społeczna w Polsce
do końca XVIII wieku Kwestię miłosierdzia 

w aspekcie historycznym 
omawia prof. Marian 

Surdacki w swojej 
najnowszej książce „Opieka 
społeczna Polsce do końca 

XVIII wieku”
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PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

JAN KUTNIK

doktorant w Instytucie Psychologii

Konteksty teorii dialogowego „ja”
Tegoroczna edycja była już dziewiątą odsłoną cyklu zapoczątkowanego 
przez prof. Huberta Hermansa, który w ten sposób stworzył doskonałe 

forum wymiany myśli dla badaczy zajmujących się fenomenem 
dialogowego „ja”.

W dniach 7-10 IX 2016 r. odbyła się 
9th International Conference on the 

Dialogical Self, zorganizowana przez Katedrę 
Psychologii Osobowości oraz International 
Society for Dialogical Science (ISDS). Prze-
wodniczącymi Komitetu Organizacyjnego 
byli prof. Piotr Oleś (KUL) oraz prof. Hubert 
Hermans (ISDS). W konferencji uczestniczy-
ło 189 naukowców i praktyków, którzy re-
prezentowali ośrodki badawcze z 39 krajów.

Teoria dialogowego „ja” zawiera się 
w paradygmacie psychologii humanistycz-
nej. Jest ona relatywnie nowym nurtem ba-
dań, zapoczątkowanym przez prof. Herman-
sa. Jej osią jest rozpoznanie zjawiska dialo-
gów wewnętrznych oraz analiza ich znacze-
nia między innymi dla rozwoju osobowości 
i funkcjonowania człowieka w codziennym 
życiu. Dialogi wewnętrzne pomagają cho-
ciażby podejmować decyzje, kiedy ludzie – 
używając potocznego zwrotu – biją się z my-
ślami, formułując alternatywne, wewnętrz-
ne głosy. Człowiek wykorzystuje wtedy po-
znawczy mechanizm, pozwalający tworzyć 
różne stanowiska i przyjmować odmienne, 
hipotetyczne perspektywy. Tak powstają po-
zycje „ja” (I-positions), będące umysłowy-
mi reprezentacjami owych stanowisk. Szer-
sze zaś rozumienie dialogiczności w nauce, 
obejmujące też na przykład rozważania filo-
zofów czy antropologów, akcentuje ludzką 

zdolność do tworzenia unikatowych pod-
miotowo-podmiotowych więzi, w których 
udaje się transcendować czysto poznawczą 
relację, w jakiej druga osoba jawi się wyłącz-
nie jako przedmiot.

Prof. Oleś jest twórcą jednego z wiodą-
cych na świecie ośrodków badających struk-
turę dialogowego „ja” oraz zjawisko dialo-
gów wewnętrznych. Jest on również auto-
rem metody kwestionariuszowej (Skali We-
wnętrznej Aktywności Dialogowej – SWAD), 
która pozwala na określenie takich składni-
ków i właściwości dialogów wewnętrznych, 
jak: czysta aktywność dialogowa, przyjmo-
wanie punktu widzenia innej osoby, dialogi 
tożsamościowe, wspierające, ruminacyjne 
i dysocjacyjne oraz dialogi będące kontynu-
acją istniejących relacji społecznych danej 
osoby. Metoda ta doczekała się tłumaczenia 
na język rosyjski, a wyniki badań przy użyciu 
tego przekładu zostały zaprezentowane na 
konferencji przez prof. Dmitriego Leontieva 
oraz Vasiliego Kostenkę (obaj National Rese-
arch University Higher School of Economics 
w Moskwie).

Konferencja tematycznie dotyczyła głów-
nie psychologicznego wymiaru dialogiczno-
ści ludzkiej podmiotowości, czyli teorii dia-
logowego „ja”. Niemniej jednak zostało za-
prezentowanych kilka referatów poruszają-
cych również zagadnienia z innych dziedzin 

takich, jak: filozofia, antropologia, socjolo-
gia czy kulturoznawstwo. Niezwykle ciekawe 
badania dotyczące dialogicznych własności 
osobowości w kulturze japońskiej zaprezen-
towali licznie obecni badacze z tamtejszych 
uniwersytetów. Każdy dzień rozpoczynał go-
dzinny wykład zaproszonych gości, którymi 
byli: dr Małgorzata Puchalska-Wasyl (KUL), 
prof. Mark Freeman (College of the Holy 
Cross, USA) oraz prof. Andrzej Nowak (UW, 
SWPS, Florida Atlantic University, USA). Od-
było się 10 wykładów, 18 tematycznych sym-
pozjów, 17 sesji referatów, 10 warsztatów 
oraz sesja posterowa.

W szczególnie ciekawym wykładzie 
prof. Hermans przedstawił głęboko huma-
nistyczne credo myślenia dialogicznego, 
które można zawrzeć w tezie, że w czasach 
współczesnych, czasach gwałtownej migra-
cji ludności, to właśnie kultura dialogiczne-
go myślenia i nastawienie na zrozumienie 
drugiego człowieka może uspokoić konflikty 
rozdzierające świat. Na pytanie o to, jak sku-
tecznie tworzyć i propagować ową otwar-
tość na innego i jego odmienność, odpowie-
dział, że poprzez trzy czynniki, którymi są: 
edukacja, edukacja i edukacja. Konferencja 
zakończona została wezwaniem do tworze-
nia aktywnych ośrodków skupiających bada-
czy dialogicznej podmiotowości oraz reali-
zujących w praktyce powyższe wezwanie do 
popularyzacji tej wiedzy.

Warto podkreślić zaangażowanie 
prof. Hermansa, który starał się znaleźć cho-
ciaż chwilę, aby pojawić się na każdej sesji. 
Pozostał też w Lublinie dzień dłużej, dzięki 
czemu już po oficjalnym zakończeniu kon-
ferencji poprowadził 4-godzinny warsztat. 
Wzięło w nim udział około 30 uczestników, 
głównie młodych badaczy, którzy mogli prze-
dyskutować swoje projekty oraz podzielić się 
doświadczeniami. Profesor udzielał życzli-
wych i cennych porad oraz był żywo zainte-
resowany tym, w jakich kierunkach aktual-
nie zmierzają badania zainspirowane teorią 
dialogowego „ja”.

Kolejna edycja konferencji, jubileuszowa, 
zostanie zorganizowana przez uniwersytet 
w Minho w Portugalii.

Wykład prof. Huberta 
Hermansa, inicjatora 
International Conference 
on the Dialogical Self
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DR HAB. AGATA MIREK, PROF. KUL

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce

KUL w PRL
Wyspa wolności, duchowa twierdza, oaza prawdy... – to znane określenia 

streszczające rolę naszej Uczelni w czasach PRL. Wyniki najnowszych badań 
naukowych na ten temat mogli poznać uczestniczy konferencji „Jedyna 

taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. Katolicki Uniwersytet 

Lubelski w realiach systemu komunistycznego (1944-1989)”.

Przygotowanie do świętowania jubileuszu 
stulecia Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego Jana Pawła II domaga się od spo-
łeczności akademickiej całościowego nauko-
wego opracowania historii Uniwersytetu, 
który zajmuje wyjątkowe miejsce na mapie 
polskich uczelni. Wielokrotnie postulowano 
potrzebę gruntownego opracowania złożo-
nej historii KUL w okresie rządów komuni-
stycznych w Polsce, uwzględniającego jego 
miejsce w społeczeństwie oraz Kościele ka-
tolickim. Konferencja „Jedyna taka uczelnia 
między Berlinem a Władywostokiem. Kato-
licki Uniwersytet Lubelski w realiach syste-
mu komunistycznego (1944-1989)”, która 

odbyła się w dniach 20-21 X 2016 r., stała się 
impulsem do rozpoczęcia naukowej dyskusji 
i postawienia ważnych pytań badawczych.

Kiedy w październiku 2015 r. Rektor KUL 
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz ówcze-
sny prezes IPN dr Łukasz Kamiński podpisy-
wali list intencyjny o współpracy między KUL 
a IPN, miało też miejsce spotkanie zespołu 
redakcyjnego wspólnej publikacji pod robo-
czym tytułem KUL w PRL i wówczas zrodził 
się pomysł zorganizowania konferencji, któ-
ra byłaby nie tylko pierwszym owocem tej 
współpracy, ale przede wszystkim służyła hi-
storykom zaangażowanym w przygotowanie 
publikacji traktującej o powojennej historii 
tej jedynej katolickiej uczelni w całym eu-
ropejskim bloku komunistycznym. Zarówno 
tematy konferencji, jak i sposób ich prezen-
tacji zostały tak pomyślane, by stanowiły dla 
prelegentów i uczestników forum wymia-
ny wyników kwerend archiwalnych, a nade 
wszystko były miejscem spotkania z uczest-
nikami, świadkami i bohaterami wydarzeń 
poddanych historycznej analizie.

Uroczystego otwarcia konferencji doko-
nali Rektor KUL ks. prof. A. Dębiński oraz pre-
zes IPN dr Jarosław Szarek. Głos zabrał także 
wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Ksiądz Rektor zwrócił uwagę, iż KUL 
w okresie Polski Ludowej był jedną z cen-
tralnych instytucji polskiego Kościoła, więc 
w sposób szczególny został otoczony „opie-
ką” i nadzorem Służb Bezpieczeństwa. Jako 

ważny ośrodek nauki, mający wysoki pre-
stiż w kraju i za granicą, podlegał nieustan-
nej inwigilacji ze strony władzy, zróżnicowa-
nej w poszczególnych dekadach PRL, tak jak 
zmienna była polityka PZPR wobec Kościoła. 
Ważną kwestią podjętą podczas konferen-
cji był kontekst społeczno-polityczny, dają-
cy możliwość obiektywnej oceny Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego w okresie PRL 
– instytucji, która bez wątpienia stworzyła 
szczególną egzystencjalną przestrzeń, gdzie 
żywo obecny był geniusz miejsca.

W pierwszym dniu konferencji prelegen-
ci – wybitni historycy z różnych ośrodków 
akademickich z całej Polski podjęli tematy 
ukazujące bardzo szeroko relacje państwo 
– Kościół, by na tym tle przybliżyć działania 
wymierzone w KUL przez Urząd do Spraw 
Wyznań i Służby Bezpieczeństwa oraz przez 
władze partyjno-państwowe. Jak zauważyli 
naukowcy, komunistyczny aparat ucisku róż-
nymi sposobami, przez wykorzystanie napięć 
i animozji personalnych, a także ambicji po-
szczególnych osób pracujących na KUL, dą-
żył do skłócenia środowiska uniwersyteckie-
go oraz osłabiania i marginalizowania jego 
znaczenia. Ponadto gdy państwowe uczelnie 
Lublina były pod nadzorem kilku funkcjona-
riuszy, to nad rozpracowaniem KUL praco-
wało kilkunastu. Uczelnia katolicka znalazła 
się w zupełnie innej sytuacji niż uczelnie 
państwowe, gdzie funkcjonowały komitety 
uczelniane PZPR. Na państwowych uczel-
niach pozyskiwanie informacji interesują-
cych aparat bezpieczeństwa nie musiało być 
prowadzone w sposób tajny. Podobnie było 
w przypadku działań operacyjnych skiero-
wanych przeciwko inwigilowanym osobom 
– można było wykorzystać oficjalne metody, 
na przykład w postaci administracyjnych szy-
kan, łącznie z wydaleniem z uczelni studen-
ta lub zwolnieniem pracownika, z zachowa-
niem wszelkiej formalnoprawnej procedury. 
Na KUL było inaczej, dlatego wszelkie działa-
nia prowadzono w sposób utajniony.

Drugi blok tematyczny zogniskowany 
był wokół instrumentów prawnych wyko-
rzystywanych przez komunistów w procesie 

mającym w ich zamierzeniach doprowadzić 
do samolikwidacji Uczelni. Referenci omó-
wili między innymi prawne uwarunkowania 
funkcjonowania KUL, politykę finansowo-
-podatkową, ograniczenia w sferze inwesty-
cji budowlanych, działania cenzorskie wy-
mierzone w działalność wydawniczą. Ukazali 
jednocześnie zmagania władz Uczelni z bez-
prawiem, któremu nadawano znamiona pra-
wa, oraz skuteczną w wielu wypadkach linię 
obrony przy wykorzystaniu dostępnych me-
chanizmów administracyjnych.

Kolejna sesja skupiła uwagę słuchaczy na 
referatach ukazujących KUL jako wyspę wol-
ności, która w zniewolonym kraju stanowiła 
nie tylko azyl dla ludzi opozycji, ale nade 
wszystko była duchową twierdzą, nieodwo-
łującą się wszakże do przemocy intelektual-
nej czy siły fizycznej jako argumentów uży-
wanych w spotkaniu z innymi ludźmi. Na KUL 
zarówno nauczyciele akademiccy, jak i stu-
denci kształtowali nie tylko swoje umysły, 
ale też sumienia i serca. W tym kontekście 
uczestnicy dyskusji podkreślali, że KUL nie 
tylko odpierał zewnętrzne ataki sił wrogich 
prawdzie, ale z całym determinizmem pomi-
mo trudności realizował misję przygotowa-
nia młodych ludzi do życia w prawdzie.

Drugi dzień konferencji poświęcony był 
omówieniu wybranych, szczegółowych kwe-
stii powojennej historii Uczelni, między inny-
mi została ukazana współpraca z zagranicz-
nymi ośrodkami naukowymi i środowiskami 
emigracyjnymi oraz doniosła rola – okna na 
świat i kontaktu z najlepszymi ośrodkami na-
ukowymi poprzez publikacje – odgrywana 
w kraju za żelazną kurtyną przez Bibliote-
kę Uniwersytecką. Przybliżono kwestie do-
tyczące duszpasterstwa akademickiego, or-
ganizacji studenckich i życia codziennego 
studentów oraz ich losów po ukończeniu 
studiów.

Konferencja ta pokazała raz jeszcze, że 
powojenne dzieje naszej Alma Mater do-
magają się wnikliwej, krytycznej oceny do-
świadczonych badaczy dziejów najnow-
szych, którzy dołożą wszelki starań, by po-
znać obiektywną prawdę.
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PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

DR HAB. PIOTR CHLEBOWSKI

Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida

Niemen Non Stop
Sesja naukowa pod tym tytułem odbyła się w bieżącym roku 

20 października w słupskim kinie Rejs. Było to już czwarte spotkanie, 
które co roku organizuje Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana 
Norwida KUL wraz z Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

Twórczość Niemena stanowi ważny ele-
ment recepcji twórczości Norwida. 

