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Szanowni Państwo,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rozpoczął kolejny – już dziewięć-
dziesiąty piąty – rok akademicki. Przed nami nowe wyzwania i nowe nadzieje. 
O jednych i drugich mówił w swoim przemówieniu z okazji inauguracji roku aka-
demickiego 2012/2013 ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL. W murach Uczelni 
powitaliśmy studentów pierwszego roku. Mamy nadzieję, że wśród nas będą się czuli 
jak w domu i tego Im życzymy.

W cyklu 100 lat KUL publikujemy artykuł p. Marii Wrzeszcz zatytułowany „En-
cyklopedia Katolicka w Watykanie”, w którym Autorka wspomina spotkanie Redakcji 
Encyklopedii Katolickiej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W bieżącym numerze 
Przeglądu Uniwersyteckiego znajdą Państwo wspomnienie o Profesorze Jacku Woź-
niakowskim, który blisko czterdzieści lat był wykładowcą KUL. Ponadto publikujemy 
także relacje z wydarzeń, które miały miejsce na naszym Uniwersytecie w paździer-
niku i w listopadzie – między innymi relację z piątej edycji konferencji „Studia nad 
wiedzą”, która w tym roku odbyła się pod hasłem „Wiedza a instytucjonalizacja nie-
odpowiedzialności” oraz relację z wizyty studentów administracji w Sejmie RP. 

Zapraszam do lektury,
Lidia Jaskuła 
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Szanowni Państwo,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II, wypełniając swoją misję i po-
wołanie, wyrażając „gaudium de veritate, 
[...] to jest radość poszukiwania praw-
dy we wszystkich dziedzinach wiedzy, 
odkrywania jej i głoszenia” (Konstytucja 
Apostolska Ex corde Ecclesiae), inauguru-
je dzisiaj kolejny, dziewięćdziesiąty pią-
ty rok akademicki. Odczuwam ogrom-
ną radość, mogąc z tej okazji powitać 
w murach naszej Uczelni tak wielu zna-
mienitych Gości.

Podczas inauguracji roku akademic-
kiego tradycyjnie dokonuje się bilan-
su najważniejszych osiągnięć minione-
go roku. Podsumowanie to chciałbym 
rozpocząć od nauki. Opisując osiągnię-
cia w tej dziedzinie, należy wspomnieć 
przede wszystkim IV Kongres Kultury 
Chrześcijańskiej, który odbył się u pro-
gu ogłoszonego przez Benedykta XVI 
Roku Wiary, „w duchu nauczania za-
inaugurowanego 50 lat temu Soboru 
Watykańskiego II” (Przesłanie IV Kon-
gresu Kultury Chrześcijańskiej). Po-
przez kongres ten nasza Uczelnia stała 
się nie tylko miejscem, lecz także waż-
nym forum twórczego dialogu Kościoła 
ze światem współczesnym, prowadzone-
go w zmieniających się warunkach kul-
turowych. Kongres został zainicjowany 
przez świętej pamięci arcybiskupa Józefa 

Życińskiego. Po Jego nagłym odejściu 
dzieło to twórczo podjął następca 
Zmarłego, arcybiskup Stanisław Budzik. 
W tym roku czwarta już edycja kongre-
su została zorganizowana pod hasłem 
„W poszukiwaniu człowieka w człowie-
ku. Chrześcijańskie korzenie nadziei”.

Dużym wyróżnieniem dla nasze-
go Uniwersytetu było uzyskanie zgody 
Stolicy Apostolskiej na wydanie szes-
nastotomowego wydania dzieł wszyst-
kich – Opera omnia Josepha Ratzingera. 

Dotychczas ukazały się dwa tomy te-
go monumentalnego dzieła (XI: Teolo-
gia liturgii. Sakramentalne podstawy życia 
chrześcijańskiego, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2012; t. XII: Głosiciele Słowa 
i słudzy Waszej radości. Teologia i ducho-
wość sakramentu święceń, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2012). Towarzystwo Na-
ukowe KUL uzyskało zaś grant na do-
kończenie edycji dwudziestotomowej 
Encyklopedii katolickiej, której szesna-
sty tom ukazał się drukiem w minionym 

Tradycyjnie w trzecią niedzielę października KUL zainaugurował kolejny rok 
akademicki. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9 mszą św. w Kościele Akademickim, 
której przewodniczył Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Druga część rozpoczęła 
się o godz. 11.00 w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, otwarcia uroczystości 
dokonał Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński, następnie Szef Kancelarii Prezydenta 
Jacek Michałowski odczytał List Przezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji 
inauguracji. Po immatrykulacji, ks. prof. Marcin Tkaczyk, prodziekan Wydziału Filozofii 
wygłosił wykład inauguracyjny nt. „Problem niewolnictwa w myśli europejskiej”. 
Do tematu wykładu inauguracyjnego nawiązał w swoim słowie Prymas Senior 
kard. Józef Glemp.

Przemówienie Rektora KUL 
ks. prof. Antoniego Dębińskiego 
z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 2012/13
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roku akademickim, niebawem ukaże się 
tom siedemnasty, pozostałe zaś w ciągu 
najbliższych dwóch lat.

Odpowiadając na potrzebę usta-
wicznego kształcenia i zdobywania wie-
dzy, Senat KUL powołał Uniwersytet 
Otwarty. Jego celem jest dostarczanie 
najwyższej jakości usług edukacyjnych 
słuchaczom, niezależnie od ich wieku, 
wykształcenia, miejsca zamieszkania czy 
obywatelstwa. Adresatami tej oferty są 
praktycznie wszyscy, zarówno osoby do-
rosłe uczące się, studiujące, pracujące, te, 
które nie mają już obowiązków zawo-
dowych, jak również młodzież i dzieci. 
W bogatej ofercie Uniwersytetu Otwar-
tego znajdują się liczne kursy oraz wy-
kłady ogólne i tematyczne, a także oferta 
dla cudzoziemców, programy wyjazdo-
we, tak w Polsce, jak i za granicą (m.in. 
w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych).

Szczególną dumą napawają nas 
otrzymane wyróżnienia. Jednym z nich 
jest wyróżnienie kierunku filozofia pro-
wadzonego na Wydziale Filozofii, któ-
ry otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej. Znalazł się on 
wśród 25 najlepszych kierunków pol-
skich uczelni, włączonych przez Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 
programu specjalnego dofinansowania 
z nowej dotacji projakościowej.

Uniwersytet to wspólnota osób. 
W minionym roku akademickim na na-
szym Uniwersytecie zatrudnionych było 
przeszło dwa i pół tysiąca pracowników, 
w tym bez mała tysiąc czterystu nauczy-
cieli akademickich, przy czym wśród 
tych ostatnich aż stu jeden posiada tytuł 
naukowy profesora. Na KUL-u zatrud-
nionych było także ponad tysiąc stu pra-
cowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, m.in. bibliotekarze, pra-
cownicy administracji, obsługi i grupy 
remontowo-budowlanej.

O prestiżu uczelni w ogromnym stop-
niu decyduje kadra nauczycielska, to ona 
nadaje charakter i kształt szkole wyższej 
oraz rozsławia jej imię. Ogromną rolę 
odgrywają zwłaszcza nauczyciele akade-
miccy z tytułem profesora. Z satysfakcją 
pragnę poinformować, że w ubiegłym 
roku akademickim nominacje profesor-
skie otrzymało siedmiu naszych dokto-
rów habilitowanych: w dziedzinie nauk 
humanistycznych Jacek Dąbała, Roman 
Doktór, Piotr Gutowski, Roman Pelczar, 
Stanisława Steuden i Bogdan Szymanek 
oraz w zakresie nauk ekonomicznych 
Marek Prymon. Dwudziestu trzech pra-
cowników uzyskało stopień naukowy 
doktora habilitowanego, a dwudziestu 
czterech – doktora.

Pracownicy naszej Uczelni otrzymali 
wiele nagród i wyróżnień, m.in. ks. prof. 
Marcin Tkaczyk oraz dr Piotr Szałek 
otrzymali nagrody indywidualne Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 
nauczycieli akademickich za osiągnię-
cia naukowe. Stypendia dla wybitnych 
młodych naukowców otrzymało czte-
rech pracowników naszego Uniwersy-
tetu: dr Magdalena Sowa z Wydziału 
Nauk Humanistycznych, dr Anna Hała-
dyj z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicz-
nego i Administracji, dr Robert Trypuz 
i dr Orest Hrycyna z Wydziału Filozo-
fii. Dr hab. Waldemar Bednaruk z Wy-
działu Zamiejscowego w Tomaszowie 
Lubelskim został laureatem Lubelskiej 
Nagrody Naukowej „Premium Scientia-
rum Lublinense” im. Profesora Edmun-
da Prosta, zaś prof. Paweł Matyaszew-
ski z Wydziału Nauk Humanistycznych 

uzyskał nagrodę specjalną Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego za publi-
kację Podróż Monteskiusza. Biografia 
przestrzenna.

Nie mniej istotną rolę odgrywają też 
sukcesy naszych studentów i absolwen-
tów, działających m.in. w sześćdziesięciu 
trzech kołach naukowych i osiemnastu 
organizacjach studenckich. Stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego za osiągnięcia w nauce i wybitne 
osiągnięcia sportowe w roku akademic-
kim 2011/2012 otrzymało 14 studen-
tów. Bartłomiej Proc, student Wydziału 
Nauk Humanistycznych KUL, otrzymał 
prestiżową dotację na realizację projektu 
badawczego w konkursie „Diamentowy 
Grant”. Jego wartość wynosi niemal sto 
tysięcy złotych. Od kilku lat studenci 
prawa biorą udział w międzynarodowym 
konkursie prawa międzynarodowego 
Philip C. Jessup International Law Mo-
ot Court Competition. Jako zwycięzcy 
rundy krajowej już dwukrotnie znaleźli 
się w jego międzynarodowym finale.

Studenci KUL realizują różnorodne 
formy aktywności sportowej w ramach 
Klubu Uczelnianego AZS KUL. Wśród 
najważniejszych osiągnięć naszych spor-
towców należy wymienić zdobycie zło-
tego medalu drużynowego w Akade-
mickich Mistrzostwach Polski w Te-
nisie Stołowym Kobiet oraz srebrnego 
medalu drużynowego w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Trójboju Si-
łowym. Student prawa na wydziale za-
miejscowym w Stalowej Woli Paweł 
Szabat zdobył złoty, a student admini-
stracji z Lublina Paweł Antoń srebrny 
medal w Akademickich Mistrzostwach 
Polski w Maratonie. Studentka psy-
chologii Izabela Fabian zdobyła srebro 
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w Akademickich Mistrzostwach Polski 
w aerobiku sportowym. Studenci i pra-
cownicy naszego Uniwersytetu rozwi-
jają twórczo swoje uzdolnienia, z pasją 
angażując się w działalność m.in. Chóru 
Akademickiego, Sceny Plastycznej KUL 
i Teatru ITP.