Świadczy o jego żywej obecności w kultu-
rze, także w jej wymiarach popularnych, 
zwróconych w stronę masowego odbiorcy, 
choć – co trzeba mocno podkreślić – muzy-
ka rockowa, zwłaszcza w progresywnej od-
mianie, niewiele ma wspólnego z powszech-
nością i dostępnością. Zwraca się bowiem 
ku formom skomplikowanym, niepozbawio-
nym przy tym artystowskich i estetycznych 
ambicji. Niemen w dużym stopniu odpo-
wiedzialny jest za wysoką pozycję Norwida 
we współczesnej kulturze: trudno sobie dziś 
wyobrazić Bema pamięci żałobny-rapsod 
bez muzycznej oprawy grupy Enigmatic, po-
dobnie jest z Pielgrzymem czy z Marionet-
kami. Aż do dziś – miejmy taką nadzieję – 
uczniowie szkół średnich poznają twórczość 
genialnego poety także poprzez Niemenowe 
arcydzielne wykonania wierszy, które tak na-
prawdę są ich interpretacjami.

Dotychczasowe sesje stanowiły część du-
żego ogólnopolskiego festiwalu Niemen Non 
Stop (do roku 2015 odbyło się dziesięć edy-
cji tej imprezy), gdzie najważniejszym punk-
tem był konkurs scen@niemena na najlepiej 
wykonany (zaśpiewany, zagrany) utwór z re-
pertuaru Czesława Niemena. Warto dodać, 
że przez lata przewinęło się przez scenicz-
ne deski festiwalu mnóstwo młodych i uta-
lentowanych wykonawców, którzy debiutu-
jąc w ramach konkursu, nader często robili 
potem muzyczne kariery, jak Natalia Sikora, 
wrocławska grupa Soundrise czy duet Per 
Aspera Ad Astra. Jako goście specjalni wy-
stępowali z kolei wykonawcy znani, a nawet 
legendarni, np. Kayah, Ewa Bem, Stanisław 
Soyka, Grażyna Łobaszewska, Natalia Nie-
men, SBB. Początkowo w ramach festiwa-
lu organizowane było dyskusyjne forum, ro-
dzaj panelu, nad którym opiekę sprawował 
redaktor Roman Radoszewski. Cztery lata 
temu panel został przekształcony w sesję 

naukową, stając się jej integralną częścią. 
Plonem dwu pierwszych spotkań w nowej, 
naukowej formule jest książka Czesław Nie-
men i jego płytowe dzieła (wydana przez 
Wydawnictwo KUL, staraniem Ośrodka Nor-
widowskiego, w 2014 r.), pierwsza badaw-
czo-krytyczna pozycja dotycząca spuścizny 
twórcy Dziwnego świata. W bieżącym roku 
festiwal w swojej części konkursowej nie od-
był się ze względu na trudności finansowe, 
ale organizatorzy nie zrezygnowali z innych 
jego elementów, jak młodzieżowy konkurs 
wiedzy o Niemenie czy właśnie wspomniana 
naukowa sesja.

Tegoroczne spotkanie odbywało się pod 
hasłem „Niemen i SBB… i muzyczne okoli-
ce”. Poświęcone było relacjom biograficz-
nym i artystycznym między Czesławem Nie-
menem a słynnym śląskim triem (Józefem 
Skrzekiem, Antymosem Apostolisem i Je-
rzym Piotrowskim), które w latach 1971-
1973 zasiliło Grupę Niemen. Formacja ta 
nagrała kilka płyt, w tym znaczące dzieła 
wydane w Europie Zachodniej (Strange Is 
This World oraz Ode To Venus). Konflikt ar-
tystyczny i konflikt osobowości twórczych 
doprowadził do rozpadu zespołu, który na-
leżał do najbardziej awangardowych w hi-
storii polskiego rocka – był formacją obie-
cującą, artystycznie i muzycznie spełnioną, 
czego dowodem dwie doskonałe, choć dziś 
już nieco zapomniane płyty wydane w Pol-
sce pod koniec 1972 r. – Niemen Vol. 1 oraz 
Niemen Vol. 2. Uczestnicy spotkania: litera-
turoznawcy, historycy, historycy sztuki, kul-
turoznawcy, przekładoznawcy, muzykolodzy 
oraz informatycy z różnych ośrodków uni-
wersyteckich w Polsce (Warszawy, Opola, 
Katowic, Lublina) starali się przedstawić róż-
norodne aspekty związane z relacjami, jakie 
rysowały się na linii Niemen oraz SBB. Starali 
się też odpowiedzieć w swoich referatach na 
pytanie o konsekwencje tychże relacji dla 
muzycznych dzieł: czy były one wypadkową 
ambicji, twórczych wspólnych poszukiwań 
czy wręcz konfliktów, które są przecież bar-
dzo często siłą napędową sztuki. Na kwe-
stiach konfliktu i napięć skupiał się dr Ja-
cek Kurek (Muzeum Chorzów, Uniwersytet 

Śląski), wskazując na formę improwizacji, 
która dominowała w tamtym czasie w twór-
czości Niemena: była ona dla całego zespo-
łu terenem wspólnych poszukiwań, ale też 
i rywalizacji. Także wkraczania w przestrzeń 
nowych technologii, będących dla ówcze-
snych twórców narzędziem i zarazem in-
strumentem. Na temat możliwości i sposo-
bów nowej artykulacji w utworach takich, 
jak Requiem dla Van Gogha czy Inicjały oraz 
z późniejszej płyty pt. Katharsis wypowiadał 
się dr Grzegorz Zyzik (Uniwersytet Opolski). 
Dr Mariusz Gradowski (Uniwersytet War-
szawski) podkreślał znaczenie kontrabasisty 
Helmuta Nadolskiego oraz trębacza Andrze-
ja Przybielskiego, którzy zdaniem prelegen-
ta mieli określać brzmienie i niepowtarzalny 
styl formacji. Według tej koncepcji to oni, 
a nie SBB, budowali podstawy awangardo-
wej tożsamości Grupy Niemen. Z kolei dr 
hab. Agata Brajerska-Mazur (UMCS Lublin) 
analizowała angielskie teksty formacji Nie-
mena w utworach nagrywanych na rynku 
zachodnim: zwracała uwagę na komplika-
cje przekazu, który musi się liczyć nie tyl-
ko z potrzebą filologicznej ekwiwalencji, ale 
też z wymogami dźwiękowego medium, bę-
dącego w tym wypadku głównym środkiem 
artystycznego wyrazu. Część referatową do-
pełniało wystąpienie dra hab. Piotra Chle-
bowskiego (Ośrodek Badań nad Twórczością 
Cypriana Norwida KUL), poświęcone analizie 
nagranego na płycie Niemen Vol. 2 utworu 
Marionetki do wiersza Norwida: prelegent 
podkreślał znaczenie interpretacyjnego za-
mysłu lidera formacji, który starał się nie tyl-
ko wiernie poddać wierszowi, ale odcisnąć 
na nim artystyczne piętno. Spotkanie zakoń-
czył ożywiony panel dyskusyjny „Niemen 
wobec SBB – SBB wobec Niemena”, mode-
rowany przez dr Edytę Chlebowską (Ośro-
dek Badań nad Twórczością Cypriana Nor-
wida KUL). Wzięli w nim udział prelegenci, 
a dyskusji przysłuchiwali się, jak i całej sesji, 
uczniowie słupskich liceów, studenci Pomor-
skiej Akademii Pedagogicznej oraz przybyli 
z całej Polski fani muzyki Czesława Niemena. 
Następne spotkanie za rok, zapewne – jak 
zawsze – w październiku.

Z Norwidem zetknąłem się […] około [19]66 roku. Ale tylko 
czytałem, oczywiście. Natomiast – taka już anegdota właściwie 
– Wojtek Młynarski, nie wiem, czy on na poważnie tak naprawdę 
zainspirował, że gdybym zrobił Bema pamięci żałoby-rapsod, to 
to byłoby coś.

Mówiąc górnolotnie, czuję się późnym wnukiem Norwida i mam 
ten obowiązek przekazywania sztafety dalej.

Fragmenty wywiadu udzielonego przez Czesława Niemena Annie Rzerzyckiej dla Radio 
France Internationale w 2001 r., po koncercie w kościele polskim w Paryżu 

z okazji 180. rocznicy urodzin poety.
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KS. PROF. DR HAB. MIROSŁAW S. WRÓBEL

dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych

Człowiek w Piśmie Świętym
O antropologii biblijnej rozmawiali badacze Pisma Świętego podczas 

kolejnej edycji Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych, 
odbywających się na KUL od 12 lat.

W dniach 19-20 X 2016 r. Instytut Nauk 
Biblijnych zorganizował XII Międzyna-

rodowe Jesienne Dni Biblijne na temat an-
tropologii biblijnej pod hasłem „Czym jest 
człowiek, że o nim pamiętasz?” (Ps 8,5). Od-
powiedzialnym za logistyczne przygotowa-
nie konferencji był ks. dr Tomasz Bąk, który 
przy wsparciu doktorantów i pracowników 
Instytutu Nauk Biblijnych z wielką staranno-
ścią wywiązał się z tego zadania.

Tematyka dotycząca antropologii w Pi-
śmie Świętym jest bardzo aktualna. Świad-
czy o tym fakt, że Papieska Komisja Biblijna 
w Rzymie prowadzi intensywne prace nad 
przygotowaniem dokumentu na temat an-
tropologii biblijnej. O dużym zainteresowa-
niu świadczy także wypełniona przez cały 
czas trwania konferencji aula uniwersytec-
ka oraz ożywiona dyskusja po wygłoszonych 
referatach.

Uczestnicy konferencji najpierw uczest-
niczyli w Mszy św. w kościele akademickim 
pod przewodnictwem ks. prof. dra hab. Mi-
rosława S. Wróbla, dyrektora Instytutu Nauk 
Biblijnych. W homilii ks. prof. dr hab. Henryk 
Witczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Bi-
blistów Polskich i członek Papieskiej Komisji 
Biblijnej, zwrócił uwagę na tożsamość eg-
zegety, który przez swoje badania przybliża 
wiernym prawdę o Bogu i człowieku zawartą 
na kartach Pisma Świętego.

W słowie wprowadzenia przed rozpoczę-
ciem konferencji ks. dr hab. Sławomir No-
wosad, prof. KUL, dziekan Wydziału Teolo-
gii, zwrócił uwagę na znaczenie antropolo-
gii biblijnej w nauczaniu św. Jana Pawła II. 
W konferencji wzięli udział światowej sła-
wy uczeni prof. Marc Girard z uniwersyte-
tu w Quebecu w Kanadzie oraz prof. Grego-
ry Tatum OP z Ecole Biblique w Jerozolimie. 
Pierwszy z nich przedstawił temat dotyczący 
symboliki hebrajskiego terminu nefesz (du-
sza). Podzielił się swoją metodą i wynikami 
badawczymi, które opublikował w monu-
mentalnym dziele pt. Symboles bibliques, 
langage universel: pour une théologie des 
deux Testaments ancrée dans les sciences 
humaines, wydanym w Paryżu w 2016 r. 
Wyjaśnił pojęcie symbolu, zwracając szcze-
gólną uwagę na zagadnienie symbolizmu 

somatycznego, psychologicznego i antropo-
logicznego oraz na różnorodną symbolikę 
nefesz w Biblii hebrajskiej. Podkreślił, że kul-
tura semicka, w której powstawały teksty 
Starego Testamentu, była bardziej skłonna 
do sugerowania niż do definiowania oraz 
bardziej skłonna do symbolizowania niż do 
ścisłego wyznaczania znaczeń słów. Wezwał 
do odnowy naszego języka w antropologii 
i eschatologii, aby uwzględniał on mental-
ność autorów semickich i ich holistyczne 
traktowanie ciała i duszy. Jego zdaniem to 
umożliwia odkrycie ponadczasowej wartości 
źródeł biblijnych oraz ich oryginalnej świeżo-
ści. Drugi z profesorów G. Tatum, uczeń wy-
bitnego znawcy Nowego Testamentu Eda Pa-
risha Sandersa, ukazał syntezę myśli antro-
pologicznej w Listach św. Pawła. Uwzględ-
nił on kontekst nowych perspektyw badań 
nad Corpus Paulinum oraz zwrócił uwagę na 
mocne zakorzenienie nauki św. Pawła w my-
śli semickiej. Podczas konferencji został od-
czytany także wykład prof. Michaela Weigla 
(nieobecnego z powodu choroby) z Uni-
wersytetu Wiedeńskiego na temat kobiety 
w Księdze Przysłów 1-9 oraz miłosnej liryki 
w księdze Pieśni nad Pieśniami. Referaty do-
tyczące antropologii biblijnej na podstawie 
różnych ksiąg Starego i Nowego Testamen-
tu (Księga Rodzaju, Księga Przysłów, Księga 
Psalmów, 2 Księga Machabejska, ewangelie, 
listy Pawłowe, List do Hebrajczyków) wygło-
sili zaproszeni prelegenci (m.in. ks. prof. dr 
hab. Janusz Kręcidło z UKSW, ks. dr hab. Ja-
nusz Lemański, prof. US, ks. dr hab. Artur 
Malina, prof. UŚ) oraz pracownicy Instytutu 
Nauk Biblijnych KUL (ks. prof. M.S. Wróbel, 
dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, ks. dr 
hab. Stefan Szymik, ks. dr Krzysztof Napora).

Podczas konferencji zwracano uwagę na 
bogactwo znaczeniowe biblijnych terminów 
hebrajskich (basar, nefesz, ruah) i greckich 
(anthropos, sarks, soma, psyche, pneuma, 
nous). Prelegenci i uczestnicy dyskusji pod-
kreślali potrzebę wypracowania integralnej 
wizji człowieka. Sformułowano też następu-
jące konkluzje: nie sposób wniknąć w tajem-
nicę człowieka bez odniesienia do Boga, któ-
ry najpełniej objawia się w osobie Jezusa 
Chrystusa – Wcielonego Słowa; antropologia 

bez odniesienia do teologii jest narażona na 
subiektywizm i relatywizm; wnikanie w ta-
jemnicę człowieka wymaga powrotu do 
źródeł, czerpania z tekstów biblijnych osa-
dzonych głęboko w kulturze i mentalno-
ści hebrajskiej i hellenistycznej; słowo Bo-
że wskazuje na dynamizm człowieka, który 
przemierza drogę od grzechu do łaski, od 
słabości do mocy, od ślepoty do widzenia, 
od człowieka ziemskiego do człowieka nie-
biańskiego; wiele obrazów biblijnych ma 
charakter paradygmatyczny i ponadczaso-
wy, a w ich świetle można lepiej zrozumieć, 
kim jest człowiek we współczesnym świecie.

Wiele kwestii postawionych podczas kon-
ferencji znalazło rozjaśnienie. Wiele podję-
tych zagadnień stało się inspiracją do dal-
szych szczegółowych badań i analiz. Owo-
cem tegorocznej konferencji będzie kolejny 
tom serii Analecta Biblica Lubliniensia, wy-
dawanej przez Instytut Nauk Biblijnych.

Tematem przyszłorocznych XIII Między-
narodowych Jesiennych Dni Biblijnych bę-
dzie problematyka dotycząca pism z Qum-
ran, gdyż w 2017 r. będziemy obchodzić 70. 
rocznicę epokowych odkryć manuskryptów 
znad Morza Martwego.

Lapidarnym podsumowaniem całego bo-
gactwa tematycznego podjętego w czasie 
XII Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblij-
nych mogą być słowa Adama Mickiewicza: 
„Słowo stało się ciałem, ażeby na nowo Ciało 
twoje, człowieku, powróciło w słowo”.
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PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

DR MONIKA D. ADAMCZYK

Instytut Socjologii

Trzeci wiek
Jak przygotować się do życia na emeryturze, 

radzą eksperci realizujący projekt BALL.

Starość i kształcenie

Społeczeństwa europejskie od lat pod-
legają nasilającym się procesom zmian de-
mograficznych, idącym w kierunku zaawan-
sowanej starości społecznej. Także w Polsce 
zachodzą znaczące zmiany liczby ludności 
w poszczególnych grupach wiekowych, któ-
re wynikają między innymi ze spadku licz-
by urodzeń oraz wydłużania się przeciętne-
go trwania życia ludzkiego. Dynamika tych 
przemian rodzi konieczność doskonalenia 
posiadanych kompetencji i rozwija nia no-
wych nie tylko wśród ludzi młodych, ale rów-
nież wśród osób powyżej 50. roku życia.

Innym ważnym zagadnieniem, które po-
jawia się w kontekście zmian demograficz-
nych i stałego wzrostu liczby osób w wieku 
produkcyjnym niemobilnym i wieku popro-
dukcyjnym, jest konieczność rekwalifikacji 
osób dorosłych oraz ich świadome i efek-
tywne przygotowanie się do emerytury. Re-
kwalifikacja wiąże się z koniecznością podej-
mowania wysiłków edukacyjnych. W dobie 
stale zwiększającego się udziału osób star-
szych w społeczeństwach rozwiniętych edu-
kacja permanentna stała się warunkiem ko-
niecznym do tego, by nabyte wcześniej wie-
dza i kompetencje osób starszych stanowiły 
znaczący potencjał rozwijającego się społe-
czeństwa. Należy jednak pamiętać, że doro-
sły podejmujący kształcenie – to szczególny 
„klient”, który ma inny stosunek do nauki 
oraz uczy się inaczej niż dzieci czy młodzież. 
Przede wszystkim dorośli mają duży zasób 
doświadczeń, co wpływa na wcześniej wy-
pracowane i utrwalone indywidualne sposo-
by uczenia się. Starość nie musi być okresem 
wycofania, nigdy nie jest za późno, aby od-
krywać siebie, podejmować nowe zadania, 
a nawet nową karierę. Ważne są osobiste 
dialogi, myślenie pozbawione dotychczaso-
wych barier i ograniczeń. Często wymaga to 
wsparcia, szkoleń i spotkań, które będą po-
mocne w wyznaczeniu nowych ścieżek roz-
woju na każdym etapie naszego życia.

Bądź aktywny, ucząc się 
przez całe życie

Projekt BALL – Be Active through Li-
felong Learning Erasmus+ miał na celu 

ustanowienie wytycznych oraz praktyk zmie-
rzających do jak najlepszego przygotowania 
do emerytury osób w wieku przedemery-
talnym. Rezultaty prac są przeznaczone dla 
wszystkich podmiotów zainteresowanych 
przygotowaniem obywateli krajów europej-
skich do zbliżającego się trzeciego wieku.

Głównym celem badań realizowanych 
w ramach projektu BALL było opracowanie 
innowacyjnych wytycznych i zaleceń do wy-
korzystania w centrach kształcenia ustawicz-
nego, uniwersytetach, firmach, związkach 
zawodowych, stowarzyszeniach; również dla 
władz lokalnych i regionalnych, które chcia-
łyby przygotować i zachęcić swoich pracow-
ników i klientów, by przygotowali się do trze-
ciego wieku. Projekt i jego rezultaty zostały 
wykorzystane do podniesienia świadomości 
dotyczącej tych ważnych zagadnień oraz do 
upowszechniania wyników w całej europej-
skiej przestrzeni edukacyjnej poprzez świa-
tową sieć uniwersytetów trzeciego wieku.

W projekcie uczestniczyli:
 � Evris Foundation był koordynato-

rem odpowiedzialnym za zarządzanie 
i organizację;

 � U3A Reykjavik zapewniał swoim człon-
kom możliwość wykorzystania potencja-
łu intelektualnego do prowadzenia dzia-
łań i prac badawczych;

 � Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
i jego sekcja gerontologii odpowiadały 
za tworzenie przyjaznego i inspirującego 
środowiska dla emerytów, dając im oka-
zję do spotkań, integracji, nauki i roz-
woju; opiekę merytoryczną i ekspercką 
w ramach przygotowywania raportów 
i opracowań naukowych zapewnili pra-
cownicy KUL – prof. dr hab. Stanisława 
Steuden z Katedry Psychologii Klinicz-
nej Instytutu Psychologii i dr Monika 
D. Adamczyk z Katedry Socjologii Wie-
dzy i Edukacji Instytutu Socjologii;

 � Universidad Permanente de la Univer-
sidad de Alicante opracował program 
naukowy, kulturalny i społeczny, mający 
na celu promowanie nauki i kultury oraz 
rozwijanie relacji między pokoleniami 
w celu poprawy jakości życia starszego 
pokolenia.

W ramach projektu zostały zrealizowa-
ne badania w Islandii, Hiszpanii i Polsce. 

Dostarczyły one interesujących informacji 
na temat obecnego stanu przygotowania 
emerytów do nadal aktywnego życia z jed-
nej strony i sposobów przygotowania się do 
emerytury wśród osób jeszcze aktywnych 
zawodowo z drugiej strony. W badaniach 
wzięło udział kilka tysięcy osób.

Innowacyjność projektu BALL

Istnieje obecnie niewielka liczba kur-
sów i seminariów na temat przygotowania 
się do emerytury. Większość z nich, jeśli nie 
wszystkie, koncentrują się na zabezpieczeniu 
finansowym lub przygotowują do zdrowe-
go starzenia się. Kursy dotyczące ekonomii 
prowadzone są głównie przez instytucje fi-
nansowe, które zajmują się oszczędnościami 
i inwestycjami. Kursy zdrowotne przez orga-
nizacje medyczne i społeczne. Niewiele firm 
i instytucji organizuje krótkie seminaria dla 
swoich pracowników. Wydaje się jednak, że 
rzadko zachęca się ludzi do wczesnego pla-
nowania emerytury. Przedstawiony tu pro-
jekt nie skupia się na kwestiach zdrowotnych 
ani na bezpieczeństwie finansowym, choć 
oba są ważnymi czynnikami dla emerytów, 
by mogli cieszyć się trzecim wiekiem. Inno-
wacyjnym aspektem projektu jest opraco-
wanie zaleceń i wytycznych mających na ce-
lu zaangażowanie emerytów w stymulujące 
dla nich środowisko społeczne i kulturowe, 
które uświadomi im konieczność ustawicz-
nego kształcenia się i dzielenia wiedzą. Ta-
kie środowisko sprawi, że życie w trzecim 
wieku zyska na wartości, a nacisk zostanie 
położony na wczesne planowanie emerytu-
ry, co umożliwi społeczeństwu skorzystanie 
z ogromnej wiedzy, kompetencji i doświad-
czenia tej coraz liczniejszej grupy.

W ramach projektu powstało wiele ra-
portów i publikacji, dostępnych w czterech 
wersjach językowych: polskim angielskim, 
hiszpańskim i islandzkim na stronie projek-
tu http://www.ball-project.eu/, m.in. Od-
krywając dynamiczny trzeci wiek. Wskazów-
ki i zalecenia Projektu BALL, współredakcja 
dr M.D. Adamczyk (2016), czy Aktywnie ku 
emeryturze (2015) M.D. Adamczyk.
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DR MARCIN BURZEC

Instytut Prawa

Finansowanie i opodatkowanie 
rolnictwa

O potrzebie i kierunkach zmian w tym zakresie dyskutowali 
w Nałęczowie w dniach 20-21 X 2016 r. teoretycy i praktycy prawa 

finansowego.

Katedra Finansów i Prawa Finansowe-
go z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicz-

nego i Administracji zorganizowała kolejną 
już międzynarodową konferencję naukową. 
Tym razem jej tematyka obejmowała za-
gadnienia związane z finansowaniem oraz 
opodatkowaniem rolnictwa. Udział w kon-
ferencji wzięli przedstawiciele nauki z pol-
skich i zagranicznych ośrodków naukowych 
oraz przedstawiciele praktyki z polskich 
i chorwackich organów skarbowych. Wśród 
uczestników obecni byli goście z Uniwersy-
tetu w Zagrzebiu (Chorwacja), Uniwersyte-
tu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa) oraz 
Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba 
Orbeliani w Tibilisi (Gruzja) – uczelni będą-
cych bliskimi współpracownikami lub aktyw-
nymi członkami Międzynarodowej Sieci Na-
ukowej KULTAX, w której skład oprócz nasze-
go Uniwersytetu wchodzą uczelnie ze Sło-
wacji, Czech, Węgier, Rumunii oraz Gruzji.

Konferencja zorganizowana została w ra-
mach grantu badawczego „Nowy model 
opodatkowania rolnictwa w Polsce”, kiero-
wanego przez dra hab. Pawła Smolenia, prof. 
KUL i finansowanego przez Narodowe Cen-
trum Nauki.

Problematyka poruszana podczas konfe-
rencji jest wyjątkowo skomplikowana i waż-
ka. Podkreślić przy tym należy, że wpisuje się 
w tradycje lubelskiego środowiska nauko-
wego. W żadnym bowiem innym ośrodku 
naukowym w Polsce nie prowadzono stu-
diów dotyczących opodatkowania działalno-
ści rolniczej na taką skalę, jak miało to miej-
sce w Lublinie. Wypada tylko przypomnieć 
doskonałe prace prof. Henryka Renigera, 
prof. Alicji Pomorskiej oraz prof. Antoniego 
Hanusza. Kontynuacja badań podjęta przez 
zespół naukowy prof. P. Smolenia wydaje się 
zatem naturalną konsekwencją.

W polskim prawie podatkowym istnieje 
dualizm w zakresie opodatkowania działal-
ności rolniczej. Polega on na tym, że dzia-
łalność taka obciążona jest przestarzałym 
w formie i mało efektywnym pod względem 
fiskalnym podatkiem rolnym, natomiast spe-
cjalistyczna produkcja rolna opodatkowana 
jest, w zależności od formy prowadzenia 
działalności rolniczej, podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych bądź podatkiem do-
chodowym od osób prawnych.

Problematykę opodatkowania działalno-
ści rolniczej można rozpatrywać wielopłasz-
czyznowo. Przede wszystkim należy zrozu-
mieć istotne problemy związane ze specy-
fiką produkcji rolnej, a także charakterem 
rynku rolnego. Biorąc pod uwagę powyższe 
kwestie, zdecydowana większość państw 
prowadzi spójną politykę wspierającą wła-
sne rolnictwo.

Instrumenty oddziałujące na rolnictwo 
mogą mieć różny charakter. Jednym z nich 
jest aktywna polityka podatkowa. Należy 
jednak podkreślić, że wspomaganie polity-
ki rolnej za pomocą instrumentów podat-
kowych negatywnie wpływa na realizację 
funkcji fiskalnej podatków. Dlatego też funk-
cje pozafiskalne powinny być realizowane 
z wielką ostrożnością i wyczuciem, gdyż po-
datek powinien przede wszystkim zapew-
niać budżetowi dochody. Z drugiej jednak 
strony należy pamiętać o tym, żeby obcią-
żenia podatkowe zostały ustalone na takim 
poziomie, który nie powoduje zniszczenia 
źródeł podatkowych. Sama konstrukcja po-
datku powinna przybierać taką formę, aby 
mogła uwzględnić zdolność płatniczą po-
datnika. Dla sprawiedliwego obciążenia po-
datkowego niezwykle istotne jest, aby po-
datek uwzględniał wszystkie czynniki, któ-
re w istotny sposób wpływają na możli-
wości zarobkowe i dochodowe podatnika. 

Sytuacja taka może być realizowana za po-
mocą przyjęcia odpowiednich metod ustale-
nia podstawy opodatkowania, zastosowania 
skali i stawek podatkowych, ulg i zwolnień 
zarówno o charakterze podmiotowym, jak 
i przedmiotowym. Dokonanie właściwego 
wyboru może stwarzać organom państwo-
wym kształtującym odpowiednią politykę 
podatkową sporo problemów. Jeżeli do-
datkowo uwzględni się specyfikę produkcji 
rolnej oraz uwarunkowania rynku rolnego, 
to przed państwami chcącymi obciążyć po-
datkiem działalność rolniczą stoi niebywa-
łe wyzwanie. Muszą one znaleźć taki model 
opodatkowania tej specyficznej działalności, 
aby stanowił on swoisty kompromis pomię-
dzy podatnikiem a państwem. Jednocześnie 
nie należy zapominać, by rozwiązania zasto-
sowane w odniesieniu do podmiotów pro-
wadzących działalność rolniczą nie prowa-
dziły do poczucia niesprawiedliwości u tych 
podatników, którzy prowadzą pozarolniczą 
działalność gospodarczą. Odrębny problem 
stanowi także odpowiednie skonstruowa-
nie przepisów podatkowych, tak by były one 
zgodne z zasadami pewności, dogodności 
i taniości podatków.