Katolicki Uniwersytet Lubelski, no-
szący zaszczytne imię bł. Jana Pawła II, 
jest uczelnią, w której ceni się działal-
ność wychowawczą. W ramach Duszpa-
sterstwa Akademickiego dużą aktywno-
ścią wykazują się liczne wspólnoty i gru-
py, wśród nich m.in.: Wspólnota Życia 
Chrześcijańskiego, Ruch Światło-Życie, 
Frassatianum, Odnowa w Duchu Świę-
tym, grupa misyjna. Ważną inicjatywą 
Duszpasterstwa Akademickiego jest po-
radnictwo psychologiczne oraz pomoc 
duszpasterska i kierownictwo duchowe. 
Duszpasterstwo to corocznie organizu-
je akcję przedświąteczną „Nie lękaj się 
wrócić do domu”, a w ostatnich latach 
podjęło inicjatywę „Szlachetna paczka”, 
która jest formą pomocy przed świętami 
Bożego Narodzenia dla najuboższych 
rodzin.

Absolwenci naszego Uniwersytetu 
odnoszą sukcesy na polu zawodowym, 
obejmują nierzadko eksponowane sta-
nowiska oraz pełnią ważne funkcje pań-
stwowe i kościelne.

Mówiąc o dokonaniach Uczel-
ni, chciałbym także przywołać pamięć 
o tych, którzy nie doczekali tegorocznej 
inauguracji. Z głębokim żalem i smut-
kiem w ubiegłym roku akademickim 
i na początku obecnego żegnaliśmy od-
chodzących do Pana, czynnych jeszcze 
zawodowo, jak również emerytowanych 
pracowników. Byli to: Teresa Bydłowska, 
prof. Wiesław Chrzanowski, prof. Łu-
kasz Czuma, prof. Jerzy Hołubiec, He-
lena Jurek, s. Teresa Kasińska, prof. Mał-
gorzata Kitowska-Łysiak, Anna Kordul-
ska, ks. prof. Antoni Kość, Helena Mań-
kowska, ks. bp Edward Materski, Iwona 
Matyjas, ks. prof. Karol Mrowiec, Bar-
bara Ostapczuk, Mieczysław Pastuszak, 
Alfreda Polska, Zbigniew Procki, Józef 
Radzki, Danuta Sarzyńska, Zygmunt 
Smaga, Marta Wesołowska.

Pożegnaliśmy także troje studentów: 
Pawła Dziubaka, Bernadetę Wawrza-
szek i Małgorzatę Warchoł.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci... 
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Szanowni Państwo,
W minionym roku akademickim do-

świadczyliśmy również pewnych obaw 
i poczucia zagrożenia wynikającego 
z globalnego kryzysu gospodarczego i fi-
nansowego, który utrudnił realizację nie-
których zadań. Obawy te wynikały także 

z pogłębienia się niżu demograficznego 
oraz zjawiska bezrobocia, dotykającego 
absolwentów wielu szkół wyższych. Mi-
mo to w ubiegłym roku udało się podjąć 
wiele inwestycji budowlanych, z których 
na plan pierwszy wysuwa się współfi-
nansowana ze środków europejskich bu-
dowa gmachu naukowo-dydaktycznego 
Biotechnologii; jego wartość zamknęła 
się w kwocie przeszło czterdziestu mi-
lionów złotych. W efekcie powstał no-
woczesny, ciekawy architektonicznie 
budynek z dużą liczbą sal laboratoryj-
nych, wyposażonych w nowoczesną apa-
raturę naukowo-badawczą, przekazany 
do użytku w grudniu ubiegłego roku. 
Inicjatywy te nie byłyby możliwe bez 
aktywności i zaangażowania pracowni-
ków uczelni, zwłaszcza Kolegium Rek-
torskiego poprzedniej kadencji z księ-
dzem profesorem Stanisławem Wilkiem 
na czele, któremu – jak też jego naj-
bliższym współpracownikom – chciał-
bym jak najserdeczniej podziękować 
za wieloletni ogromny trud. W tym 
miejscu pragnę także skierować słowa 
szczególnej wdzięczności do wielolet-
nich, zasłużonych pracowników, którzy 
w tym roku przechodzą na emeryturę. 
Dziękuję za Państwa zaangażowanie 
i wkład w rozwój Uniwersytetu oraz go-
rąco życzę dalszych wielu lat w zdrowiu 
i pomyślności.

Szanowni Państwo,
Nowy, dziewięćdziesiąty piąty rok 

akademicki rozpoczyna przeszło trzy-
naście i pół tysiąca studentów studiów 
stacjonarnych i prawie tysiąc ośmiuset 
studentów studiów niestacjonarnych, 
a także przeszło półtora tysiąca dokto-
rantów na studiach stacjonarnych i nie-
stacjonarnych. Łącznie kontynuujemy 
kształcenie w ramach dziewięciu wy-
działów, na czterdziestu jeden kierun-
kach i dziewięciu specjalnościach oraz 
w Kolegium Międzyobszarowych In-
dywidualnych Studiów Humanistycz-
no-Społecznych. Studia doktoranckie 

prowadzimy w dwunastu dziedzinach 
i dyscyplinach – nasz Uniwersytet po-
siada trzynaście uprawnień do doktory-
zowania oraz jedenaście do przeprowa-
dzania habilitacji.

Radością napełnia fakt, że corocz-
nie do grona studentów dołączają osoby 
spoza granic naszego kraju. Aktualnie 
studiuje na KUL-u ponad trzysta osób 
z dwudziestu sześciu krajów. Największa 
liczba studentów cudzoziemców pocho-
dzi z Ukrainy, Białorusi i Czech. Ma-
my też studiujących z Francji, Hiszpanii, 
Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, 
Rosji, Słowacji, USA, Węgier, Włoch, 
a nawet z dalekiej Australii, Chin, Ka-
merunu, Nigerii i Zambii. Ufamy, że po-
moc Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w łatwiejszym uzyskiwaniu wiz przy-
czyniać się będzie w najbliższych latach 
do dalszego wzrostu liczby studentów, 
zwłaszcza z Afryki i Azji.

Inauguracja roku akademickiego to 
również sposobność do zaprezentowania 
zamierzeń i planów na przyszłość. Jako 
Uniwersytet nadal dysponujemy moż-
liwościami kadrowymi, pozwalającymi 
na uruchomienie nowych, atrakcyjnych 
kierunków studiów, dostosowanych do 
zmieniających się realiów kulturowo-
społecznych i rynku pracy. Bardzo cieszy 
duże zainteresowanie nowymi kierunka-
mi, które w tym roku inaugurują swoją 
działalność: sinologią, edytorstwem oraz 
krajoznawstwem i turystyką kulturową. 
W porozumieniu z Uniwersytetem Me-
dycznym w Lublinie oraz Instytutem 
Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 
rozpoczęliśmy starania o uruchomienie 
studiów na kierunkach pielęgniarstwo 
na Wydziale Zamiejscowym w Stalowej 
Woli i administrowanie służbą zdrowia 
w Lublinie.

Jednym z ważnych zadań, które po-
dejmiemy w bieżącym roku akademic-
kim, jest objęcie patronatem honorowym 
jak największej liczby szkół i placówek 
oświatowych. Widzimy w tym naszą mi-
sję społeczną, narodową i obywatelską. 
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Ufamy, że ich absolwentów będzie-
my z czasem witać w murach naszej 
uczelni.

Warunkiem jakości kształcenia jest 
rozwój nauki. W Katedrze Dydaktyki 
Literatury i Języka Polskiego KUL od 
dwóch lat realizowane są dwa projek-
ty dla Instytutu Badań Edukacyjnych. 
Pierwszym z nich jest nowatorski pro-
gram kształcenia doktorantów – bada-
czy polonistycznego systemu edukacyj-
nego, drugi natomiast obejmuje badania 
ilościowe i jakościowe, w których spraw-
dzane są kompetencje gimnazjalistów 
w zakresie znajomości języka ojczyste-
go oraz umiejętności metodyczne po-
lonistów. Są to największe tego rodzaju 
badania oświatowe w Europie. Wartość 
dotacji na rzecz obu tych działań to pra-
wie sześć milionów złotych.

Pragniemy, aby nasz Uniwersytet, 
którego misją jest „prowadzenie badań 
naukowych w duchu harmonii między 
nauką i wiarą, kształcenie i wychowanie 
inteligencji katolickiej oraz współtwo-
rzenie chrześcijańskiej kultury”, aktyw-
nie uczestniczył w rozwoju naukowo-
gospodarczym kraju i regionu. Chcemy 
jak najserdeczniej zaprosić władze mia-
sta Lublina i naszego województwa do 
dyskusji nad utworzeniem Lubelskiego 
Obszaru Badawczego, łączącego wspól-
ne wysiłki nauki, biznesu i samorządów 
na rzecz rozwoju naszego regionu. Także 
z tych racji Uniwersytet zamierza kon-
tynuować projekty inwestycyjne współ-
finansowane ze środków Unii Europej-
skiej, w tym projekt Centrum Transferu 
Wiedzy KUL o wartości przeszło dwu-
dziestu jeden milionów złotych. Powsta-
jący w jego ramach budynek przy Al. 
Racławickich będzie funkcjonalnym, 
pięciokondygnacyjnym obiektem, skła-
dającym się przede wszystkim z prze-
stronnych sal seminaryjnych oraz audy-
toriów. Planowanym terminem oddania 
go do użytku jest październik przyszłe-
go roku. Jego wzniesienie jest trzecim 

i ostatnim etapem budowy Collegium 
Jana Pawła II.

Ponadto przy ul. Konstantynów re-
alizowany jest projekt „Budowa i wypo-
sażenie Interdyscyplinarnego Centrum 
Badań Naukowych KUL”. Jego war-
tość wynosi przeszło dziewięćdziesiąt 
sześć milionów złotych. Centrum znaj-
dzie swoje miejsce w bliźniaczym bu-
dynku Biotechnologii, przeznaczonym 
przede wszystkim na potrzeby nauko-
we i badawcze w zakresie m.in. takich 
dyscyplin jak: biologia, biotechnologia, 
ochrona środowiska, rolnictwo i leśnic-
two, farmacja, medycyna czy budownic-
two. Istotą tego projektu jest stworze-
nie infrastruktury dla połączenia trzech 
potencjałów rozwojowych województwa 
lubelskiego: wiedzy, nauki i przedsię-
biorczości, zintegrowanych dzięki zasto-
sowaniu innowacyjności oraz wykorzy-
staniu nowych technologii.

Szanowni Państwo,
Dziś po raz kolejny zabrzmi radosne 

Gaudeamus – „cieszmy się”, inaugurujące 
nowy rok akademicki. To dobra okazja, 
aby zwrócić się do młodzieży akademic-
kiej, szczególnie do najmilszych – nie 
tylko sercu Rektora – studentek i stu-
dentów, którzy po raz pierwszy prze-
kraczają progi naszej uczelni. To dzię-
ki Wam nasza Alma Mater jest dziś tak 
radosna, pełna optymizmu i nadziei. 
Gratulując wyboru uczelni, życzę Wam 
zdobycia w niej głębokiej i wszechstron-
nej wiedzy, która pozwoli nie tylko na 
swobodne poruszanie się na rynku pracy, 
lecz także na lepsze zrozumienie świa-
ta i samych siebie, umożliwi dokonanie 
właściwych wyborów w sytuacjach trud-
nych i moralnie złożonych.