Wymiernym efektem zorganizowanej 
konferencji będzie publikacja anglojęzyczna, 
zawierająca wygłoszone podczas konferen-
cji referaty na temat węzłowych problemów 
związanych z opodatkowaniem i finansowa-
niem rolnictwa zarówno w Polsce, jak i ta-
kich państwach europejskich, jak: Hiszpania, 
Czechy, Węgry, Chorwacja, Rumunia, Bośnia 
i Hercegowina, Litwa oraz Gruzja. Ponadto 
pracownicy Katedry Finansów i Prawa Fi-
nansowego przygotują raport, będący próbą 
prezentacji  modelu opodatkowania rolnic-
twa w Polsce.
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DR HAB. AGNIESZKA LEKKA-KOWALIK, PROF. KUL

Instytut Filozofii

W Rzymie o uniwersytetach
Trzecią – obok nauczania i prowadzenia badań – misją uniwersytetu jest 
włączenie się w budowanie cywilizacji miłości. To konkluzja spotkania 

profesorów z całego świata.

W dniach 7-11 IX 2016 r. uczestniczyłam 
w Jubileuszu Uniwersytetów i Ośrod-

ków Badawczych (JUOB), który w nawiąza-
niu do Roku Miłosierdzia nosił tytuł „Wie-
dza i miłosierdzie. Trzecia misja uniwersy-
tetu”. Uczestniczyło w nim około 1500 osób 
z ponad 60 krajów wszystkich kontynentów. 
Organizatorem była Kongregacja ds. Eduka-
cji Katolickiej we współpracy z Duszpaster-
stwem Uniwersyteckim Wikariatu Rzymu.

Ceremonia otwarcia odbyła się w au-
li Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. 
Wykłady plenarne wygłosili laureat Nagrody 
Nobla z fizyki Claude Cohen-Tannoudji oraz 
filozof Peter van Inwagen z Notre Dame Uni-
versity (wykładowca Stanisław Kamiński Me-
morial Lectures na KUL w 2008 r.). Ostatnim 
punktem programu było wręczenie nagród 
za esej filozoficzny w konkursie Associazione 
San Filippo Neri. Dzień zakończyły nieszpory 
w bazylice św. Jana na Lateranie.

Dzień drugi wypełniły seminaria, forum 
centrów badawczych, forum menadżerów 
uniwersytetów, forum artystycznych i mu-
zycznych szkół wyższych oraz światowe fo-
rum rektorów. Seminaria obejmowały 22 
obszary refleksji: środowisko, geografia i te-
rytorium, wartości kulturowe i architekto-
niczne, bioetyka, filozofia, komunikacja, na-
uki prawne, ekonomia i finanse, nauki po-
lityczne, zarządzanie (management), me-
dycyna, psychiatria, farmacja, psychologia, 
edukacja, nauki formalne i przyrodnicze, 
nauki społeczne, filologia i literatura, nauki 
historyczne, nauki o sporcie, historia chrze-
ścijaństwa, technika, teologia (szczegółowe 
tematy na http://altems.unicatt.it/altems-
-Jubilee_Eng_12_04_16_(1).pdf). Forum 
rektorów nosiło tytuł „Ku nowemu global-
nemu rozwojowi. Trzecia misja uniwersyte-
tu” i obejmowało trzy sesje: „Globalna nie-
równość i migracja. Trudności odpowiedzi 

w skali międzynarodowej”, „Etyczne modele 
zrównoważonego rozwoju” oraz „Ludzki wy-
miar kryzysu ekologicznego”. Dzień zakoń-
czył koncert w bazylice św. Pawła za Murami 
w wykonaniu Orchestra Nazionale Sinfonica 
dei Conservatori di Musica.

Trzeciego dnia miały miejsce spotkania 
przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń ko-
ścielnych, zaprezentowana została Carta di 
Roma. Instrumentum laboris, a następnie 
odbyło się uroczyste przejście uczestników 
spotkania przez Drzwi Święte w bazylice 
św. Jana na Lateranie i została odprawiona 
Msza św., której przewodniczył kard. Giusep-
pe Versaldi, prefekt Kongregacji ds. Edukacji 
Katolickiej. Jubileusz zakończyła audiencja 
u papieża Franciszka na placu św. Piotra.

Udział wysokich władz kościelnych, pań-
stwowych, samorządowych i akademickich 
w tym wydarzeniu wskazuje, jak wielką wa-
gę ma refleksja nad trzecią – obok nauczania 
i badań – misją uniwersytetu. Ostatecznie 
wskazano, że owa trzecia misja polega na 
włączeniu się w budowanie cywilizacji mi-
łości. W tym celu uniwersytet – po pierw-
sze – powinien być przestrzenią transmisji 
wartości do młodego pokolenia, ale transmi-
sja ta będzie nieskuteczna, jeśli uniwersytet 
i ludzie uniwersytetu nie staną się świad-
kami tych wartości. Po drugie, uniwersytet 
musi włączać się w poszukiwanie odpowie-
dzi na problemy ludzkości nie tylko poprzez 
badania naukowe, ale także – a może przede 
wszystkim – przez formowanie ludzi miło-
siernego sumienia. Po trzecie, świadczenie 
miłosierdzia musi obejmować nie tylko te-
raźniejszość, ale i przyszłość; uniwersytet 
musi być „miłosiernym samarytaninem”, re-
agującym na cierpienie tu i teraz, ale mu-
si też być „miłością patrzącą w przyszłość”, 
jest bowiem szczególnie powołany i przygo-
towany do przewidywania i oceny tendencji 

rozwojowych i konsekwencji wdrożeń. Po 
czwarte, w obliczu globalizacji i zarazem 
fragmentaryzacji świata zadaniem uniwer-
sytetu jest budowanie jedności – między 
instytucjami i ludźmi, między dyscyplinami, 
między wiedzą i wartościami, by tworzyć 
fundamenty cywilizacji pokoju i solidarno-
ści. Ostatecznie chodzi o „solidarne nawigo-
wanie przez historię” (prof. Cesare Mirabel-
li, prezes Komitetu Organizacyjnego JUOB). 
Takie rozumienie trzeciej misji uniwersytetu 
daleko wykracza poza współpracę z przed-
siębiorstwami i uczestniczenie w rynku. Co 
więcej – jak podkreślono – w ideę i misję 
uniwersytetu musi zostać wbudowana wi-
zja antropologiczna – odpowiedź na pytanie, 
kim jest człowiek i jakie jest jego ostatecz-
ne przeznaczenie. W tym kontekście moc-
no wybrzmiała rola filozofii jako źródła an-
tropologicznej wizji, która ukazuje otwarcie 
człowieka na transcendencję, a ostatecznie 
na osobowego Boga. W tej perspektywie za-
daniem uniwersytetu jest formowanie ludzi 
na wzór Chrystusa.

Przyjęta Karta Rzymska 2016 (tekst w ję-
zykach kongresowych na http://uniurbe.
org/download/carta-di-roma) – to dekla-
racja uczestników, którzy zobowiązali się 
pracować na rzecz realizacji trzeciej misji 
uniwersytetu.

Zdefiniowane w Statucie KUL zadania, 
o których miałam okazję mówić podczas se-
minarium filozoficz nego odbywającego się 
w ramach JUOB, doskonale wpisują się w tak 
rozumianą trzecią misję. Pozostaje teraz szu-
kać form jej pełnienia, skutecznych w ak-
tualnej sytuacji, tak jak znaleźli je niemal 
100 lat temu twórcy naszej Uczelni, a potem 
ich następcy, zwłaszcza w trudnych latach 
socjalizmu.
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DR HAB. HENRYK DUDA, PROF. KUL

Instytut Filologii Polskiej

Dbając o nauczanie języka polskiego
Komitet Pomocy Studiom Polskim w Ottawie prowadzi bardzo 

ważną misję w staraniach o utrzymanie lektoratu języka polskiego 
w programie dydaktycznym i badawczym Uniwersytetu Ottawskiego. 

W tych staraniach nasz Uniwersytet aktywnie uczestniczy.

Uniwersytet Ottawski ( University of Ot-
tawa,  Université d’Ottawa) jest jedną 

z najstarszych uczelni w Kanadzie. Został za-
łożony w 1848 r. przez Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej. W 1967 r. sekularyzo-
wano go, a wydziały kościelne przekształ-
cono w Uniwersytet Świętego Pawła (Saint 
Paul University). Oficjalna dewiza uczelni 
„Bóg jest Panem nauki” (Deus Scientiarum 
Dominus Est) została zachowana mimo se-
kularyzacji uniwersytetu. UO pozostaje jed-
ną z najważniejszych uczelni w Kanadzie, 
między innymi należy do tzw. grupy 15 (U15 
Group of Canadian Research Universities), 
zrzeszającej najważniejsze instytucje aka-
demickie Kanady. Jest najstarszą na świe-
cie uczelnią dwujęzyczną – urzędowe języki 
to francuski i angielski. Badania slawistycz-
ne oraz naukę języków słowiańskich prowa-
dzi się tu od lat powojennych. Pierwsze za-
jęcia z języka i kultury polskiej odbyły się 
we wrześniu 1953 r.

KUL i UO wczoraj
Współpraca KUL z Uniwersytetem Ot-

tawskim w różnych wymiarach trwa od lat. 
Zapoczątkował ją prof. Tadeusz Krukowski 
(1923-1983), profesor literatury polskiej 
Université d’Ottawa, który – jak to przypo-
mniał Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni 
Dębiński w wywiadzie dla KAI – „[...] w la-
tach 80. zaktywizował działalność kanadyj-
skich Kół Przyjaciół KUL, był niestrudzonym 
ambasadorem KUL w Kanadzie, i to nie tyl-
ko w środowiskach polonijnych”. O jego za-
sługach dla KUL przypomina tablica w bocz-
nej nawie kościoła akademickiego. Hono-
rowym doktorem naszego Uniwersytetu 
w roku 1996 został prof. Paweł Wyczyński 
(1921-2008), pionier badań nad kanadyj-
ską literaturą francuskojęzyczną (m.in. ba-
dacz twórczości poetyckiej Emilu Nelliganie) 

i wieloletni dyrektor Centre de Recherche 
en civilisation canadienne-française. Senat 
akademicki KUL przyznał mu tytuł doktora 
honoris causa nie tylko za zasługi naukowe, 
lecz także za działalność na rzecz naszego 
Uniwersytetu. Jak czytamy w uchwale Se-
natu, prof. Wyczyński „[...] jest inicjatorem 
i organizatorem Światowego Dnia Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego na terenie 
Kanady. Jako Prezes Rady Dyrektorów Zarzą-
du Głównego TP KUL propaguje imię naszej 
Uczelni i stara się o środki finansowe na bu-
dowę Collegium Jana Pawła II oraz wydawa-
nie Encyklopedii katolickiej”.

W 1996 r. prof. Wyczyński zaprosił pi-
szącego te słowa do Ottawy. Jako visiting 
professor przebywałem w stolicy Kanady 
dwukrotnie (1997, 2001) – prowadziłem 
w Ottawie lektorat języka polskiego i współ-
pracowałem z prof. Richardem Sokoloskim 
w jego badaniach naukowych, a efektem 
naszej współpracy jest między innymi przy-
gotowana do druku przez prof. Sokoloskie-
go książka Adama Czartoryskiego Pan Sę-
dzia de Luty (wydał i przedmową poprzedził 
R. Sokoloski, wstęp lingwistyczny H. Duda, 
Ottawa-Lublin 2005). W latach 1999-2005 
zorganizowaliśmy wspólnie kilka warsztatów 
translatorskich. Materiały z nich ukazywały 
się w tym czasie w kolejnych czterech to-
mach serii Warsztaty Translatorskie / Work-
shop on Translation, wydawanej wspólnie 
przez Towarzystwo Naukowe KUL oraz Sla-
vic Research Group, University of Ottawa. 
Prof. Richard Sokoloski jest obecnie jedynym 
specjalistą od literatury, kultury i języka pol-
skiego na Uniwersytecie Ottawskim zatrud-
nionym na etacie profesora zwyczajnego 
(full professor). Jest także dyrektorem Ze-
społu Badań Slawistycznych (Slavic Research 
Group) tej uczelni. Był wielokrotnie gościem 
KUL, ostatnio w 2015 r.

KUL i UO dzisiaj
Upadek komunizmu w Europie, a potem 

wstąpienie Polski do Unii Europejskiej pa-
radoksalnie przyczyniły się do pogorszenia 
pozycji języka polskiego na uniwersytetach 
w różnych częściach świata. Wcześniej ba-
dania slawistyczne i nauczanie języków sło-
wiańskich, w tym i języka polskiego, dało 
się uzasadnić racjami strategicznymi. Obec-
nie wiedza o Polsce staje się częścią wie-
dzy o UE, a lektoraty języka polskiego są 
ograniczane do minimum albo likwidowa-
ne. Jednostkom prowadzącym badania nad 
kulturą polską i nauczanie języka polskiego 
nie sprzyja też dekoniunktura gospodarcza 
w krajach postrzeganych przez nas jako bo-
gate. Nie inaczej jest w Ottawie. Z tego po-
wodu w stolicy Kanady działa Komitet Pomo-
cy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottaw-
skim, któremu przewodniczy Józef Semrau. 
Działania Komitetu nie byłyby możliwe bez 
wsparcia prezesa Okręgu Ottawskiego Kon-
gresu Polonii Kanadyjskiej dra Piotra Nawro-
ta, a także zaangażowania członków Komi-
tetu: Katarzyny Rydel (wiceprzewodnicząca 
Young Polish-Canadian Professionals Asso-
ciation), Emilii Pohl (Grupa Taneczna „Po-
lanie”) i prof. R. Sokoloskiego (Uniwersytet 
Ottawski), zatroskanych o pozycję języka 
polskiego w wielojęzycznej i wielokulturo-
wej Kanadzie. Zadaniem Komitetu jest gro-
madzenie środków finansowych na wsparcie 
lektoratu języka polskiego na tym uniwersy-
tecie oraz prowadzenie działalności propa-
gandowej na rzecz języka polskiego i Polish 
Studies, w tym między innymi werbowanie 
studentów na kursy (zajęcia), gdyż bez stu-
dentów utrzymanie lektoratu jest niemoż-
liwe. W tej działalności Komitet czynnie 
współpracuje z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim. W roku akademickim 2016/2017 
na zaproszenie Uniwersytetu Ottawskiego 
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i Komitetu przebywał w Ottawie jako visiting 
professor dr hab. Wojciech Kruszewski z In-
stytutu Filologii Polskiej KUL. Jego zadaniem 
było między innymi prowadzenie wspól-
nych badań naukowych, działalność popu-
laryzatorska oraz prowadzenie zajęć z języ-
ka polskiego. Efektem tej aktywności jest 
na przykład książka Aleksandra Bednawskie-
go pt. Listy z Quebecu 1852 / Letters from 
Québec (Ottawa-Lublin 2016), przygotowa-
na do publikacji przez prof. R. Sokoloskiego, 
we współpracy z prof. H. Dudą (wstęp lingwi-
styczny), prof. W. Kruszewskim (komentarz) 
oraz ze wstępem Marcina Bosackiego, ów-
czesnego ambasadora RP w Ottawie. Listy 
z Quebecu ukazały się jako wspólna publika-
cja Slavic Research Group, University of Ot-
tawa i Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL.