Pamiętajcie, że indeks uczelni, któ-
ry za chwilę otrzymacie, daje Wam 
nie tylko prawa i przywileje, lecz tak-
że nakłada na Was określone obowiąz-
ki. Z tych pierwszych korzystajcie roz-
tropnie i z umiarem, nie zapominając 
wszakże o powinnościach. Działając 

w Samorządzie Studenckim, kołach na-
ukowych, zespołach artystycznych i or-
ganizacjach studenckich, sekcjach spor-
towych i Duszpasterstwie Akademickim, 
wykorzystajcie szansę zdobycia umiejęt-
ności, których nie zastąpi podręczniko-
wa wiedza. Dbajcie o formację osobową, 
która uzdolni Was do podejmowania ży-
ciowych decyzji w perspektywie tego, co 
dobre i słuszne.

Życzę Wam, by czas spędzony w mu-
rach naszego Uniwersytetu był wypeł-
niony nie tylko rzetelną pracą i studio-
waniem, lecz także radością i zabawą, 
ciekawymi spotkaniami. Obyście zna-
leźli tu nowych, wiernych przyjaciół, być 
może na całe życie. Życzę wam także, 
aby Waszemu studiowaniu towarzyszy-
ła pasja i zaciekawienie. Ryszard Kapu-
ściński w książce Podróże z Herodotem 
napisał: „Tak naprawdę nie wiemy, co 
ciągnie człowieka w świat. Ciekawość? 
Głód przeżyć? Potrzeba nieustannego 
dziwienia się? Człowiek, który przestaje 
się dziwić, jest wydrążony, ma wypalo-
ne serce”. Życzę, aby młodzieńcza cie-
kawość była motorem Waszych działań, 
odkryć i osiągnięć. Bądźcie krytyczni, 
stawiajcie pytania, bowiem, jak napisał 
Albert Einstein: „Ważne jest, by nigdy 
nie przestać pytać. Ciekawość nie istnie-
je bez przyczyny”.

Szanowni Państwo!
Ojciec Święty Benedykt XVI w swo-

im liście apostolskim Porta fidei, ogła-
szającym Rok Wiary, wskazuje, że 
„«Podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) są 
dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do 
życia w komunii z Bogiem i pozwalają 
wejść do Jego Kościoła. Próg ten można 
przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo 
Boże, a serce poddaje się kształtowaniu 
przez łaskę, która przemienia. Przekro-
czenie tych podwoi oznacza wyruszenie 
w drogę, która trwa całe życie”. Czę-
ścią tej drogi są: praca, badania, studia. 
Wszystkim pracownikom i studentom 
życzę światła Ducha Świętego, odwa-
gi i otwartości na drodze poszukiwa-
nia Prawdy. Studentkom i Studentom, 
zwłaszcza pierwszego roku, życzę po-
mocy Bożej w kształtowaniu umysłów 
i serc, a także odnajdywania czasu na 
szczególną refleksję i odkrywania na no-
wo wiary. „Wiara bowiem – jak napisał 
papież Benedykt XVI – rośnie, gdy jest 
przeżywana jako doświadczenie dozna-
wanej miłości i kiedy jest przekazywana 
jako doświadczenie łaski i radości.”.

Z optymizmem i nadzieją, że tak się 
stanie, otwieram nowy, dziewięćdziesią-
ty piąty rok akademicki na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

QUOD BONUM, FELIX, FAU-
STUM, FORTUNATUMQUE SIT!
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Warszawa, 21 października 2012 roku

Jego Magnificencja
Ksiądz Profesor Antoni Dębiński
Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Uczestnicy uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2012/2013

Magnificencjo,
Eminencje i Ekscelencje,
Dostojny Senacie,
Panie i Panowie!

Życie bezczynne, pozbawione zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka. Ta maksyma Se-
neki Młodszego z jego Listów moralnych do Lucyliusza, licząca już bez mała dwa tysiące lat, odzyskuje pełnię zna-
czenia każdej jesieni, kiedy społeczność uczelni rozpoczyna nowy rok pracy dydaktycznej i naukowej. W dniu 
uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013 pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia całej akade-
mickiej wspólnocie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dla studentów, szczególnie dzisiaj 
immatrykulowanych, to początek wielkiej przygody, jaką jest zgłębianie wiedzy i poszukiwanie prawdy, kształ-
towanie etycznych postaw i sztuki dialogu – fundamentów demokracji i obywatelskiego zaangażowania. Jed-
nocześnie włączają się dziś Państwo w nurt wspaniałej, już niemal stuletniej tradycji uczelni, której mottem są 
słowa Bogu i Ojczyźnie. To wyróżnienie, ale również odpowiedzialność, której, jak ufam, sprosta także obecne 
pokolenie studentów.

Instytucje takie jak KUL bywają porównywane do starych, dobrze ukorzenionych drzew. Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski od lat zajmuje mocną pozycję wśród polskich szkół wyższych. Umożliwia wszechstronny rozwój 
naukowy, intelektualny, duchowy i fizyczny; dobrze przygotowuje do pracy zawodowej, w tym także kariery 
naukowej. Dorobek związanych z KUL uczonych stanowi cenny i trwały wkład w rozwój nauki polskiej, a ich 
dzieło kontynuują uformowani przez nich asystenci i doktoranci. Dobrze rokuje szeroka współpraca między-
narodowa, działalność wydawnicza i kulturalna oraz tak nowatorskie inicjatywy jak Uniwersytet Otwarty dla 
słuchaczy nienależnie od ich wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania i obywatelstwa. Innymi słowy, Kato-
licki Uniwersytet Lubelski jest zdolny stawić czoła skutkom obecnych przemian społecznych, szczególnie tych 
o charakterze demograficznym. Z pewnością nadal będzie przyciągać licznych kandydatów – przyszłych człon-
ków elit społecznych, politycznych, naukowych i gospodarczych.

Kluczem jest tu jakość kształcenia i interdyscyplinarność, będące wielką szansą dla modernizacji i umocnienia 
prestiżu Polski. To od nich zależy wzrost gospodarczy i utrzymanie dobrobytu. Zaangażowanie środowisk aka-
demickich w przemyślane strategie rozwoju kraju jest dla mnie wyraźnym znakiem nowoczesnego patriotyzmu, 
poświęcenia własnej drogi polskim sprawom.

Sługa Boży ojciec Jacek Woroniecki OP, były rektor KUL, jeden z najwybitniejszych polskich etyków i teolo-
gów, pisał: Jesteśmy stokrotnymi więzami z sobą powiązani. Sam człowiek przez życie przejść nie może, co krok po-
trzebuje pomocy i winien ją dawać innym. Społeczeństwo i państwo polskie od dziesięcioleci otrzymuje tysiące 
absolwentów KUL-u – ludzi wykształconych, światłych, dążących do realizacji wysokich standardów moralnych 
w życiu i działalności zawodowej. Dziękując za ten dar, chcę wyrazić mój wielki szacunek dla wszystkich człon-
ków akademickiej wspólnoty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy mają na względzie nasze wspólne 
dobro. Życzę wielu sukcesów w nowym roku akademickim 2012/2013. Niech dobrze zapisze się on w annałach 
Uniwersytetu oraz w historii życia każdego z Państwa.
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W związku z pracami Wydawnictwa 
Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 

nad księgą pamiątkową z okazji 25-le-
cia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Lublinie w Instytucie Leksykografii 
KUL w lutym 2012 roku przypomniano 
odręczny wpis Papieża w IV tomie En-
cyklopedii Katolickiej:

Kilka osób, zapytanych o okoliczności 
jego powstania, nie potrafiło ich podać. 
Postanowiłam więc napisać jak do te-
go doszło, zgodnie z sentencją marszał-
ka Józefa Piłsudskiego: „Historię swoją 
piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was 
inni i źle”. Czas mija nieubłaganie szyb-
ko i z ludzkiej pamięci wymazuje ślady 
tego, co było ważne – i wydawałoby się 
– na trwałe zapisane w świadomości. Na 
ile potrafię i pamiętam, w miarę szcze-
gółowo przedstawię tamto wydarzenie, 
gdyż rzeczy są tylko rzeczami, a to co 
przeżyłam i co zostało w mej pamięci 
jest dla mnie najcenniejsze. Tym krót-
kim epizodem z długiego życia zawodo-
wego z radością dzielę się z innymi.

Na początku 1983 roku ukazał się 
przygotowany przez Międzywydziałowy 
Zakład Leksykograficzny Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego (częściej 
nazywany Redakcją Encyklopedii Ka-
tolickiej), pod redakcją świętej pamięci 
księdza Romualda Łukaszyka, Ludomi-
ra Bieńkowskiego i księdza Feliksa Gry-
glewicza IV tom Encyklopedii Katolickiej, 
zawierający hasła DOCENT – EZZO. 
Wydane wcześniej tomy wręczyli papie-
żowi Pawłowi VI prymas Polski Stefan 
Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła 
– 16 października 1978 roku wybrany 
na następcę świętego Piotra. Jego dru-
gą pielgrzymkę do Ojczyzny w czerwcu 
1983 roku ogłoszono na początku roku. 
Podczas ustalania jej programu zapew-
ne dałoby się znaleźć dogodny termin 

uroczystego przekazania Janowi Pawło-
wi II naszej Encyklopedii. Mogłoby to 
nastąpić na przykład w dniu 17 czerwca 
1983 roku w rezydencji prymasa Polski 
przy ulicy Miodowej w Warszawie pod-
czas nadania „Jego Świątobliwości Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II, wielolet-
niemu Profesorowi Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego, tytułu doktora 
honoris causa w zakresie nauk reprezen-
towanych przez Uniwersytet”.

Tej wyjątkowej okazji, ani żadnej in-
nej nie braliśmy pod uwagę. Owoc na-
szej pracy zdecydowani byliśmy sami 
zawieźć do Watykanu i tam wręczyć 
Ojcu Świętemu, spełniając tym samym 
wielkie marzenie zmarłego przed dwo-
ma laty sekretarza naukowego Redakcji 
księdza docenta dra hab. Romualda Łu-
kaszyka (1930-81), uczestnika inaugura-
cji pontyfikatu Ojca Świętego (niedzie-
la 22 października 1978 roku na Placu 
Świętego Piotra w Rzymie). Z zespołu 
redakcyjnego także brali w niej udział 
księża Franciszek Drączkowski i Jerzy 
Misiurek oraz pisząca te słowa. Po za-
kończonej uroczystości ksiądz Łuka-
szyk powiedział, że naszym zadaniem 
będzie dokumentowanie tego pontyfi-
katu w Encyklopedii Katolickiej. Na mia-
rę ówczesnych możliwości staraliśmy się 
je wypełniać jak najlepiej, choć z bie-
giem czasu niejednokrotnie nas to prze-
rastało i nadal przerasta. Z okazji pierw-
szego papieskiego Bożego Narodzenia 
w Watykanie 14 grudnia 1978 roku wy-
słaliśmy Jego Świątobliwości życzenia. 
W lutym roku następnego otrzymaliśmy 
podziękowanie i błogosławieństwo Ojca 
Świętego.

Dla pomysłu wyjazdu do Rzymu zy-
skaliśmy aprobatę redaktora naczelne-
go Encyklopedii Katolickiej księdza prof. 
Stanisława Kamińskiego (1919-86), 

sekretarza naukowego księdza dra An-
zelma Weissa i jego zastępcy dra Karo-
la Klauzy, redakcyjnego kolegi, a także 
władz uczelni. W lipcu rozpoczęliśmy 
przygotowania. Pierwotnie zamierzali-
śmy jechać autokarem, lecz kiedy do-
wiedzieliśmy się, że uczelnia opłaci nasz 
pobyt w Rzymie zdecydowaliśmy się na 
samolot. Ze względu na długi czas ocze-
kiwania na paszporty wizytę w Wiecz-
nym Mieście zaplanowaliśmy na 20-27 
października. Rezerwacji biletów lotni-
czych i załatwiania spraw związanych 
z wyprawą podjął się Klauza, władają-
cy językiem włoskim, znający dobrze 
Rzym, instytucje watykańskie, włoskie, 
polonijne, itp., itd...

Należało sporządzić listę uczestników 
pielgrzymki – tak bowiem od początku 
określiliśmy nasz wyjazd, wszak trwał 
Święty Rok Odkupienia 1983 i uczest-
nictwo w jego obchodach stanowiło je-
den z głównych celów przedsięwziętej 
inicjatywy. Znaleźli się na niej: Janusz 
Bazydło z żoną Marylą i córką Karoliną, 
Antoni Bednarek, Krystyna Borowczyk, 
Anna Brajerska, Anna Buksińska (póź-
niej Kozicka), Grażyna Dobrowolska, 
ksiądz Franciszek Drączkowski, Maria 
Filipiak, Maria Jacniacka, Karol Klau-
za, Zofia Kulesza, Krystyna Kuźmak, 
Kazimiera i Alojzy Małyszowie, Bo-
żena Łomacz (obecnie Modzelewska), 
ksiądz Jerzy Misiurek, Franciszek Opi-
łowski, Zofia Pałubska, Krystyna Por-
tkowa, Maria Rybczyk (1915-98; sio-
stra zmarłego pół roku wcześniej księdza 
prof. Józefa Rybczyka, wspaniała redak-
torka, perfekcjonistka, niemal do śmierci 
dbająca o ostateczny kształt Encyklopedii 
Katolickiej), Janusz Stryjecki, Henryka 
Warmińska (żona redakcyjnego kolegi 
Jana), Helena Joanna Wegner (1922-
2004) i Maria Wrzeszcz, a także ksiądz 
prof. Stanisław Kamiński, prof. Krystyna 
Stawecka i ksiądz Anzelm Weiss z Re-
dakcji Naczelnej (z tego grona jeszcze 
pracują: A. Bednarek, B. Modzelewska 
i M. Wrzeszcz). Zaprosiliśmy również 
niedawne pracownice Janinę Kowalczyk 
(odeszła z Redakcji w lipcu 1981 roku) 
i Alicję Stępniewską oraz współpracu-
jących z nami: Teresę Bednarę i księży: 
Augustyna Eckmanna, Stanisława Lon-
gosza, Romana Pomianowskiego SDB 
(1934-2002) i Ryszarda Rubinkiewicza 
SDB (1939-2011). Zabrała się z na-
mi także Alicja Hubicka (pracownica 
jednej z bibliotek zakładowych KUL) 
i moja koleżanka z Radomia Elżbieta 

Z podziękowaniem i błogosławieństwem

Encyklopedia Katolicka w Watykanie
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Orzechowska. Wiele osób chciało z na-
mi jechać, ale nie wszystkich mogliśmy 
zabrać. Zaznaczam, że osoby spoza Re-
dakcji Encyklopedii Katolickiej w cało-
ści ponosiły koszty związane z wyjaz-
dem i pobytem w Rzymie. Pojechać nie 
mogli: Konrad Bartoszewski (1914-87), 
Mirosław Daniluk SCJ, Jerzy Florian 
Duchniewski OFMCap (1932-2011), 
Jan Warmiński i Maria Wójcik.

Zajęłam się sprawą paszportów. Naj-
pierw musiałam dokładnie sprawdzić 
wypełniony przez każdego wyjeżdżają-
cego obszerny, czterostronicowy formu-
larz paszportowy z mnóstwem szczegó-
łowych pytań, dopilnować dołączenia do 
każdego egzemplarza trzech odpowied-
nich fotografii i zebrać pieniądze w ra-
mach opłaty paszportowej. W połowie 
sierpnia całą siatkę dokumentacji dostar-
czyłam do Wydziału Paszportów przy 
ulicy Północnej. Tamtejszy urzędnik 
wszystko sprawdził, niczego nie zakwe-
stionował, przyjął i kazał czekać sześć 
tygodni. Przed wyznaczonym terminem 
zatelefonowałam i usłyszałam, że z do-
wodami osobistymi już mogę się zgłosić 
po odbiór paszportów. Zaproponowany 
przeze mnie termin – środa (w tym dniu 
nie przyjmowano interesantów i nikomu 
z oczekujących na paszport nie musiała-
bym tłumaczyć się dlaczego tak długo 
załatwiałam sprawę) piątego październi-
ka uzyskał aprobatę. Nie przewidziałam 
jednak tego, co nastąpi owego piątego 
października pamiętnego pod każdym 
względem 1983 roku.

Tamta środa była i w dalszym cią-
gu jest dla mnie dniem wyjątkowym. 
Z wielu powodów zapamiętam ją na ca-
łe życie. Ze słuchanego od dzieciństwa – 
niemiłosiernie zagłuszanego na wszelkie 
możliwe sposoby – Radia Wolna Euro-
pa dowiedziałam się, że właśnie w tym 
dniu o godzinie 1100 Komitet Pokojo-
wej Nagrody Nobla w Oslo jej laureatem 
za 1983 rok ogłosi Lecha Wałęsę, przy-
wódcę zdelegalizowanego 8 październi-
ka 1982 roku przez peerelowskie władze 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”, organizacji, 
z którą miliony Polaków i dziesiątki mi-
lionów ludzi na całym świecie wiązały 
ogromne nadzieje na istotne zmiany nie 
tylko w naszym kraju. 

Z dyskretnie skrywanymi emocjami 
punktualnie o godzinie 800 rano stanę-
łam przed drzwiami nienaturalnie opu-
stoszałego, ponurego, szarego gmaszy-
ska. Po kwadransie wpuszczono mnie 
do środka. Przerażająco puste korytarze, 
przejmująca cisza, po chwili dość głośno 
zabrzmiała z głośnika piękna piosenka, 
muzyczny przebój minionego lata Dmu-
chawce, latawce, wiatr... (słowa Marek 
Dutkiewicz, muzyka Romuald Lipko), 

wspaniale śpiewana przez Urszulę Ka-
sprzak z Budką Suflera.

Zabraliśmy się do pracy. Urzędnik 
skrupulatnie wypełniał ankietę każdej 
osoby z listy, brał ode mnie jej dowód 
osobisty i dawał paszport, którego od-
biór kwitowałam własnym podpisem. 
Biurokracji było dużo i zajmowało to 
sporo czasu. Dochodziła godzina jede-
nasta, siedziałam jak na szpilkach, bo na 
zewnątrz czekali moi przyjaciele, działa-
cze „Solidarności” Ewa i Bronek Kowal-
scy (kilka dni wcześniej odebrali pasz-
porty w jedną stronę i wkrótce wybierali 
się – jak wielu innych – na emigrację 
do Stanów Zjednoczonych; żyją tam do 
dziś) z tranzystorowym radyjkiem i mie-
liśmy wspólnie wysłuchać zapowiadanej 
historycznej wiadomości. Brakowało już 
tylko jednego paszportu dla Janusza Ba-
zydły. Wreszcie pan wydukał, że na ten 
moment tego paszportu nie ma.

Od samego początku oboje ( Janusz 
i ja) liczyliśmy się z tym, że mogą być ja-
kieś kłopoty. Mimo wątpliwości Janusz, 
znany działacz opozycyjny, internowany 
w stanie wojennym, złożył dokumenty, 
bo bardzo chciał pojechać do Rzymu. 
Cały zespół również nie wyobrażał so-
bie, że może go nie być z nami. Wie-
dzieliśmy aż nadto dobrze, że paszport 
to towar reglamentowany przez władzę 
i wielu go nie dostawało. Trudno, pomy-
ślałam, jest jeszcze ponad dwa tygodnie 
do wyjazdu, trzeba czekać, władza lubi, 
kiedy się ją prosi. Szkoda zmarnowane-
go czasu, ale pewnie trzeba będzie kilka 
razy pójść do tego ponurego gmachu. 
Wiele spraw wtedy się wydeptywało – 
kto to dzisiaj pamięta?!

Szczęśliwa, że mam prawie wszystkie 
paszporty, smutna z powodu braku tego 
jednego, zamknęłam za sobą drzwi i wy-
szłam na korytarz. Dmuchawce, latawce, 
wiatr... odprowadziły mnie do wyjścia. 

Wpadłam w ramiona Ewy i Bronka. 
Podskakiwali do góry i krzyczeli na cały 
głos: Lechu! Nobel! Jest pokojowy Nobel! 
Lechu, Lechu, nasz Lechu! Mamy Nobla! 

Z mocno trzymaną przeze mnie 
w ręku siatką z bezcennym trofeum, na-
potkanym po drodze ludziom przeka-
zywaliśmy niewiarygodną, radosną wia-
domość. Nie natrafiliśmy na nikogo, kto 
by się nie ucieszył. Tak dotarliśmy do 
Poczty Głównej, gdzie się rozstaliśmy. 
Podeszłam do jednego z okienek i nowi-
nę tę przekazałam pani zza szyby, ta za-
anonsowała ją koleżankom i petentom. 
Niedowierzanie..., a po chwili radość 
nie do opisania. Poprosiłam o blankiet 
na telegram. W moje ślady poszło wiele 
osób. Znałam adres Lecha Wałęsy. Dyk-
towałam go i wysyłaliśmy gratulacje. Do 
dziś zachowałam kwitek poświadczający 
nadanie telegramu do pierwszego (i je-
dynego jak dotąd) polskiego laureata Po-
kojowej Nagrody Nobla. Serdeczne gra-
tulacje Lechowi Wałęsie nadesłał papież 
Jan Paweł II.