W marcu tego roku kwerendę nauko-
wą w Tefler School of Management (Wy-
dział Zarządzania) Uniwersytetu Ottawskie-
go prowadziła dr Magdalena Smoleń-Waw-
rzusiszyn. Nawiązała ona współpracę m.in. 
z prof. Wojtkiem Michalowskim, dziekanem 
do spraw nauki tego Wydziału, odbyła kwe-
rendę biblioteczną, uczestniczyła w semina-
riach i konsultacjach z pracownikami Tefler 
School of Management na temat interesują-
cych ją zagadnień z zakresu specjalistycznej 
komunikacji międzykulturowej. Wszystko to 
w związku z przygotowywaną przez nią roz-
prawą habilitacyjną na temat dyskursu mar-
ketingowego we współczesnej polszczyźnie.

W 2016 r. KUL otrzymał z Senatu RP 
grant na realizację zadania „Przyszłość stu-
diów polonistycznych w Uniwersytecie Ot-
tawskim”. Jak to ujęliśmy w projekcie, jest 
on skierowany do studentów UO, którzy po-
siadają polskie korzenie lub działają w orga-
nizacjach polonijnych w Kanadzie, albo do 
Kanadyjczyków niepolskiego pochodzenia, 
którzy chcą nauczyć się języka polskiego lub 
interesują się Polską (studiami polskimi lub 
europejskimi). Projekt zakłada organizację 
kursu języka polskiego jako obcego dla wy-
mienionej grupy studentów UO oraz wykła-
dów dla Polaków w prowincjach Ontario (Ot-
tawa, Toronto) i Quebec (Montreal), zorgani-
zowanych w Kongresie Polaków w Kanadzie, 

Organizacji Polskich Profesjonalistów w Ka-
nadzie oraz Stowarzyszeniu Polskich Stu-
dentów na Uniwersytecie Ottawskim. Pod-
czas planowanych zadań minimum 10 osób 
zdobędzie podstawową znajomość języka 
polskiego, a kilkadziesiąt (przynajmniej 30) 
będzie miało okazję uczestniczyć w wykła-
dach poświęconych wybranym zagadnie-
niom kultury polskiej. Projekt stworzy także 
naturalną przestrzeń wymiany doświadczeń 
i współpracy między pracownikami nauko-
wymi z KUL i środowiskiem polskim w Otta-
wie. Kierownikiem grantu ze strony polskiej 
jest prof. H. Duda z Katedry Języka Polskiego 
KUL. W ramach działań finansowanych przez 
Senat RP w semestrze zimowym zajęcia z ję-
zyka polskiego na UO prowadzi dr Agnieszka 
Jarosz z Katedry Dramatu i Teatru Instytutu 
Filologii Polskiej KUL. Oprócz zajęć dydak-
tycznych dla studentów University of Ottawa 
w programie jej pobytu jest też wykład dla 
zainteresowanych studentów UO oraz Pola-
ków mieszkających w Kanadzie. Na przeło-
mie listopada i grudnia w Ottawie przebywał 
prof. Duda, który omawiał sprawy organiza-
cyjne związane z realizacją grantu oraz plany 
na kolejny rok współpracy, wygłosił również 

dwa wykłady publiczne (w Montrealu i To-
ronto). Liczymy na to, że również w roku 
2017 Senat RP za pośrednictwem KUL wes-
prze działalność lektoratu języka polskiego 
na Uniwersytecie Ottawskim, przyczyniając 
się tym samym do zachowania polskiego sta-
nu posiadania dziś i poszerzenia obecności 
języka i kultury polskiej w wielokulturowej 
Kanadzie jutro.

W ostatnich latach w Kanadzie, podobnie 
zresztą jak w Polsce, maleje zainteresowanie 
studiami humanistycznymi. Lektoraty języ-
ków rzadziej nauczanych są w tej sytuacji 
nieustannie zagrożone. Polski należy do tych 
właśnie języków. Komitet Pomocy Studiom 
Polskim w Ottawie prowadzi bardzo ważną 
misję w staraniach o utrzymanie lektoratu 
języka polskiego w programie dydaktycznym 
i badawczym Uniwersytetu Ottawskiego. 
Dobrze się dzieje, że w tych staraniach nasz 
Uniwersytet aktywnie uczestniczy. Myślę, że 
to najlepszy sposób podziękowania za po-
moc, jaką KUL otrzymywał od Polaków w Ka-
nadzie oraz od władz tego kraju.

Dr Agnieszka Jarosz (druga z lewej) wraz z członkami 
Komitetu Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie 
Ottawskim (fot. ze zbiorów Agnieszki Jarosz)

Uniwersytet Ottawski (fot. www.uottawa.ca)
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PAWEŁ TOTORO ADAMIEC

Instytut Architektury Krajobrazu

KRÓLOWIE LUBELSCY

Zofia Gorgol jako Flora (fot. Paweł Adamiec)
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Oryginalne stylizacje, lubelskie plenery i osoby 60+ w roli modeli na 
wernisażu fotografii Pawła Adamca, który wykonał także makijaże 

i kostiumy tytułowych królów.

Projekt miał na celu aktywizację środo-
wiska seniorów. Był także próbą odej-

ścia od stereotypowego myślenia o wieku 
i o wynikających z niego ograniczeniach. 
Jego uczestniczki wzięły udział w kostiu-
mowych sesjach zdjęciowych, wcielając się 
w rolę nierzeczywistych władczyń Lubel-
szczyzny. 8 cykli zdjęć ukazało ich dystans 
do życia i otwartość względem różnych form 
sztuki. Za scenografie posłużyły tereny przy-
rodniczo i krajobrazowo ważne dla Lublina: 
wąwozy, dolina rzeki Bystrzycy, zbiorowi-
ska typu: ols, łęg, grąd, bór czy synantropy. 

Projekt, zrealizowany w ramach stypendium 
prezydenta miasta Lublin, był powiązany 
stylistycznie i ideowo z poprzednim przed-
sięwzięciem Pawła Adamca zatytułowanym 
„Królowie nadbużańscy”, realizowanym na V 
i VI Land Art Festiwal na Podlasiu.

Warunkiem udziału w sesjach zdjęcio-
wych był wiek powyżej 60 roku życia, a tak-
że obecne zamieszkiwanie na terenie Lu-
belszczyzny. Do projektu zgłosiło się kilkana-
ście osób, przeważnie kobiet. Jego teatralna 
specyfika wymagała ubrania nietypowych 
kostiumów i wykonania nietradycyjnych 

makijaży. Ogromnym zaskoczeniem dla au-
tora projektu było całkowite oddanie się se-
niorów głównemu zamysłowi projektu oraz 
pełne wczuwanie w klimaty sesji – proble-
mu nie stanowiło wejście do wody, przejście 
przez gęste pokrzywy, wdrapywanie się na 
zbocza czy pozowanie w deszczu. W efekcie 
powstała teatralna, barwna i zróżnicowana 
stylistycznie seria pokazująca nierealną dy-
nastię królowych Lublina. Każda  z postaci zy-
skała własną historię i rzeczywistość, w któ-
rej przynajmniej na zdjęciach funkcjonuje.

Na wernisażu prac w dniu 14 X 2016 r. 
w Centrum Kultury w Lublinie zaprezento-
wane zostały filmy zza kulis, ukazujące pracę 
Pawła Adamca nad kostiumami, przygoto-
wania do sesji, jak i sytuacje z planu zdję-
ciowego. Publiczność zobaczyła również wy-
wiady z bohaterkami projektu, dotyczące ich 
obecnej aktywności oraz pomysłów na ży-
cie. Wystawie 24 fotografii towarzyszył po-
kaz strojów z sesji. Po korytarzach Centrum 
Kultury spacerowała czarna dama, zapra-
szając na prezentację. Same bohaterki zdjęć 
nie kryły zaskoczenia baśniowymi efektami 
współpracy, wielokrotnie podkreślając, że 
było to dla nich niezwykłe doświadczenie. 
W celu promocji projektu i zawartych w nim 
myśli przewodnich planowane jest wysta-
wianie cyklu w większych miastach Polski.

Autor projektu z jego uczestniczkami podczas wernisażu  (fot. Magda Chojnacka) Kostiumy królowych lubelskich (fot. Magda Chojnacka)

Krystyna Szydłowska jako Topielica
(fot. Paweł Adamiec)
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Paweł Totoro ADAMIEC

Fotograf, charakteryzator, projektant, architekt krajobrazu. Wykładowca 
KUL i Lubelskiej Szkoły Fotografii. Swoje prace publikował w światowych i pol-
skich wydawnictwach oraz na wielu portalach (m.in. „Wysokie Obcasy”, „Duży 
Format”, „National Geographic”, „Make-Up Artist Magazine”, „Szeroki Kadr”). 
Laureat nagród i wyróżnień, m.in.: Żurawie 2011, Blog Vogue Italia 2012, Gar-
denia 2015 (+Garden Concept). Autor okładki do pierwszej polskiej encyklope-
dii mody Fashion Book Poland.

Na potrzeby sesji zdjęciowych wykonuje kostiumy, makijaże, fryzury i sce-
nografie, sięgając po nietypowe materiały i techniki pracy. Inspiracji szuka 
w przyrodzie, muzyce, baśniach oraz świecie mody. W swoich pracach ukazuje 
mocno zniekształconą, teatralną rzeczywistość. Szczególną uwagę zwraca na 
emocjonalny wymiar zdjęć oraz dowolność ich interpretacji.

Jest autorem projektów aktywizacyjnych, włączających w działania arty-
styczne różne grupy wiekowe i społeczne. Specjalizuje się w projektowaniu 
i kształtowaniu przestrzeni osiedlowych oraz publicznych terenów zieleni. 
Prowadzi badania dotyczące znaczenia i doboru roślinności w obszarach za-
budowy wielorodzinnej oraz jej udziału w strukturach ekologicznych miasta.

W plebiscycie „Dziennika 
Wschodniego” został wybrany 
na Człowieka Roku 2016 
w kategorii: kultura.

Królowie nadbużańscy

„Projekt miał na celu aktywizację starszych mieszkańców wsi po-
łożonych nad Bugiem. Zależało mi na pokazaniu ich otwartości i dy-
stansu do życia poprzez stworzenie serii portretów obrazujących 
nierealną dynastię władców Podlasia. Do sesji wybrałem 10 miesz-
kańców wsi Bubel Stary, Bubel Granna i Bubel Łukowiska. W trakcie 
trwania festiwalu wykonałem kostiumy, nawiązujące stylistyką do 
królewskich atrybutów. Stroje powstawały głównie z materiałów na-
turalnych takich, jak: trawy, polne kwiaty, kora czy suszone owoce”.

Królowie nadbużańscy część 2

„To kontynuacja projektu z 2015 r. Aby rozwinąć i dopełnić histo-
rię nierzeczywistej dynastii władców Podlasia, w prace włączyłem 
dzieci ze wsi Bubel Granna, Bubel Łukowiska, Gnojno, położonych 
w dolinie Bugu. W wykonanych przeze mnie w trakcie festiwalu ko-
stiumach ponownie dominowała przyroda jako charakterystyczny 
element tych terenów”.
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Radośnie i chóralnie na początek
Hymn Gaudeamus igitur na kilkadziesiąt głosów powitał studentów 

lubelskich uczelni.

Flash mob – to wydarzenie kojarzące się 
ze spontanicznym (najczęściej) działa-

niem, zabawą i zaskoczeniem przypadko-
wych świadków. Lubelskim flash mobem na 
początku nowego roku akademickiego by-
ło wykonanie hymnu akademickiego przed 
miejskim Ratuszem przez blisko 100 chó-
rzystów z 5 lubelskich uczelni: Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uni-
wersytetu Medycznego, Politechniki Lubel-
skiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. Studen-
ci pod dyrekcją prof. Urszuli Bobryk z UMCS 

zaśpiewali a capella tradycyjną pieśń uni-
wersytecką Gaudeamus igitur, będącą wyra-
zem radosnego przeżywania czasu młodości, 
ale też refleksji nad krótkotrwałością i prze-
mijalnością życia.

Nietypowy występ miał być miłym powi-
taniem studentów w mieście, zachęcić ich 
do włączania się w życie kulturalne swoich 
uczelni i Lublina, a także pokazać ich licz-
ną i znaczącą obecność w mieście, gdzie – 
według danych pozyskanych ze wszystkich 
lubelskich uczelni przez Urząd Miasta – 
w 2016 r. kształci się około 70 000 studentów 

(w tym 6000 obcokrajowców z niemal 100 
krajów) na 9 uczelniach (5 publicznych i 4 
niepublicznych), na 150 kierunkach studiów 
I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 
i na 40 kierunkach studiów III stopnia.

Wykonanie odbyło się 6 X 2016 r. po 
Mszy św. inaugurującej rok akademicki 
2016/2017, sprawowanej w archikatedrze 
lubelskiej dla społeczności wszystkich lubel-
skich uczelni.

M.K

Lubelski flash mob z udziałem 
chórzystów KUL (z prawej)

MAŁGORZATA TROJNACKA

Oddział Zbiorów Specjalnych BU KUL, kurator wystawy

Uwolnić słowo
„Zaczęło się w Lublinie… na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Od Nieocenzurowanej Oficyny Wydawniczej do NOW-ej 1976-1989” – 
to tytuł wystawy, której uroczyste otwarcie miało miejsce 20 X 2016 r. 
w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Ekspozycję będzie można oglądać 

do końca 2016 r.

„Nikt, poza nielicznymi osobami, nie 
wiedział, że «rewolucja powiela-

czowa», która doprowadziła do powstania 
w całej Polsce potężnego niezależnego ru-
chu wydawniczego, naprawdę rozpoczęła 

się w Lublinie – w grupie nazwanej później 
środowiskiem «Spotkań». Świadczyło to do-
brze o «konspiracyjnych» zdolnościach jej 
liderów: Janusza Krupskiego, Piotra Jegliń-
skiego i Bogdana Borusewicza, którzy byli 

pojętnymi uczniami profesora Władysława 
Bartoszewskiego, ich wykładowcy na KUL-u. 
To on właśnie, opowiadając o fenomenie 
Polskiego Państwa Podziemnego w cza-
sie II wojny światowej, zwrócił ich uwagę 
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na znaczenie i siłę konspiracyjnych wydaw-
nictw” (Tomasz Pietrasiewicz, Wstęp, „Scrip-
tores” 2011, nr 39, s. 5).