Około trzynastej zjawiłam się w Re-
dakcji z paszportami i wieścią o pokojo-
wym Noblu. W tym momencie Nobel 
okazał się ważniejszy. Obecnym rozda-
łam paszporty, pozostałe schowaliśmy 
w gabinecie. Janusza zapewniłam, że je-
go paszport muszę „wychodzić”. Po pra-
cy pobiegłam do domu i nasłuchiwałam 
wieści z całego świata o Lechu Wałę-
sie i Noblu dla niego. Komentarzom 
i euforii z jednej strony nie było końca, 
a z drugiej, oficjalnej, rządowej, partyjnej 
– narzekania, utyskiwania. Szkoda czasu 
i miejsca na poświęcanie im uwagi. 

W takiej atmosferze upływała praca 
i przygotowania do wyjazdu. Na miarę 
możliwości wszyscy angażowali się w tę 
inicjatywę. Ogromnie zależało nam, 
by wszystko udało się jak najlepiej, bo 
przecież należało dopilnować mnóstwa 
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spraw, przede wszystkim zadbać o sta-
ranne oprawienie w białą skórę prze-
znaczonego dla Ojca Świętego tomu, 
zaopatrzonego w dedykację, wykaligra-
fowaną przez Joannę Wegner, pojechać 
do Warszawy po wizy włoskie (wbito je 
za darmo), odebrać bilety lotnicze, wy-
prosić kulowski autokar na dojazd do 
Warszawy, postarać się o stosowne pi-
sma z uczelni, związane z pobytem za 
granicą.

Moje życie dodatkowo urozmaicały 
„spacery” na Północną, czekanie w kłę-
biącym się tłumie zdenerwowanych lu-
dzi, słuchanie powtarzającej się nieskoń-
czoną ilość razy piosenki Dmuchawce, la-
tawce, wiatr... i wciąż ta sama odpowiedź 
– paszportu nie ma. Kiedy będzie??? Ci-
sza..., brak odpowiedzi..., Dmuchawce, 
latawce, wiatr... 

Po którymś razie uciekłam się do for-
telu. Na kolejną wizytę zabrałam czwar-
ty numer „Zeszytów Naukowych KUL” 
z 1967 roku z przemówieniem gratula-
cyjnym Janusza Bazydły, przedstawicie-
la młodzieży akademickiej, ówczesne-
go prezesa Zrzeszenia Studentów Pol-
skich KUL, wygłoszonym 13 czerwca 
1967 roku w wypełnionej po brzegi auli 
uniwersyteckiej w związku z nominacją 
(29 maja 1967 roku) naszego księdza 
profesora, arcybiskupa metropolity kra-
kowskiego Karola Wojtyły na kardynała. 
Udałam się do samego dyrektora Wy-
działu Paszportów pułkownika Jerze-
go Bończoszka. Zapytałam o paszport. 
Pokazałam to przemówienie i podkre-
śliłam, że Bazydło jest jedynym czło-
wiekiem spośród grona wyjeżdżających, 
dobrze znanym Ojcu Świętemu i on na 
pewno zapyta o Janusza. Czy mamy po-
wiedzieć, żeście mu nie dali paszportu. 
Cisza..., paszportu nie ma.

Na nic się to zdało. Dmuchawce, la-
tawce, wiatr..., złość, gniew, łzy po wyj-
ściu i coraz większa determinacja, co 
jeszcze można zrobić, bo przecież bez 

Janusza nie pojedziemy, a dzień wyjaz-
du tuż, tuż. Janusz zdecydował się pójść 
do pułkownika Aleksandra Chocho-
rowskiego, szefa lubelskiej Służby Bez-
pieczeństwa, który przyjmował tylko 
w poniedziałki od godziny 1500 do 1600. 
W poniedziałek 17 października poszedł 
do niego, we wtorek po południu ode-
brał paszport. W tej sprawie były jesz-
cze inne interwencje na wysokim szcze-
blu. Nazajutrz, we środę 19 październi-
ka po południu kulowskim autokarem 
wyjechaliśmy do Warszawy. Dzięki Jan-
ce Kowalczyk przenocowaliśmy pod go-
ścinnym dachem sióstr ze Zgromadze-
nia Sług Jezusa przy ulicy Sewerynów 8. 
We czwartek wcześnie rano pojechali-
śmy na Okęcie. W południe wylądowa-
liśmy na rzymskim lotnisku Fiumicino. 
Autokar dowiózł nas do usytuowanego 
na jednym z przedmieść Domu Polskie-
go przy via Cassia 1200. Rozlokowa-
liśmy się wygodnie, obejrzeliśmy dom, 
rozejrzeliśmy się po pięknej okolicy.

W piątek po śniadaniu autobusem 
numer 907 dojechaliśmy do Watyka-
nu. Karol wykupił tygodniowe karty 
przejazdowe dla turystów na autobusy 
i tramwaje (7000 lirów każda) i zapro-
ponowaną przez niego trasą wyruszy-
liśmy na zwiedzanie Wiecznego Mia-
sta. Żeby skorzystać z łask Roku Jubile-
uszowego nawiedziliśmy cztery główne 
bazyliki, zeszliśmy do katakumb świętej 
Agnieszki i świętego Sebastiana, obej-
rzeliśmy Colosseum, Forum Romanum, 
modliliśmy się przed cudowną figurką 
Dzieciątka Jezus d’Araceli. Podczas dłu-
giego i forsownego spaceru z podziwem 
patrzyliśmy na nasze seniorki – Marię 
Rybczyk i Joannę Wegner. Cały czas 
dzielnie dotrzymywały nam kroku. 

Ledwie żywi, lecz szczęśliwi wróci-
liśmy na via Cassia. Następnego dnia 
pojechaliśmy do podmiejskiej Ostii, 
po której oprowadzał nas wybitny hi-
storyk sztuki, profesor KUL Tadeusz 

Chrzanowski (1926-2006). Niezwykle 
zajmująco opowiadał o tym starożytnym 
mieście, pokazywał pozostałości arche-
ologiczne, zwłaszcza zabytki sakralne, 
dłużej zatrzymywaliśmy się przy mozai-
kach. Sporo uwagi i czasu poświęciłam 
miejscu, w którym pochowano zmarłą 
w 387 roku w Ostii świętą Monikę, pa-
tronkę mojej Mamusi.

Po dobrej kolacji, z zakupionymi bu-
telkami wina, bardzo zadowoleni z uda-
nie spędzonego dnia wróciliśmy na noc-
leg. Tam Karol ogłosił – „Jutro, to jest 
w niedzielę 23 października o godzinie 
1900 prywatna audiencja u Ojca Świę-
tego w Sali Klementyńskiej; o godzinie 
1800 zbiórka wszystkich przed schodami 
prowadzącymi do Pałacu Apostolskie-
go”. Radość nasza była bezmierna, a po-
tem wyjmowanie z walizek odświętnych 
strojów, prasowanie, pucowanie butów.

Niedzielę mogliśmy zagospodaro-
wać indywidualnie. Z Tereską i Elą po-
jechałyśmy do Bazyliki Świętego Pawła 
za Murami na poranną Mszę Świętą, 
odprawianą z okazji Światowego Dnia 
Misyjnego pod przewodnictwem Ojca 
Świętego, podczas której Papież wręczył 
krzyże misyjne 240 kapłanom, siostrom 
zakonnym i zakonnikom udającym się 
na misje. Zdążyłyśmy na południową 
modlitwę Anioł Pański na placu święte-
go Piotra. Jan Paweł II wyraził swój ból 
z powodu zamachu w Bejrucie. Śmierć 
w nim ponieśli żołnierze amerykańscy 
i francuscy.

Wróciłyśmy na via Cassia. Coś zja-
dłyśmy, wystroiłyśmy się. Z walizki wy-
jęłam elegancko zapakowany i oprawio-
ny IV tom Encyklopedii Katolickiej, nasz 
dar dla Ojca Świętego. W dość dużej 
grupie stawiliśmy się sporo przed cza-
sem w umówionym miejscu. Potem, 
także trochę za wcześnie, dokładnie 
skontrolowani, przeszliśmy przez spiżo-
wą bramę, przyglądając się z bliska pa-
pieskim gwardzistom. Znaleźliśmy się 
w Sali Klementyńskiej. Zastaliśmy gru-
pę pielgrzymów z archidiecezji gnieź-
nieńskiej, której przewodniczył ksiądz 
prymas Józef Glemp. Onieśmieleni 
rozglądaliśmy się powoli i uważnie po 
wspaniałym wnętrzu. Tom przekazałam 
księdzu Weissowi. Niewiele rozmawia-
liśmy, a jeśli już to ściszonymi głosami. 
Uśmiechaliśmy się i wpatrywaliśmy się 
w zamknięte drzwi. 

Wreszcie otworzyły się i stanął w nich 
Jan Paweł II. Biliśmy brawo i wołaliśmy 
– „Niech żyje Ojciec Święty!”. Ksiądz 
profesor Kamiński wygłosił słowa powi-
tania i padł w objęcia papieża, swego ku-
lowskiego kolegi. Kilka zdań powiedział 
do nas Papież. Zaakcentował wartość 
pracy zespołowej ożywiającej kontynu-
ację tego poważnego przedsięwzięcia 
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naukowego. Ksiądz Kamiński wręczył 
Mu tom. Ojciec Święty serdecznie zań 
podziękował. Następnie wraz księdzem 
Kamińskim podchodził do każdego 
z nas, po przedstawieniu każdej osoby 
z grupy Ojciec Święty podawał rękę, 
wręczał różaniec oraz pięknie wydaną 
w 1980 roku, przez Libreria Editrice Va-
ticana, swoją książkę Mężczyzną i nie-
wiastą stworzył ich. 

Każdy mógł powiedzieć kilka słów 
do Jana Pawła II. Moje pamiętam do 
dziś. Nawiązując do pierwszej po wy-
borze audiencji dla Polaków w dniu 23 
października 1978 roku w auli Pawła VI 
(uczestniczyłam w niej) powiedziałam – 
„Ojcze Święty, dokładnie pięć lat temu 
prosiłeś, byśmy nie zostawiali Cię same-
go, byśmy Cię odwiedzali. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że mogę Cię ponownie od-
wiedzić”. „Dziękuję, dziękuję serdecznie” 
– usłyszałam w odpowiedzi i poczułam 
ciepły dotyk papieskiej dłoni na ramie-
niu. Temu króciutkiemu, indywidualne-
mu spotkaniu towarzyszyło kilkakrot-
ne pstryknięcie aparatu fotograficzne-
go Artura Mariego, potem Jan Paweł II 
podszedł do Janki Kowalczyk, Ani Bra-
jerskiej i tak po kolei do każdego. 

Wszyscy uśmiechnięci, szczęśliwi, co 
uwiecznione zostało na pamiątkowych, 
indywidualnych zdjęciach. Było nas kil-
kadziesiąt osób. Ojciec Święty nie spie-
szył się. Potem ustawiliśmy się do zbio-
rowej fotografii. Po niej ksiądz Kamiń-
ski położył na stoliku kolejny, zwyczajny 
egzemplarz Encyklopedii i poprosił Oj-
ca Świętego o pamiątkowy wpis. Ksiądz 
Stanisław Dziwisz podał pióro i Jan Pa-
weł II napisał przytoczone we wstępie 
słowa. Jeszcze jedną prośbę spełnił Oj-
ciec Święty. Podarował różańce dla ma-
my księdza Łukaszyka oraz pana Kon-
rada Bartoszewskiego. Byliśmy bardzo, 
a bardzo szczęśliwi. Po odmówieniu Oj-
cze nasz Ojciec Święty udzielił apostol-
skiego błogosławieństwa. Szczególnym 
obdarzył Bazydłów, mocno przytulił 

Karolinkę. Ciepłym, serdecznym spoj-
rzeniem ogarnął wszystkich i odszedł.