Tematyka ekspozycji i zaprezentowane 
zbiory wpisują się w cykl spotkań, dysku-
sji i wykładów związanych ze społecznymi 
obchodami 40. rocznicy powstania Komi-
tetu Obrony Robotników.. Organizatorami 
wystawy są Biblioteka Uniwersytecka KUL 
i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lu-
blinie. Zaprezentowane obiekty pochodzą 
ze zbiorów Biblioteki (czasopisma, książki, 
dokumenty życia społecznego z tzw. drugie-
go obiegu) i z Domu Słów Ośrodka „Brama 
Grodzka – Teatr NN” (powielacz spirytuso-
wy, narzędzia i materiały drukarskie).. Na 24 
planszach przywiezionych z Warszawy przez 
pracowników lubelskiego Oddziału IPN zo-
stała ukazana historia powstania Niezależnej 
Oficyny Wydawniczej (NOWa), jej redakto-
rzy, drukarze, graficy, przede wszystkim zaś 
książki, czasopisma i druki ulotne, które wy-
szły w tym największym wydawnictwie dru-
giego obiegu.

Spośród materiałów będących własno-
ścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL na wy-
stawie pokazano „Komunikaty” Komitetu 
Obrony Robotników, drugi, trzeci i czwar-
ty numer czasopisma literackiego „Zapis”, 
książki wydrukowane w Wydawnictwie Spo-
tkania (m.in. Zagadka śmierci Stalina Abdu-
rachmana Awtorchanowa, Budowa kościo-
łów w diecezji przemyskiej ks. Adama Bo-
nieckiego, Filozofia wieczysta w czas prze-
łomu. Gdańskie wykłady filozofii klasycznej 
z 1981 roku Wojciecha Chudego). Z pary-
skiej oficyny wydawniczej Editions Spotka-
nia, której powstanie związane jest z osobą 
Piotra Jeglińskiego, zaprezentowano między 
innymi książki Macieja Łopińskiego, Marcina 
Moskita, Mariusza Wilka, Stefana Kisielew-
skiego czy ks. Jana Kuczyńskiego. Relacje, 
wspomnienia i życiorysy twórców niezależ-
nego ruchu wydawniczego można znaleźć 
w pracy Pawła Sowińskiego Zakazana książ-
ka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989. 
Z Bibliografią prasy opozycyjnej w PRL do 
wprowadzenia stanu wojennego można za-
poznać się w książce autorstwa Adama Kon-
deraka, a ze Źródłami do dziejów opozycji na 
Lubelszczyźnie w latach 70. XX wieku w zbio-
rach lubelskiego Oddziału IPN w pracy Ma-
cieja Sobieraja.

Literatura drugiego obiegu w BU KUL – 
to publikacje zaprezentowane na wystawie, 
a zgromadzone głównie dzięki wielkiej ak-
tywności Andrzeja Paluchowskiego, dyrekto-
ra Biblioteki w latach 1976-1997. Jego liczne 
podróże zawodowe (Wielka Brytania, Stany 
Zjednoczone, Włochy) zaowocowały utwo-
rzeniem w Bibliotece Uniwersyteckiej jedne-
go z największych w kraju zbiorów literatury 
politycznej wydanej na emigracji.

Bardzo interesujące są dokumenty życia 
społecznego wytwarzane przez niezależny 
ruch wydawniczy w latach 1976-1989. Są to: 
druki ulotne, kartki z nadrukiem Poczta Pod-
ziemna, kartki wysyłane z okazji świąt Boże-
go Narodzenia i Wielkanocy, znaczki z na-
pisem Poczta „Solidarność” wydane w 50. 
rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, bank-
noty z napisem „Ostatnia rezerwa PZPR” 
z portretem Wojciecha Jaruzelskiego (nomi-
nał 100 jaruzelów).

Dwie gabloty zostały poświęcone pamię-
ci Janusza Krupskiego (1951-2010), człowie-
ka o wielkich zasługach dla niezależnego ru-
chu wydawniczego i wolnego słowa. Ojciec 
Ludwik Wiśniewski OP (w latach 1972-1981 
prowadził w Lublinie ośrodek duszpaster-
stwa akademickiego przy klasztorze Domini-
kanów) tak go wspominał: „Bywa, że w życiu 
spotykamy ludzi, którzy są dla nas światłem. 
Takim światłem pozostanie Janusz Krupski 
dla wszystkich, którzy mieli zaszczyt spo-
tkać go na drodze życia”. Zaprezentowane 

na wystawie materiały zawierają wspomnie-
nia przyjaciół i współpracowników, rodziny, 
a także jego wypowiedzi dotyczące okresu 
studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, pracy i zaangażowania w działalność 
opozycyjną.

Wśród licznych gości, którzy przyjęli za-
proszenie na otwarcie wystawy, obecni byli 
twórcy niezależnego ruchu wydawniczego, 
m.in. Anna Samolińska, Bożena Wronikow-
ska, Maria Wrzeszcz, Jolanta Wasilewska, 
Danuta Kuroń, Barbara Radzka, Wit Karol 
Wojtowicz, Waldemar Wichrowski, Janusz 
Bazydło, Mirosław Chojecki, Andrzej Jaro-
szyński, Maciej Sobieraj, ks. Jerzy Galiński, 
Marek Kunicki-Goldfinger, Stefan Szaciłow-
ski, Wojciech Onyszkiewicz.

Powielacz spirytusowy i narzędzia drukarskie 
wypożyczone na wystawę przez Tomasza 
Pietrasiewicza, dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – 
Teatr NN” (fot. Janusz Wiorko)

Na otwarcie wystawy przybyły także osoby działające 
w niezależnym ruchu wydawniczym
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PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

DR HAB. JAROSŁAW RABIŃSKI

Instytut Historii

Z archiwum wydobyte
Ukaże się krytyczna edycja źródłowa Dziennika czynności 

naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw-
ła II i lubelski oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej podpisały porozumienie w spra-
wie wspólnej publikacji jednego z najważ-
niejszych źródeł do badania dziejów II wojny 
światowej – diariusza czynności gen. Włady-
sława Sikorskiego.

Sikorski – to postać budząca do dziś ży-
we zainteresowanie historyków. Dzieje się 
tak po części z powodu okoliczności tra-
gicznej śmierci generała podczas katastrofy 
w Gibraltarze w 1943 r. Wielu miłośników 
historii najnowszej nie przekonują dotych-
czasowe ustalenia w tej sprawie. Dla history-
ków jednak ważniejszy jest fakt, że w latach 
1939-1943 Sikorski pełnił funkcję premiera 
polskiego rządu i jednocześnie naczelnego 
wodza, będąc w tym czasie bez wątpienia 
najważniejszą postacią polskiego życia po-
litycznego i wojskowego na emigracji. Stąd 
wyjątkowa waga źródła szczegółowo do-
kumentującego podejmowane przez niego 
działania.

Publikacja rozbudowanego diariu-
sza czynności premiera koalicyjnego rządu 
i głównodowodzącego polskich sił zbrojnych 
podczas II wojny światowej jest jednym 
z elementów projektu badawczego finan-
sowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w ramach prestiżowego 

grantu badawczego o nazwie Narodowy 
Program Rozwoju Humanistyki za lata 2012-
2017. Pomysłodawcą, autorem projektu 
i kierownikiem grantu jest dr hab. Jarosław 
Rabiński z Katedry Historii Najnowszej. Kry-
tycznego opracowania źródłowego pierw-
szej części obszernego materiału dokonał 
pracujący pod jego kierownictwem zespół, 
w którego skład wchodzą ponadto dr Ewa 
Rzeczkowska z Katedry Historii Najnowszej 
oraz Jadwiga Kowalska z Instytutu Polskiego 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

W tym roku zostanie opublikowany 
pierwszy tom diariusza Sikorskiego, obej-
mujący okres od 30 VIII 1939 r. do 31 VII 
1940 r., zaś prowadzone są rozmowy na te-
mat kontynuacji przedsięwzięcia w 2017 r. 
w postaci tomu drugiego, dotyczącego okre-
su pomiędzy 1 VIII 1940 r. a 31 VII 1941 r. 
Zarówno KUL, jak i IPN zadeklarowały wolę 
dalszej współpracy w realizacji tego ważne-
go przedsięwzięcia.

Dokumentowanie codziennej aktywno-
ści osób zajmujących ważne stanowiska pu-
bliczne było i jest często spotykaną praktyką. 
W przypadku gen. Władysława Sikorskiego 
prowadzenie tego typu notatek należało do 
zadań adiutantury. W archiwum Instytutu 
Polskiego w Londynie znajduje się jedenaście 
oryginalnych diariuszy, w których zapisano 

czynności gen. Sikorskiego, począwszy od 
30 VIII 1939 r. do 24 V 1943 r. Zapiski prowa-
dziło wiele osób, bo adiutantami gen. Sikor-
skiego jako naczelnego wodza byli: mjr dypl. 
Antoni Jan Bogusławski (towarzyszył genera-
łowi we wrześniu 1939 r.; dziennik czynności 
za ten miesiąc odtworzono głównie na pod-
stawie jego notatek), mjr dypl. Zygmunt Bor-
kowski, kpt. Hubert Brzozowski, por. Józef 
Michałowski, kpt. Antoni Kiewnarski, por. Ja-
nusz Maria Tyszkiewicz-Łącki, ppor. Alfred 
Chłapowski, rtm. Stefan Adam Zamoyski, 
kpt. Marian Piotrowski, por. mar. Józef Sta-
nisław Edward Ponikiewski (zginął razem 
z gen. Sikorskim w katastrofie gibraltarskiej), 
por. Zygmunt Jan Fudakowski, por. pil. Cze-
sław Marian Główczyński i rtm. Michał Misz-
ke. Do edycji Dziennika czynności włączono 
ponadto jego opracowanie autorstwa Regi-
ny Oppmanowej – wieloletniej kierowniczki 
archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. 
gen. Sikorskiego w Londynie.

Przyjęta koncepcja wydawnicza zakła-
da opublikowanie w pierwszej kolejności, 
w czterech tomach,  kalendarium czynności 
gen. Sikorskiego za lata 1939-1943. Następ-
nie, również w czterech tomach, wydane 
zostaną załączniki do kalendarium, w tym 
dokumenty, korespondencja, sprawozdania 
i niepublikowane wspomnienia. Całość se-
rii wydawniczej zamknie album z fotogra-
fiami wchodzącymi w skład kolekcji Sikor-
skiego w londyńskim Instytucie Polskim, jak 
również pozyskanymi podczas planowanych 
kwerend badawczych.

Diariusz działań Sikorskiego był dotąd 
dostępny jedynie w rękopisie w londyńskim 
Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikor-
skiego, stanowiąc też podstawę zbiorów ar-
chiwalnych tej placówki. Autor i wykonawcy 
projektu mają nadzieję, że publikacja Dzien-
nika czynności naczelnego wodza gen. Wła-
dysława Sikorskiego umożliwi zapoznanie się 
z tym ważnym źródłem historykom specja-
lizującym się w okresie II wojny światowej, 
jak również miłośnikom historii najnowszej.

Okładka pierwszego diariusza czynności 
gen. Władysława Sikorskiego za rok 1939 
i (obok) wpis w dniu 5 XII 1939 r.
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KS. DR HAB. JAROSŁAW WOŹNIAK

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki

Ks. prof. Tadeusz Zasępa, 
jakiego zapamiętam

18 IX 2016 r. w Ružomberku na Słowacji zmarł po długiej i ciężkiej 
chorobie. Od blisko 42 lat związany był z Katolickim Uniwersytetem 

Lubelskim Jana Pawła II.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa uro-
dził się 23 IV 1946 r. w Radziecho-

wicach koło Radomska (obecnie wojewódz-
two łódzkie). Do szkoły podstawowej i li-
ceum uczęszczał w Częstochowie, gdzie prze-
niosła się jego rodzina. Po maturze wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego die-
cezji częstochowskiej w Krakowie, w którym 
w latach 1965-1971 odbył studia filozoficz-
no-teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał z rąk bpa Stefana Bareły 30 V 1971 r. 
w Częstochowie i został skierowany do pracy 
duszpasterskiej. W latach 1971-1974 praco-
wał jako wikariusz w parafii Ducha Świętego 
w Wieruszowie. Jeden z jego wychowanków 
tak wspomina ten krótki okres pracy ks. Za-
sępy: „Od pierwszego dnia, kiedy spotkali-
śmy się z nim, jako nieliczna grupa męskiej 
młodzieży związanej z Kościołem, poczułem 
powiew wyjątkowego intelektu, wielkiego 
świata, obecnej w nim radości, zarażającej 
pogody ducha i niewyczerpanej młodzień-
czej energii. Tak wyobrażałem sobie, jako hi-
storyk, człowieka renesansu, kiedy wsłuchi-
wałem się w jego słowa, argumenty i poglą-
dy wyrażane z ogromną wiedzą w każdym 
temacie, niekiedy w kilku językach. Swoją 
otwartością na problemy młodych oraz nie-
spotykanymi wcześniej w parafii pomysłami 
organizacyjnymi, podróżniczymi oraz arty-
stycznymi w ciągu zaledwie kilku miesięcy 
przyciągnął do siebie rzesze młodych ludzi” 
(M. Owczarski, Ks. prof. Tadeusz Zasępa – 
Wspomnienie wieruszowskie, http://www.
powiatowy.pl/2016/09/ks-prof-tadeusz-za-
sepa-wspomnienie-wieruszowskie, dostęp: 
26.09.2016 r.).

W 1974 r. ks. Zasępa został skierowany 
na studia specjalistyczne na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. Od początku włączył 
się w życie Uniwersytetu – nie tylko zdo-
bywał kolejne stopnie naukowe, ale podej-
mował się także zadań związanych z funk-
cjonowaniem naszej Uczelni. Był duszpa-
sterzem w Domu Akademickim KUL przy 
ul. Sławińskiego 8 w Lublinie (obecnie 
ul. Niecała), a zaraz po studiach rozpoczął 

pracę na Uniwersytecie, gdzie w latach 
1976-1992 pełnił funkcję kierownika Refe-
ratu Współpracy z Zagranicą. W 1991 r. za 
zgodą władz KUL utworzył Katedrę Współ-
czesnych Form Przekazu Wiary na Wydziale 
Teologii i był jej kierownikiem aż do śmierci.