Długo staliśmy w milczeniu i bez 
ruchu, żal było opuszczać to miejsce. 
W drodze powrotnej Karol powiedział 
do mnie – „Wiesz, tak mało jest dni, 
które chce się w kalendarzu mocniej za-
znaczyć czerwonym kolorem, nie tylko 
dlatego że jest to niedziela, a dzisiaj ta-
ki dzień właśnie się zdarzył, czyż nie 
jest to nadzwyczajne?!”. Skinęłam głową, 
całkowicie się z nim zgadzając. W swo-
ich pokojach długo opowiadaliśmy o au-
diencji, do końca nie wierząc, że mia-
ła ona miejsce, ale nam się naprawdę 
przydarzyła!!!

Poniedziałkowe przedpołudnie spę-
dziliśmy w Muzeach Watykańskich. 
Z racji na niedawno minioną trzech-
setną rocznicę odsieczy wiedeńskiej za-
trzymaliśmy się dłużej przy płótnie Jana 
Matejki Sobieski pod Wiedniem, malo-
wanym przez artystę z takim zawzię-
ciem jak nigdy dotąd, z gorączkowym 
i nadzwyczajnym zapałem, ukończonym 
wieczorem 22 sierpnia 1883 roku, a na-
stępnie ofiarowanym papieżowi Leono-
wi XIII, który przyrzekł, że „obraz, ja-
ko dar narodowy polski, jako pamiątka 
Sobieskiego, Matejki i dzisiejszej chwili 
przechowywanym będzie w Watykanie 
zawsze, i cieszył się, że cały świat cy-
wilizowany widzieć go i podziwiać bę-
dzie”. Dzieło to zrobiło na nas wielkie 
wrażenie, zachwyciły gesty i mimika po-
staci, dynamizm, patos i akcja, wszystko 
w największym natężeniu!!! Płótno to 
od ponad stu lat przypomina dwie da-
ty: 1683 i 1883, chwile triumfu polskiej 
myśli wojennej i karty zasnute ponurymi 
chmurami niewoli, ale z blaskiem pa-
triotycznych idei i zwycięstwem narodo-
wej kultury, której nie zniszczyła prze-
moc wroga. Encyklopedystom dodatko-
wo będzie przypominać rok 1983.

Z prawdziwym wzruszeniem we-
szliśmy do Kaplicy Sykstyńskiej. Z za-
chwytem wpatrywaliśmy się we freski, 

sceny, postacie, kolory, arcydzieło Mi-
chała Anioła, ukończone w 1512 roku 
(dokładnie 500 lat temu!!!), w mojej oce-
nie – największe malarskie dzieło na-
szej cywilizacji. Zwiedzaniu towarzy-
szyła świadomość, że w tym cudownym 
artystycznie wnętrzu od wieków doko-
nuje się historyczny akt wielkiej wa-
gi dla dziejów Kościoła i świata, jakim 
jest każdorazowy wybór Chrystusowego 
Namiestnika. To także tu we wczesny 
poniedziałkowy wieczór 16 październi-
ka 1978 roku kardynał Karol Józef Woj-
tyła usłyszał wyrok konklawe i z poko-
rą go przyjął. Błogosław Boże Papieża, 
pierwszego z rodu Polaków, Tobie go dzi-
siaj powierza cała Polska i Kraków – nu-
ciłam w myślach.

Popołudnie mieliśmy do własnej 
dyspozycji. Wieczorem prawie wszyscy 
wzięliśmy udział w sprawowanej w Ba-
zylice Świętego Piotra Mszy Świętej in-
augurującej nowy rok akademicki wyż-
szych, papieskich uczelni w Rzymie. Pod 
przewodnictwem Ojca Świętego konce-
lebrowało ją 82 przedstawicieli profeso-
rów i studentów. Homilię wygłosił Jan 
Paweł II.

Podczas obiadokolacji w Domu Pol-
skim sporo czasu spędzaliśmy w sali ja-
dalnej, dzieląc się przeżyciami, doświad-
czeniami, wrażeniami. Jednego wieczoru 
towarzyszył nam pracujący w Papieskiej 
Komisji do spraw Duszpasterstwa Mi-
gracji i Podróżujących ksiądz Ryszard 
Karpiński, serdeczny kolega księdza Mi-
siurka, od 1985 roku pomocniczy biskup 
lubelski.

We wtorek na cały dzień wyjechali-
śmy do Asyżu. Pobyt rozpoczęliśmy od 
odprawionej przez naszych księży Mszy 
Świętej w kapliczce Porcjunkuli, znajdu-
jącej się we wnętrzu okazałej, renesan-
sowej Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. 
Powodowana jakimś wewnętrznym na-
kazem na dziękczynienie po Komu-
nii Świętej odważyłam się zaintono-
wać hymn Czego chcesz od nas, Panie, za 
Twe hojne dary. Wszyscy go podchwycili 
i zaśpiewaliśmy nadzwyczaj dobrze. Po 
zakończonej Mszy dziękował mi za to 
Antoś Bednarek, podkreślając, że pieśń 
świetnie pasowała do miejsca i okolicz-
ności. Tamten odruch samą mnie zdzi-
wił, gdyż od liturgicznych śpiewów była 
Krysia Borowczyk. Zrobiłam to jeden 
raz i może dlatego zapamiętałam.

Następnie udaliśmy się do Bazyli-
ki Świętego Franciszka, składającej się 
z dwóch kościołów (dolny i górny) oraz 
wykutej w skale krypty, w której prze-
chowywane jest ciało jej Patrona. Urze-
kły nas freski Giotta, Cimabuego oraz 
Ambrogia i Pietra Lorenzettich, a także 
wspaniałe witraże. Zwiedziliśmy klasztor 
i skarbiec, kupiliśmy widokówki i jakieś 



10
0 

la
t 

K
U

L

13

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 6 (140) listopad-grudzień 2012

drobne pamiątki. Przespacerowaliśmy 
się do Bazyliki Świętej Klary, modlili-
śmy się przy jej relikwiach i Krucyfiksie, 
z którego Chrystus przemówił w koście-
le świętego Damiana do świętego Fran-
ciszka. Oczarowało nas to średniowiecz-
ne, umbryjskie miasto, w którym z ini-
cjatywy Jana Pawła II dokładnie trzy 
lata później, w październiku 1986 ro-
ku odbyła się pamiętna modlitwa przy-
wódców religijnych o pokój. Z asyskich 
budowli, zaułków i placów zdawał się 
na nas spoglądać najsłynniejszy miesz-
kaniec tego miasta Biedaczyna z Asyżu. 
Z wędrówki po Asyżu chyba najbardziej 
się cieszył Antoś Bednarek, który temu 
miastu, świętemu Franciszkowi i moty-
wom franciszkańskim w literaturze po-
święcił wiele swoich publikacji. 

Niezwykle bogato zapowiadał się 
program na środę 26 października. Naj-
ważniejszym jego punktem był udział 
w audiencji generalnej na Placu Świę-
tego Piotra. Ponad 80 000 osób, w tym 
około pięciuset pielgrzymów z Polski, 
wysłuchało fragmentu Listu do Rzymian, 
w którym święty Paweł pisze, że czło-
wiek może na drodze rozumu, poprzez 
doświadczenie widzialnego świata dojść 
do poznania istnienia Boga. Równocze-
śnie jednak Apostoł mówi o ludziach, 
którzy gubią się na tej drodze, bo „przez 
nieprawość nakładają prawdzie pęta” 
(Rz 1,18). W rozważaniach Jan Paweł 
II nawiązał do Jubileuszu Odkupienia – 
„my, którzy uwierzyliśmy Chrystusowi 
Odkupicielowi, chcemy odnowić w so-
bie żywe pragnienie stawania się przez 
wiarę „nowym stworzeniem”, wyciszając 
grzech, i zło – w nadziei, że Ten, który 
zapoczątkował w nas dobre dzieło, do-
prowadzi je do końca (por. Flp 1,6)”.

Nadszedł czas na indywidualne po-
zdrowienia. Obok serdecznie powita-
nych, obecnych na audiencji księdza arcy-
biskupa metropolity wrocławskiego oraz 
księży biskupów pomocniczych z Gnie-
zna i z Łodzi, Ojciec Święty wymienił 

Redakcję Encyklopedii Katolickiej 
z KUL-u – Lublin i innych. Po tych sło-
wach podniosłam wysoko IV tom naszej 
Encyklopedii, co zostało uwiecznione na 
jednym ze zdjęć, nie najlepszej co praw-
da jakości (nikt z nas nie miał dobrego 
aparatu fotograficznego). „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus! Bóg za-
płać za odwiedziny” – zakończył Jan Pa-
weł II. Radość naszą podczas audiencji 
dopełniło spotkanie z uczestniczącym 
w niej księdzem profesorem Francisz-
kiem Blachnickim (1921-87), założycie-
lem Ruchu Żywego Kościoła, zwanego 
później Ruchem Światło-Życie, jednym 
z najważniejszych ludzi polskiego Ko-
ścioła minionego stulecia, kandydatem 
na ołtarze, którego wybuch stanu wo-
jennego zastał w Rzymie. Do Polski już 
nie wrócił. Osiadł w Carlsbergu w Re-
publice Federalnej Niemiec i prowadził 
pracę duszpasterską wśród polskich emi-
grantów. Wydawał czasopismo „Prawda 
– Krzyż – Wyzwolenie”. Miał ze sobą 
kilka numerów i podarował je nam.

Podczas bytności w Rzymie kilka ra-
zy spotkaliśmy się także z naszym daw-
nym pracownikiem Aleksandrem Ko-
walskim, jego żoną Zenobią i synkiem 
Grzesiem, który wówczas był najczęściej 
fotografowanym polskim dzieckiem 
podczas różnych uroczystości z Janem 
Pawłem II. Zaprzyjaźnieni z Kowalski-
mi Kasia i Alek Małyszowie oraz Bo-
żenka Łomacz gościli w ich rzymskim 
mieszkaniu. 

W wolnych chwilach wiele osób re-
alizowało własne programy. Historyczki 
sztuki Marysia Jacniacka i Ania Buk-
sińska zwiedziły Bazylikę świętego Kle-
mensa. Krysia Kuźmak trochę czasu wy-
kroiła na kwerendę w Archiwum Wa-
tykańskim. Janusz Bazydło spotykał się 
z przybyłymi z Brukseli kolegami Pio-
trem Jeglińskim i Ryszardem Szmyd-
kim. Wspólnie pojechali na Mon-
te Cassino. Skontaktował się również 
z Karolem Wagnerem-Pieńkowskim 

(1910-88), publicystą, radiowcem, wi-
cedyrektorem Radia Wolna Europa. 
Wracający z urlopu na Sycylii państwo 
Najderowie (Zdzisław Marian Najder, 
dyrektor RWE; w 1983 roku zaocznie 
skazany na karę śmierci za rzekomą ko-
laborację z wywiadem amerykańskim) 
zaprosili Bazydłów na obiad. Podczas 
tych spotkań (w niektórych uczestniczy-
łam) dużo miejsca poświęcano przygo-
towaniom i zawartości nielegalnie wyda-
wanego na KUL-u od 1977 roku kwar-
talnika „Spotkania. Niezależnego Pisma 
Młodych Katolików” (współtworzyłam 
je). 

Każdy z nas starał się jak najbardziej 
owocnie wykorzystać ten pobyt. Wszy-
scy razem byliśmy na pewno w kościół-
ku Domine quo vadis, w polskim ko-
ściele pod wezwaniem św. Stanisława 
Biskupa przy via delle Botteghe Oscu-
re oraz w Bazylice Najświętszej Maryi 
Panny na Zatybrzu, tytularnym koście-
le Prymasów Polski. Najbardziej zajęci 
byli ksiądz Weiss i Karol Klauza. Mu-
sieli wszystkiego dopilnować, wydobyć 
pieniądze od księdza biskupa Szczepana 
Wesołego na opłacenie pobytu w Domu 
Polskim i pozałatwiać inne sprawy zwią-
zane z naszą pielgrzymką. Księża Ka-
miński i Weiss w wywiadzie dla Radia 
Watykańskiego prezentowali Encyklope-
dię Katolicką i mówili o naszej wizycie 
w Rzymie. Na otrzymanej przez Karo-
la Klauzę kasecie zostało nagrane tylko 
wystąpienie księdza Kamińskiego, któ-
ry szczególnie mocno podkreślał sprawę 
zwiększenia nakładu dzieła. Co się póź-
niej z nią stało – nie wiadomo. Wystą-
pienie obu księży spotkało się z życzli-
wym przyjęciem przez osoby, słuchające 
go w kraju. Po powrocie gratulowano im 
serdecznie z tego powodu.

Wieczorem 26 października zosta-
liśmy zaproszeni do siedziby Towarzy-
stwa Przyjaciół KUL imienia Pier Gior-
gia Frassatiego w chiostro przy via Ani-
cia 12. Obecni byli: siostra patrona To-
warzystwa (20 maja 1990 roku na placu 
świętego Piotra w Rzymie Jan Paweł II 
go beatyfikował) Luciana Frassati-Gaw-
rońska (1902-2004), jej dzieci – córka 
Wanda Gawrońska, sekretarz Towarzy-
stwa i syn Jaś Gawroński, deputowany 
do Parlamentu Europejskiego, liczne 
znane osobistości Rzymu, profesorowie 
i senatorowie. Z Polski: prymas Józef 
Glemp, arcybiskup metropolita wro-
cławski Henryk Gulbinowicz, biskup 
opolski Alfons Nossol, ksiądz profesor 
Henryk Damian Wojtyska CP (1933-
2009; w latach 1981-83 prorektor KUL 
do spraw młodzieży; dwa dni wcześniej, 
24 października 1983 roku mianowa-
ny członkiem Papieskiego Komitetu 
do spraw Nauk Historycznych) i Jerzy 
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Turowicz (1912-99) – redaktor naczelny 
„Tygodnika Powszechnego”, z pracują-
cych w Rzymie: biskup Szczepan Weso-
ły – przewodniczący Papieskiej Komisji 
do spraw Duszpasterstwa Migracyjnego 
i Podróżnych, ksiądz doktor Hieronim 
Fokciński SJ – rektor Papieskiego In-
stytutu Studiów Kościelnych, Stanisław 
Grygiel – dyrektor Polskiego Instytutu 
Kultury Chrześcijańskiej, ojciec Konrad 
Hejmo OP – pracownik Biura Praso-
wego Episkopatu Polski, a także ksiądz 
Zenon Modzelewski SAC (1933-96) – 
dyrektor wydawnictwa Éditions du Dia-
logue z Paryża.

Po powitaniu przez prezesa Towarzy-
stwa senatora profesora Giuseppe Pe-
trilliego (1913-99), który pozdrowił bi-
skupów polskich i przyjaciół z KUL-u, 
pracujących nad Encyklopedią Katolic-
ką, głos zabrał prymas Glemp. W ser-
decznych słowach podziękował Towa-
rzystwu i Włochom za wszelką pomoc 
udzielaną Katolickiemu Uniwersytetowi 
Lubelskiemu i Polakom. W ten sposób 
brało ono „udział w podtrzymywaniu 
u nas tej kultury i tych ideałów, które 
Polska ma wspólnie z Włochami; kul-
tury i ideałów chrześcijańskich, którym 
służy Uniwersytet Katolicki w Lublinie”. 
Wspomniał niedawną wizytę na Sycylii, 
podczas której w sobotę 22 październi-
ka w Carini koło Monreale konsekrował 
kościół pod wezwaniem świętego Mak-
symiliana Kolbego. Po życzliwie przy-
jętym przez zgromadzonych wystąpie-
niu Ksiądz Prymas w imieniu Redakcji 
Naczelnej Encyklopedii Katolickiej na 
ręce pani Wandy Gawrońskiej przekazał 
Towarzystwu IV tom Encyklopedii Kato-
lickiej, ten który trzymałam w górze na 
Placu Świętego Piotra.

Dalszym punktem spotkania był wy-
kład księdza Wojtyski – Święty Karol 
Boromeusz i jego związki z Polską. Po cie-
kawej i z pasją wygłoszonej konferencji 
przy lampce wina i pysznych kanapkach 
spacerowaliśmy w przepięknej scenerii 
XII-wiecznego chiostro, rozświetlonego 
nastrojowym światłem zniczy, dotyka-
jąc wiszących nad głowami dojrzałych, 

pachnących pomarańczy. Było ciepło, 
cicho, świątecznie, nie chciało się wra-
cać na via Cassia. Przed odejściem pa-
ni Wanda Gawrońska zaprosiła nas do 
jakiegoś pomieszczenia i każdemu za-
proponowała wybranie pary sportowych 
butów. Nie były to żadne markowe Adi-
dasy, ale wielu z nas ucieszyły. Moje dłu-
go służyły mi podczas różnych tury-
stycznych wypadów. Przed wyrzuceniem 
sfotografowałam je.

We czwartek większa część uczest-
ników pielgrzymki opuszczała Rzym 
i Italię. Wracali jakimś mocno zdeze-
lowanym Tupolewem, okropnie hałasu-
jącym. Lecieli przez Kraków. Z powodu 
mgły dość długo krążyli nad Warszawą. 
Niezbyt mile wspominają ten powrót. 
W związku z dobiegającym końca Syno-
dem Biskupów, poświęconym tematowi 
Pojednanie i pokuta w misji Kościoła, kilku 
jego polskich uczestników chciało wcze-
śniej wrócić do kraju. Zwrócili się do nas 
z prośbą o zamianę biletów lotniczych. 
Znalazłam się w gronie tych, którzy 
przedłużyli pobyt w Wiecznym Mie-
ście do poniedziałku. W piątkowy wie-
czór 28 października na Placu Świętego 
Piotra wzięłam udział w drodze krzy-
żowej uczestników Synodu Biskupów 
pod przewodnictwem Ojca Świętego. 
Czternastu ojców synodu odczytywało 
teksty biblijne i modlitwy, a trzynastu 
innych kolejno niosło krzyż procesyjny. 
Nabożeństwo zakończyło się w Bazyli-
ce modlitwą i błogosławieństwem Jana 
Pawła II.

Nazajutrz wybrałam się do Galerii 
Borghese i do bliskiej sercu wielu Pola-
ków Caffè Greco przy via dei Condotti 
86, w centrum starego Rzymu, w naj-
bliższym sąsiedztwie Placu Hiszpań-
skiego, nagrzanych słońcem schodów, 
miejsca oplecionego ponad dwóchset-
letnią historią, legendą, anegdotą, lite-
raturą, sztuką. Przychodzili tu wybitni 
artyści i pisarze, przy kawie szkicowali 
swoje utwory, wiersze, dramaty. Od cza-
su pobytu Adama Mickiewicza Polacy 
nazywali ją kawiarnią polską. Bywali tu: 
Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, 
Cyprian Kamil Norwid, Józef Ignacy 
Kraszewski, Teofil Lenartowicz, Hen-
ryk Siemiradzki, bracia Maksymilian 
i Aleksander Gierymscy, Maria Konop-
nicka, Henryk Sienkiewicz, Kazimierz 
i Włodzimierz Tetmajerowie, a także 
wielu, wielu innych. Zbierali się w ostat-
niej salce. Tam mieli swoje gazety i ma-
łą biblioteczkę. Przychodzili na kola-
cje, odbywali zebrania i dyskusje o spra-
wach sztuki, wspominali Ojczyznę, którą 
chwilowo lub na zawsze opuścili, snuli 
marzenia o utraconej wolności, dzielili 
się wrażeniami z wędrówek po Wiecz-
nym Mieście i słonecznej Italii. Stamtąd 

w księżycową noc (wiosenną czy letnią) 
szli do Colosseum albo na Ianiculum. 
O Caffè Greco pisali: Norwid, Antoni 
Madeyski, Kraszewski, Jan Parandowski 
i Czesław Miłosz. 

Usiadłam w salce na końcu i przy fi-
liżance kawy zamyśliłam się nad rodaka-
mi, którzy bywali tu długo przede mną. 
Wpatrywałam się w podarowany kawiar-
ni w 1899 roku przez malarza Edwarda 
Okunia (1872-1945) namalowany przez 
niego portret Adama Mickiewicza, który 
gościł tu dość często, zwłaszcza w 1848 
roku w okresie werbowania ochotników 
do Legionu Polskiego. 15 października 
2006 roku umieszczono pod nim zdję-
cie autorstwa Renaty Górczyńskiej in-
nego bywalca tego magicznego miejsca 
– Czesława Miłosza (1911-2004). Po la-
tach przeczytałam niezwykły wiersz Po-
ety, laureata literackiego Nobla z 1980 
roku, zatytułowany Caff è Greco z jakże 
znamiennymi słowami – 

– Widzieliśmy wiele, poznaliśmy wiele.
Upadały państwa, przemijały kraje,
Chimery ludzkiego umysłu osaczały nas
Ludzie ginęli albo szli w niewolę. (...)
 Z wiekiem, czy też z mijaniem 
dwudziestego wieku
 Pięknieje dar mądrości i zwyczajna 
dobroć.