Przez cały okres pracy naukowej Ksiądz 
Profesor opublikował 11 książek w języku 
polskim i słowackim, był redaktorem lub 
współredaktorem kolejnych 30 pozycji książ-
kowych. Ponadto napisał 80 artykułów na-
ukowych i 120 popularnonaukowych. Jego 
zainteresowania badawcze oscylowały wo-
kół zagadnień związanych z teologią pasto-
ralną i mediami masowymi. Zarówno w Pol-
sce, jak i na Słowacji kształcił i wychowywał 
młodych ludzi, którzy dziś z powodzeniem 
odnajdują się na uniwersytetach, w mediach 
czy w polityce.

Był człowiekiem ciepłym i serdecznym, 
a jednocześnie wymagającym. Nie znosił fał-
szu i bardzo szybko go wyczuwał. Umiał przy 
tym z wielką kulturą, ale i stanowczością, 
zwracać uwagę w trudnych sprawach, nie 
raniąc osoby. Zawsze dostrzegał człowieka. 

Ta jego otwartość na człowieka i jego sprawy 
miała też swoje konsekwencje. Idąc z Księ-
dzem Profesorem na zajęcia, zawsze trze-
ba było brać poprawkę czasową na ewen-
tualne spotkania z ludźmi, z którymi zatrzy-
mywał się na chwilę rozmowy. Tym czasami 
przypadkowo spotkanym osobom poświęcał 
sporo uwagi. Widać to było również w latach 
jego pracy na Słowacji, kiedy pozdrawiany 
przez młodych ludzi – studentów, zawsze 
znajdował czas na chwilę życzliwej poga-
wędki. Współpracownicy Profesora na Sło-
wacji podkreślali jeszcze jedną cechę, która 
go w sposób szczególny wyróżniała – szacu-
nek do kobiet, wyrażany choćby w sposo-
bie ich witania. Znajomości zawierane przez 
Księdza Profesora trwały lata, a przyjaźniom 
był wierny do końca.

Ksiądz Tadeusz Zasępa, pracując na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 
czy Katolickim Uniwersytecie w Ružomber-
ku, oddany im bez reszty, nigdy nie zapo-
mniał o swoim pierwszym powołaniu – po-
wołaniu do kapłaństwa. Przez wiele lat po-
bytu w Lublinie, mieszkając w parafii pod 
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wezwaniem Nawrócenia św. Pawła, jeśli tyl-
ko inne obowiązki na to pozwalały, w każdą 
niedzielę o godz. 10 sprawował Mszę św., 
głosił kazanie, a po skończonej Eucharystii 
szedł do konfesjonału, gdzie czekali stali 
penitenci. To był pewnego rodzaju rytuał. 
W swoim posługiwaniu nie ograniczał się tyl-
ko do miejsca zamieszkania. Od wielu lat, 
aż do śmierci, był związany z podlubelską 
parafią pod wezwaniem Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Żabiej Woli. Bez specjalne-
go rozgłosu wspierał materialnie najpierw 
budujący się kościół, a później jego wykoń-
czenie. Przez wiele lat aktywnie uczestni-
czył w tworzeniu wspólnoty parafialnej. Był 
niezwykle wyczulony i otwarty na potrze-
by innych. Kiedy spaleniu uległ zabytkowy 
kościół w Księżomierzy, również tej wspól-
nocie w miarę możliwości pomagał. Pomoc 
ludziom miała też wymiar sformalizowany 
dzięki Fundacji Sacrum-Paideia im. Księdza 
Grzegorza Piramowicza, którą założył i po-
przez którą wspierał niepełnosprawnych 
uzdolnionych młodych artystów.

Obecność Księdza Profesora w Lublinie 
oznaczała przede wszystkim silne związki 
z archidiecezją lubelską, gdzie zostawił spo-
ro pięknych śladów swojej pracy. Wygłosił 
wiele serii rekolekcji oraz uczestniczył w róż-
nych uroczystościach parafialnych i diece-
zjalnych. Wszyscy zapamiętają go jako zało-
życiela i dyrektora Katolickiego Radia Lublin 
(1993-1995) oraz pierwszego naczelnego re-
daktora lubelskiej edycji tygodnika „Niedzie-
la” (1994).

Analogiczna sytuacja miała miejsce na 
Słowacji, z którą był związany od 1995 r., 
przede wszystkim poprzez pracę nauko-
wą i dydaktyczną w Spiskiej Kapitule, na 

Uniwersytecie Trnawskim, a następnie na 
Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku, 
gdzie pełnił funkcję rektora (2008-2014).

Praca na polu naukowym, organizacyj-
nym czy duszpasterskim zawsze pochłaniała 
go bez reszty. Nie zważając na stan zdrowia, 
podejmował różne wyzwania, które były za-
wsze ukierunkowane na człowieka. Tak było, 
kiedy podczas swoich podróży do Stanów 
Zjednoczonych i Kanady zbierał fundusze dla 
KUL, i tak było podczas pracy na Słowacji, 
gdy jako rektor podjął się niełatwego zada-
nia budowy nowej biblioteki uniwersytec-
kiej. Zarówno w jednym, jak i w drugim wy-
padku podejmował się tych zadań z myślą 
o młodych ludziach, o studentach, aby mo-
gli się kształcić i rozwijać dla dobra swojego 
kraju i Kościoła. Dziś z perspektywy czasu 
widać, że studenci zawsze to zaangażowa-
nie, otwartość Profesora dostrzegali i wyso-
ko cenili. Tłumnie garnęli się na jego zajęcia, 
tak w Polsce, jak i na Słowacji. Z wielu ich 
świadectw wynika, że niezwykle cenili sobie 
możliwość bezpośredniego kontaktu z Pro-
fesorem – rektorem, z człowiekiem mądrym, 
o wysokiej kulturze osobistej. Profesor Zasę-
pa cenił zaś sobie tę przychylność młodych 
i zawsze starał się, oprócz wiedzy z zakresu 
swoich naukowych zainteresowań, przekazy-
wać im wiedzę o świecie, zaszczepić w nich 
pasję do poznawania go tak, aby nie stra-
cić z oczu człowieka. Widać było to również 
wtedy, kiedy zaczął chorować, a jego wyeks-
ploatowane serce pracowało tylko na 30%, 
i kiedy już nie mógł się ze swoimi ucznia-
mi regularnie spotykać na zajęciach. Zawsze 
dopytywali się o jego stan, prosili o prze-
kazywanie pozdrowień, życząc mu powro-
tu do pełni sił. A on zawsze zatroskany, że 

nie może prowadzić zajęć tak, jak by chciał, 
dopytywał o ich naukowe postępy, pozdra-
wiał i udostępniał swoje notatki, aby przy-
najmniej w ten sposób móc im służyć.

Na pogrzebie zgromadziło się wielu je-
go byłych i obecnych studentów, przybyłych 
pożegnać swojego Profesora, który ich uczył 
i kształtował.

Ksiądz Profesor nigdy nie oczekiwał na-
gród za swoją pracę na uniwersytecie. Za-
wsze powtarzał, że „uniwersytet trzeba ko-
chać jak matkę, a od matki nie oczekuje się 
nagród”. Uhonorowany jednak wieloma wy-
różnieniami w kraju i na świecie, po ludzku 
się z nich cieszył. Bardziej był dumny z osią-
gnięć swoich uczniów i chwalił się nimi, pod-
kreślając, że ich sukcesy są znakiem dobrze 
wykonanej przez niego pracy.

Wierny Kościołowi, głęboko przeniknięty 
nauką Jana Pawła II, swoim życiem i posługą 
starał się jak najlepiej służyć Bogu i człowie-
kowi. W ostatnim przesłaniu, które nagra-
li jego studenci, odnosząc się do trudnych 
współczesnych problemów, z jakimi boryka 
się Europa, mówił przede wszystkim o po-
trzebie świadectwa chrześcijańskiego: „My-
ślę, że teraz stoi przed nami wyzwanie, nie 
abyśmy walczyli z kimkolwiek, bili się, ale 
dużo dużo modlili się, aby Kościół trwał, aby 
żadne wielkie zagrożenie nie zaszkodziło Ko-
ściołowi. Także wyzwanie, żeby modlić się za 
Kościół, aby mieć odwagę, mądrość i pomoc 
Ducha Świętego” (http://www.rtvs.sk/tele-
vizia/archiv/10190/106301#389, tłumacze-
nie własne, dostęp: 26.09.2016 r.). Kiedy bę-
dziemy się modlić, nic strasznego nie może 
się nam przydarzyć.

Takiego księdza Profesora Tadeusza Zasę-
pę zapamiętam.

Uroczystości w kościele Świętego 
Krzyża w Lúčkach na Słowacji 
(fot. Jerzy Jarosiński)
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Wspomnienie o Ryszardzie 
Michalskim

Zmarł 2 VII 2016 r. Podarował Bibliotece Uniwersyteckiej KUL jeden 
z większych darów w jej najnowszej historii.

W latach 1999-2015 Ryszard Michal-
ski przekazał do BU KUL ponad 4500 

książek i czasopism. Zdecydowana większość 
spośród nich została włączona do zbiorów 
Biblioteki Uniwersyteckiej, zaś publika-
cje, które okazały się dubletami, wzboga-
ciły księgozbiory bibliotek specjalistycznych 
Uczelni. Przekazane dary mają dużą wartość 
z punktu widzenia gromadzenia i uzupełnia-
nia zbiorów bibliotecznych. Są wśród nich 
pozycje z zakresu historii Polski i historii po-
wszechnej, historii totalitaryzmów i szeroko 
pojętej kultury. Najbardziej znaczącą część 
księgozbioru stanowią publikacje dotyczące 
literatury polskiej i jej historii oraz przekła-
dy literatury obcojęzycznej. Bardzo cennym 
nabytkiem jest otrzymany przed rokiem bo-
gaty zbiór albumów z historii sztuki, między 
innymi z serii Klasycy Sztuki.

Ryszard Michalski urodził się 9 XII 1929 r. 
we Włodawie nad Bugiem, ale dzieciństwo 
i młodość spędził w Wilnie (1930-1945). 
W 1952 r. ukończył studia z zakresu prawa 
na KUL. Mimo uzyskania aplikacji radcow-
skiej swoje zawodowe życie związał z dzien-
nikarstwem. Debiutował w 1952 r. w tygo-
dniku „Dziś i Jutro”. Sześć lat później został 
publicystą w Polskim Radiu, w Redakcji Kul-
turalnej i Naczelnej Redakcji Audycji dla Po-
lonii i Polaków za Granicą Programu V. Był 
autorem ponad 7000 audycji literackich, 
teatralnych, historyczno-dokumentalnych, 

między innymi w cyklach: Piękne Stronice 
Literatury Polskiej, Sztuka Polska za Grani-
cą, Teatralia, Literatura Odzyskana – Emi-
gracyjna i Drugiego Obiegu, Spotkania Lite-
rackie czy Przegląd Wydawniczy. Na antenie 
prowadził rozmowy z uczonymi, pisarzami, 
ludźmi teatru i wydawcami. Przez czterdzie-
ści dwa lata prezentował przed mikrofonem 
Polskiego Radia słuchaczom polskim i polo-
nijnym najwybitniejsze osiągnięcia kultury 
polskiej, zwłaszcza klasycznej oraz współcze-
snej literatury polskiej, i podkreślał jej obec-
ność w świecie.

Na początku lat 90. XX w. zrealizował 
autorski projekt w Programie dla Zagranicy 
Polskiego Radia, tworząc redakcje wschod-
nie: litewską, ukraińską i białoruską, doko-
nując tym samym reorientacji Redakcji Pol-
skiej Programu dla Zagranicy na Wschód.

Ryszard Michalski należał do NSZZ „Soli-
darność” w Polskim Radiu. W stanie wojen-
nym był represjonowany i został zwolniony 
z pracy. Przez kilka lat pracował w „Tygodni-
ku Demokratycznym” jako recenzent lite-
racki. W 1989 r. wrócił do Polskiego Radia, 
gdzie był zatrudniony do chwili przejścia na 
emeryturę w 2000 r.

Po likwidacji Radiokomitetu został człon-
kiem pierwszej Rady Nadzorczej Polskiego 
Radia S.A. (1994-1997), a następnie Rady 
Programowej (1998-2001).

W 2007 r. został odznaczony przez prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Z Polskim Radiem związana była także 
jego żona Nina Michalska, reżyserka i dzien-
nikarka (zmarła w 2003 r.). Jego córka An-
na Czabańska, z wykształcenia doktor nauk 
o Ziemi, kontynuuje tradycje rodzinne i pra-
cuje w Polskim Radiu w Warszawie. Jej bliź-
niacza siostra Grażyna Webster jest profeso-
rem ekonomii w Las Positas College w stanie 
Kalifornia w USA.

Ryszard Michalski z zamiłowania był bi-
bliofilem. Kochał książki kupować, czytać 
je i wykorzystywać w przygotowaniach do 
swoich audycji. Potrafił się też nimi dzielić. 
Zawsze z dumą i sentymentem podkreślał 
swoje związki z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim, więc wybór Biblioteki KUL jako 
spadkobiercy jego prywatnego księgozbio-
ru był oczywisty. W listopadzie 2009 r. ów-
czesny dyrektor BU KUL ks. dr Tadeusz Stolz 
w dowód wdzięczności za wspaniały dar na-
dał R. Michalskiemu tytuł honorowego ku-
stosza Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Z tego 
tytułu był bardzo dumny. Kontakt z dyrek-
cją Biblioteki utrzymywał do końca życia. 
Jego ostatnią wolą było przekazanie Biblio-
tece Uniwersyteckiej KUL pozostałego księ-
gozbioru z mieszkania na warszawskiej Sa-
dybie. W naszej pamięci pozostaną długie 
i niezwykle ciekawe rozmowy z człowiekiem 
o rozległej wiedzy, wysokiej kulturze, mó-
wiącego piękną polszczyzną.

Pan Ryszard Michalski nie odszedł cał-
kiem – żyje w pamięci najbliższych, pracow-
ników Polskiego Radia, kolegów ze Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich i wszystkich 
tych, którzy go znali i szanowali. Na zawsze 
pozostanie w pamięci pracowników Biblio-
teki KUL jako jej wielki darczyńca. Jego ży-
czenie, aby po jego śmierci wszystkie książki 
znalazły się w lubelskiej książnicy, spełniło 
się w ostatnim tygodniu września – do na-
szej Biblioteki trafiło około 3000 woluminów 
książek i 140 płyt CD z muzyką.

Pragniemy serdecznie podziękować 
p. Annie Czabańskiej za informacje dotyczą-
ce życia i działalności swego ojca oraz życzli-
we przekazanie jego księgozbioru.
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BARBARA ZEZULA

dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

MARCIN ZAWADZKI

Oddział Gromadzenia Zbiorów BU KUL
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studentka psychologii

Bo w górach jest wszystko 
to, co kocham…

…tak – nawiązując do słów Jerzego Harasymowicza – zwykli mawiać 
studenci. Dlatego też wakacyjny wyjazd w góry z DA KUL 

od lat cieszy się popularnością.

Duszpasterstwo Akademickie KUL co roku 
organizuje w Małem Cichem 11-dniowy 

obóz górski. Obóz ten łączy już wiele po-
koleń studentów, a każdego roku łączy też 
wielu młodych ludzi z różnymi pasjami, za-
interesowaniami i talentami. Odbywa się on 
w ramach DA i zawsze bierze w nim udział 
dwóch jezuitów (w tym roku ojcowie Michał 
Masłowski i Paweł Bucki). Jest to wspania-
ły czas intensywnego zdobywania kolejnych 
szczytów, poznawania nowych szlaków i na-
wiązywania przyjaźni ze wspaniałymi ludźmi 
o podobnym systemie wartości.

Każdego dnia studenci mieli do wyboru 
trzy różne trasy o różnym stopniu zaawanso-
wania, dzięki czemu zarówno doświadczeni 
górscy piechurzy, jak i ci, którzy pojechali 
w Tatry po raz pierwszy, mogli doświadczyć 
uroków wspinaczek dostosowanych do swo-
ich możliwości i umiejętności. Bardzo traf-
nym elementem całego wyjazdu było to, że 
nie miał on z góry założonego, sztywnego 
programu. Każdego wieczoru ojcowie jezu-
ici i studenci razem siadali z mapami oraz 
przewodnikami i wspólnie wybierali cieka-
we trasy na kolejny dzień. Tym sposobem, 
dzięki wspólnej organizacji, studenci zapla-
nowali i zrealizowali wędrówki między inny-
mi po Dolinie Chochołowskiej, Dolinie Ko-
ścieliskiej, Hali Gąsienicowej, Dolinie Pięciu 

Stawów oraz zdobyli Czerwone Wierchy, 
a nawet Rysy! Każdy spacer i wspinaczka 
były przepełnione śmiechem, żartami i in-
teresującymi rozmowami na tle przepięk-
nych krajobrazów. Chyba każdy wyczekiwał 
codziennie momentu zdobycia kolejnego 
szczytu i widoku z niego na sąsiednie doliny 
i pasma górskie. Wspólne wędrowanie było 
atrakcją samą w sobie, bo nawet deszczowy 
i mglisty dzień nie przeszkodził w zdobyciu 
Gęsiej Szyi, chociaż wymagało to przepra-
wy przez zalane szlaki, poświęcenia suchych 
butów i w niektórych momentach niemałej 
kreatywności.

Z kolei wieczorami, po powrocie ze szla-
ków, uczestnicy obozu mogli wypoczywać 
w pięknym góralskim domu i cieszyć się 
pysznym regionalnym jedzeniem. Było też 
wiele okazji do tego, aby się integrować przy 
różnych grach, planszówkach, wieczorkach 
filmowych czy dobrej muzyce. Niejeden wie-
czór przeciągnął się też do późnej nocy za 
sprawą wspólnie układanych puzzli czy śpie-
wanych przy dźwiękach gitary piosenek. Każ-
dego dnia studenci byli również zapraszani 
do udziału we wspólnej modlitwie porannej 
i wieczornej Eucharystii.

Dla wielu wyjazd ten był okazją do spraw-
dzenia się na różne sposoby – niektórzy od-
krywali w sobie lęk wysokości i odwagę do 

przełamywania go, inni genialnie wykorzy-
stywali swój dystans do siebie i poczucie hu-
moru, rozweselając wszystkich dookoła. My-
ślę, że każdy wrócił z tego obozu bogatszy 
o nowe doświadczenia i przynajmniej jakąś 
niewielką, nową wiedzę na swój temat.

Udział w takim wyjeździe jest świetną 
okazją do poznania środowiska Duszpaster-
stwa Akademickiego KUL z bliska, przyjrzenia 
się, jacy ludzie do niego należą, i zrozumie-
nia, dlaczego chce się dołączyć do ich grona. 
W tym roku weterani obozu w Małem Ci-
chem, ale też wszyscy ci, którzy zdecydowali 
się tu przyjechać po raz pierwszy, mogli po-
znać nowego duszpasterza akademickiego 
– o. Pawła Buckiego SJ – znakomitego towa-
rzysza we wspinaczkach i rozmowach.

Obóz w Małem Cichem jest propozycją 
spędzenia czasu w jednej z najpiękniejszych 
części Polski, jaką są Tatry, w sposób bardzo 
aktywny i w znakomitym towarzystwie. Co 
więcej, może być początkiem chodzenia śla-
dami wspaniałych patronów naszego Uni-
wersytetu i Duszpasterstwa Akademickiego 
– św. Jana Pawła II i bł. Pier Giorgia Frassatie-
go, którzy kochali góry i szukali w nich z jed-
nej strony niezapomnianych przygód w to-
warzystwie przyjaciół, a z drugiej odkrywali 
w nich Boga.

Na Trzydniowiańskim Wierchu 
(fot. o. Michał Masłowski SJ)
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BEATA RAWSKA

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studenci – medaliści sportowi
Czy studiując, można znaleźć czas na wielogodzinne treningi i udział 

w zawodach sportowych? Okazuje się, że można, i to z sukcesami.

Bartłomiej Malec

Osiągnięcia, jakimi w ostatnich latach 
może poszczycić się reprezentacja Polski 
w piłce siatkowej mężczyzn, spowodowa-
ły ogromne zainteresowanie tą dyscypli-
ną sportu, co zachęca wielu młodych do 
jej uprawiania. W naszej społeczności aka-
demickiej także mamy utytułowanego za-
wodnika uprawiającego siatkówkę, głównie 
plażową. Może on pochwalić się dobrymi 
wynikami we współzawodnictwie krajo-
wym, a nawet międzynarodowym. Bartło-
miej Malec, bo o nim mowa, jest studen-
tem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji na kierunku prawo. W latach 
2009-2013 był członkiem kadry narodowej 
w siatkówce plażowej. W 2011 r. w parze z 
Michałem Brylem zdobył brązowy medal Mi-
strzostw Europy w Siatkówce Plażowej do lat 
18 (11-14 VIII 2011, Wilno). Dwa lata później 
w Warnie na mistrzostwach Europy do lat 22 
w parze z Pawłem Pełką uplasował się na IX 
miejscu. W roku 2015 otrzymał nagrodę dla 
najlepszego atakującego. 

Rok 2016 był dla niego bardzo udany. 
Występując w parze z Bartłomiejem Kier-
nozem, uzyskał następujące wysokie wy-
niki: Eliminacje Mistrzostw Polski Zbąszyn 
Obłędna Plaża 3* (27-29 V 2016) – III miej-
sce; Eliminacje Mistrzostw Polski Plaża Open 

Gdańsk 2* (1-3 VII 2016) – III miejsce; Eli-
minacje Mistrzostw Polski Plaża Open Ryb-
nik 2* (8-10 VII 2016) – II miejsce; Eliminacje 
Mistrzostw Polski Plaża Open Białystok 2* 
(29-31 VII 2016) – miejsce I.

Zdobył także Puchar Polski Seniorów 
w Siatkówce Plażowej (w ramach Elimina-
cji Mistrzostw Polski Bella Plaża Gotyku, 
Toruń, 10-12 VI 2016). W rozgrywkach fi-
nałowych Akademickich Mistrzostw Pol-
ski w Siatkówce Plażowej (Gdynia 17-19 VI 
2016) wraz z Maciejem Szymczykiem znalazł  
się na VI miejscu w kategorii uniwersytetów. 
W turnieju Orlen Finał Mistrzostw Polski Se-
niorów we Wrześni (31 VIII – 4 IX 2016) upla-
sował się wraz z Bartłomiejem Kiernozem na 
miejscu IV, przegrywając jedynie z parami, 
które uczestniczyły w tegorocznych igrzy-
skach olimpijskich w Rio de Janeiro (Fijałek/
Prudel, Bryl/Kujawiak, Kantor/Łosiak).

Magdalena Abramowicz

Jest studentką Wydziału Matematyki, In-
formatyki i Architektury Krajobrazu na kie-
runku architektura krajobrazu. Mimo wielu 
zajęć na Uczelni udaje się jej pogodzić naukę 
z wielką pasją, jaką jest taniec. To ogrom-
ne wyzwanie, bo treningi odbywają się co-
dziennie i trwają po kilka godzin. Trzeba 

więc ogromnej determinacji, poświęcenia 
i siły, by realizować marzenia. Swoją przygo-
dę z tańcem rozpoczęła w wieku 6 lat, a jej 
pierwszym nauczycielem był Jacek Jelinek 
(Szkoła Tańca Jacka Jelinka). Obecnie trenu-
je w Szkole Tańca i Klubie Sportowym Zamek 
w Lublinie pod okiem Grzegorza Citki i zagra-
nicznych konsultantów. M. Abramowicz jest 
dyplomowanym instruktorem tańca sporto-
wego z najwyższą międzynarodową klasą ta-
neczną S, co jest nie lada osiągnięciem.

Spośród licznych sukcesów, którymi mo-
że poszczycić się nasza studentka, warto 
wymienić te najbardziej znaczące. Razem 
ze swoim partnerem Grzegorzem Zmokłym 
zajęli w ostatnich latach I miejsce na Mi-
strzostwach Polski klasy A (Nowa Ruda, 
9 XI 2014), II na Międzynarodowym Festi-
walu Tańca Baltic Cup (Elbląg, 16 X 2015), 
II na XL Akademickich Mistrzostwach Polski 
FTS w Tańcu Towarzyskim (Wałbrzych, 11 XI 
2015), I na Finałowym Grand Prix Polski Eks-
traklasa FTS Salt Cup 2015 (Wieliczka, 12 XII 
2015), I na Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS 
(Koronowo, 1 X 2016) i VI miejsce (finałowe) 
na Akademickich Mistrzostwach Europy (Eu-
ropean University Championship) w Braty-
sławie (11 IX 2016).

Magdalena Abramowicz ze swoim 
tanecznym partnerem Grzegorzem Zmokłym 

(fot. ze zbiorów Magdaleny Abramowicz)

Bartłomiej Malec podczas tegorocznych 
zawodów we Wrześni 

(fot. ze zbiorów Bartłomieja Malca)
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Prof. Henryk Podbielski jest uważany obecnie za najbardziej doświadczonego 
tłumacza na język polski i najlepszego w Polsce interpretatora naukowej prozy 
starogreckiej. Dzięki jego pracy przekładowej i dogłębnym opracowaniom w kul-
turze polskiej funkcjonuje już niemal cały dorobek teoretycznej i praktycznej re-
toryki greckiej. Prezentowany tom otwiera nowy przekład wraz z opracowaniem 
anonimowego, przypisywanego Longinusowi, traktatu O wzniosłości. Uchodzi on 
za najtrudniejszy do tłumaczenia starożytny tekst, w którym głębi dociekań i re-
fleksji na temat sztuki słowa towarzyszy artystyczna forma ich wyrażenia. Traktat 
ten odegrał ogromną rolę w kształtowaniu nowożytnej wrażliwości estetycznej 
Europy, porównywalną tylko z Poetyką Arystotelesa. Godzien podziwu wysiłek 
intelektualny i wielkie zaangażowanie tłumacza zaowocowały adekwatnym do 
obecnego stanu wiedzy, wiernym pod względem treści i formy oryginałowi, ja-
snym i spełniającym oczekiwania współczesnych odbiorców przekładem, który 
poprzedzony jest erudycyjnym wstępem, a towarzyszy mu wyczerpujący komen-
tarz. Pozostałe zawarte w tym tomie dzieła nie były nigdy dotąd tłumaczone na 
język polski. Jest to ich pierwszy przekład i pierwsza tak wszechstronna prezenta-
cja w języku polskim, umożliwiająca dzięki naukowemu opracowaniu i historycz-
no-literackiemu komentarzowi korzystanie z nich odbiorcom zainteresowanym 
problematyką stylu i publicznego przemawiania.

Stanisław Sarek

TN KUL

Wydawnictwo KUL
ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin
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Najnowsza książka prof. dra hab. Lechosława Lameńskiego, kierownika Katedry 
Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Instytucie Historii Sztuki KUL, to zbiór 
28 esejów o malarzach, grafikach i rzeźbiarzach ze środowiska lubelskiego. Esejów, 
których większość była już publikowana w latach ubiegłych na łamach kwartalnika 
literacko-artystycznego „Akcent”. Autor jest bowiem od 1982 r. stałym współpra-
cownikiem pisma, w którym na bieżąco komentuje najważniejsze zjawiska zacho-
dzące w życiu artystycznym regionu. Bogato ilustrowana książka (każdemu esejowi 
towarzyszy po 10 reprodukcji prac danego twórcy) – to bardzo interesujący przegląd 
dokonań współczesnych artystów urodzonych w Lublinie lub na Lubelszczyźnie, tu-
taj przybyłych z innych ośrodków i osiadłych na stałe bądź też tych, którzy po opusz-
czeniu – z różnych powodów – rodzinnego miasta nigdy nie zerwali z nim kontaktów 
(vide Tomek Kawiak we Francji czy Tadeusz Mysłowski w USA), w ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Przegląd z całą pewnością subiektywny, wynikający z fascyna-
cji i sympatii L. Lameńskiego, niemniej jednak pozwalający spojrzeć na miejscowe 
środowisko – bez wątpienia jedno z najciekawszych w Polsce – po raz pierwszy tak 
szeroko i wszechstronnie. Pięknie wydana książka, napisana zachęcającym do jej 
lektury stylem, z charakterystycznym dla autora poczuciem humoru, będzie z całą 
pewnością znakomitym prezentem pod choinkę.

Beata Duma
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100 historii na 100-lecie KUL

Ludzie, wydarzenia, życie studenckie.... 
To wszystko i jeszcze więcej znajdą
Państwo w cyklu „100 historii na 100-lecie 
KUL”, w którym są prezentowane wspomnienia 
ciekawych ludzi związanych z Uniwersytetem. 
Kolejne odcinki zamieszczane są co tydzień 
na stronie jubileuszowej www.kul.pl/100lat

Swoje historie opowiedzieli: Dariusz Ciupał, Wacław Oszajca, Hanna Suchocka, Józef Szopiński, Marcin Wroński
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