W niedzielę, 30 października przed 
południem na Placu Świętego Piotra 
wzięłam udział we Mszy świętej be-
atyfikacyjnej trzech nowych błogosła-
wionych: Dominika od Najświętszego 
Sakramentu (hiszpański trynitarz; żył 
w latach 1901-27; powinien mieć ha-
sło w suplemencie), Jakuba Cusmana 
(kapłan z Sycylii; żył w latach 1834-88; 
jego biogram w VII tomie Encyklope-
dii opracowała redakcyjna koleżanka 
Krysia Kuźmak) i Jeremiasza z Woło-
szy (powinno być z Wołoszczyzny; brat 
kapucyński pochodzenia rumuńskiego; 
żył w latach 1556-1625; z heroicznym 
oddaniem służył chorym w Neapolu; 
jego biogram w tymże tomie przygo-
tował ojciec Jerzy Florian Duchniew-
ski). Nawiedziłam także kilka kościołów 
w pobliżu Watykanu i przy Piazza Na-
vona. Znalazłam kościół świętego Au-
gustyna i modliłam się przy relikwiach 
świętej Moniki. W zakrystii kupiłam 
ładny obrazek przedstawiający świętego 
Augustyna i jego matkę świętą Moni-
kę. Do dziś wisi w pokoju mojej osiem-
dziesięciopięcioletniej Mamusi. Dzień 
był piękny, ciepły, słoneczny, a gdy nad 
Bazyliką Świętego Piotra słońce powoli 
chyliło się ku zachodowi wsiadłam po 
raz ostatni do autobusu 907 i przyjecha-
łam na via Cassia. Tam ostatnia kola-
cja „i długie, nocne rodaków rozmowy” 
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z Marylką i Januszem Bazydłami, którzy 
jeszcze kilka dni zostawali w Rzymie.

W poniedziałkowy, pochmurny, 
chłodny poranek, 31 października pako-
wanie walizki, Msza Święta odprawiona 
przez księdza Weissa, śniadanie, wpis do 
Księgi pamiątkowej, rzut oka na gościnny 
Dom Polski i okalający go ogród, po-
żegnanie z pracującymi tam siostrami 
i z księdzem dyrektorem Ksawerym So-
kołowskim, odjazd na lotnisko Fiumici-
no. Trzeba było odebrać przebukowane 
bilety (co zajęło sporo czasu), odprawić 
bagaż, wejść na pokład LOT-u i odle-
cieć do Warszawy. Wracali: A. Buksiń-
ska, G. Dobrowolska, ks. A. Eckmann, 
B. Łomacz, Z. Pałubska, H. Wegner, ks. 
A. Weiss i M. Wrzeszcz. Obok nas sie-
dział ksiądz dr Andrzej Dziuba, kapelan 
i sekretarz prymasa Glempa, obecny bi-
skup ordynariusz łowicki. Z podanych 
przez sympatyczne polskie stewardessy 
„Życia Warszawy” i „Trybuny Ludu” do-
wiedzieliśmy się o wprowadzonej regla-
mentacji smalcu, masła i innych tłusz-
czów. Skończył się kilkudniowy koloro-
wy, włoski sen, zauroczenie i olśnienie 
oglądanego z fascynacją barwnego świa-
ta, wracała polska, szara, niewesoła rze-
czywistość. Lot przebiegł szybko i po-
myślnie. Po opuszczeniu Okęcia zimno, 
deszcz ze śniegiem, typowa polska po-
goda przed Wszystkimi Świętymi. 

We czwartek 3 listopada spotkaliśmy 
się w Redakcji. Rozmowom i wspo-
mnieniom nie było końca. Następne-
go dnia dołączył Janusz Bazydło. Miał 
ogromne szczęście. Leciał z matką Tere-
są z Kalkuty i z czterema siostrami mi-
sjonarkami Miłosierdzia, które zakłada-
ły pierwszy dom zgromadzenia w Pol-
sce. Po kilku dniach jako ostatnia wróciła 
Krysia Borowczyk. Zebrałam od wszyst-
kich paszporty, zaniosłam na Północną 
i odebrałam dowody osobiste, kończąc 
tym samym służbowe sprawy, związane 
z wyjazdem.

We czwartek 10 listopada w salonach 
rektorskich uczestniczyliśmy w uroczy-
stości wręczenia „Medalu za zasługi dla 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go” profesorowi Donaldowi Gallaghero-
wi ze Stanów Zjednoczonych, z pocho-
dzenia Irlandczykowi, wiceprezyden-
towi Fundacji de Rance, niezwykle za-
służonemu dla rozwoju poligrafii KUL. 
Otrzymał także IV tom Encyklopedii 
Katolickiej. Po referacie, wygłoszonym 
na temat głównego gościa przez siostrę 
profesor Zofię Zdybicką, podziękowa-
liśmy rektorom za pomoc i życzliwość 
okazaną w naszej pielgrzymce do Rzy-
mu. Księdzu rektorowi biskupowi Pio-
trowi Hemperkowi (1931-92) i prorek-
torowi Janowi Czerkawskiemu (1939-
2007) wręczyliśmy IV tom Encyklope-
dii. Serdeczną wdzięczność wyraziliśmy 
księdzu doktorowi Tadeuszowi Zasępie 
za jego ofiarne kwestowanie za grani-
cą na potrzeby KUL-u. Z tych pienię-
dzy został wszak opłacony nasz pobyt 
w Rzymie. Jego również obdarowaliśmy 
IV tomem. Zabrakło nam jednego eg-
zemplarza Encyklopedii, który powin-
niśmy byli wręczyć wybranemu dzień 
wcześniej drugiemu prorektorowi KUL 
księdzu docentowi Janowi Śrutwie (nie 
przewidzieliśmy tego). Oficjalnie do-
wiedzieliśmy się o uzyskaniu zezwole-
nia na zwiększenie nakładu Encyklopedii 
do 25 000 egzemplarzy (po kilku latach 
– 35 000 egzemplarzy; w takim nakła-
dzie wyszedł V tom; zapotrzebowanie 
na Encyklopedię Katolicką było wówczas 
ogromne!!!; ludzie stali w długich kolej-
kach po wykupienie talonów subskryp-
cyjnych) i dodruku 13 000 egzemplarzy 
tomów I – IV. Prosiliśmy księdza Rek-
tora o bardzo potrzebną w pracy ksero-
kopiarkę. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że 
przecież możemy korzystać z tej, która 
jest w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ta-
kie były ówczesne realia. Wtedy jednak 
w salonach rektorskich przy lampce wi-
na często wracaliśmy do niezapomnianej 

wizyty w Rzymie, wciąż nią żyliśmy 
i cieszyliśmy się z niej. To był prawdzi-
wie wielki dar od losu, dla niektórych 
do dziś podróż życia. Żałowaliśmy, że 
nie było z nami Wielkiego Nieobecnego 
Księdza Romualda Łukaszyka. Na jed-
nym ze zdjęć został uchwycony podobny 
do niego mężczyzna przechodzący obok 
nas na Placu Świętego Piotra. 

Dla ścisłości dodam, że Redakcja 
Encyklopedii zapoczątkowała serię wy-
jazdów grup pracowników KUL-u do 
Rzymu, których pobyt tam dotowała 
uczelnia. Po nas pojechali lektorzy i bi-
bliotekarze. W ten sposób uniwersytet 
odpowiadał na prośbę swego Profesora, 
Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowie-
dzianą podczas pierwszej audiencji dla 
Polaków w poniedziałek 23 październi-
ka 1978 roku – „Nie zostawiajcie mnie 
tu samego. Odwiedzajcie mnie, proszę”. 
I odwiedzaliśmy Go, choć w tamtych re-
aliach nie było to łatwe. Więź naszej 
Alma Mater z Jej Profesorem trwała za 
Jego życia i trwa nadal.

Ksiądz Anzelm Weiss zdążył jeszcze 
przekazać papieski różaniec ciężko cho-
rej mamie księdza Łukaszyka Juliannie. 
Trzynastego grudnia 1983 roku odeszła 
na zawsze, dołączając do zmarłego 2 lu-
tego 1952 roku męża Franciszka i uko-
chanego syna Romualda (o dwa i pół 
roku wyprzedził ją w drodze do domu 
Ojca). Wszyscy troje spoczywają w jed-
nej mogile na parafialnym cmentarzu 
w Krobi. Ofiarowany panu Bartoszew-
skiemu różaniec żona Janina (1921-
99) po jego śmierci włożyła do trumny. 
„Przecież Ojciec Święty podarował go 
Konradkowi, nie mogłam inaczej postą-
pić” – mówiła mi podczas jednej z wizyt 
w gościnnym mieszkaniu przy ulicy Bal-
ladyny w Lublinie.

Przywieziony z Watykanu egzem-
plarz IV tomu z wpisem Ojca Święte-
go został wstawiony na półkę w gabine-
cie i był tam przechowywany. Na krótko 
trafił do pracy redakcyjnej. Przypomina 
wizytę w Watykanie i prywatną audien-
cję u Ojca Świętego Jana Pawła II. Wi-
domym jej znakiem było wiszące w Se-
kretariacie Instytutu zbiorowe zdjęcie 
zespołu z Ojcem Świętym. Kto je zdjął? 
dlaczego? co z nim zrobił? – nie wiem. 
Przedstawiało wszak najważniejsze 
i najradośniejsze wydarzenie z dziejów 
Instytutu i Encyklopedii Katolickiej.

Następne tomy Encyklopedii Katolic-
kiej Janowi Pawłowi II wręczali rekto-
rzy KUL przy okazji wizyt w Watykanie 
i w Polsce. Nie wiem, czy po śmierci Pa-
pieża kolejne tomy Encyklopedii Katolic-
kiej przekazywane są do Watykanu, ale 
wszystkie powinny tam być. Nie sądzę, 
że trzeba uzasadniać – dlaczego.

Maria Wrzeszcz
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Świadomy powagi chwili i zarazem 
wymogów poetyki gatunku laudacji, 

pozostając jako debiutant w roli lauda-
tora w stanie emocjonalnego napięcia, 
wynoszę głęboką satysfakcję, iż przypadł 
mi w imieniu Instytutu Liturgiki i Ho-
miletyki Wydziału Teologii zaszczyt 
wystąpić w takim charakterze. Czynię 
to z poczuciem wyróżnienia w związku 
z Osobą Ks. prof. dr. hab. Władysława 
Głowy, goszczącego dzisiaj w tej auli na-
szej Alma Mater. W większości laudacji 
– zgodnie ze starą uniwersytecką trady-
cją – ma miejsce wygłoszenie mowy po-
chwalnej sławiącej uczonego, jego dzie-
ło, dokonania i zasługi. „Tradycja wyma-
ga jednak, aby w dniu tak uroczystym 
głosić zasługi nawet wtedy, gdy nikt 
w nie nie wątpi i mówić o faktach nawet 
wtedy, gdy są one powszechnie znane” 
(B. Gogol-Drożniakiewicz, z Laudacji 
wygłoszonej 26 X 2009 r. z okazji nada-
nia tytułu dr. h.c. KUL Prof. Stefanowi 
Stuligroszowi). 

Nie jestem pierwszym laudatorem 
Księdza Profesora. Jego osiągnięcia na-
ukowe nacechowane dużą wartością me-
rytoryczną i warsztatową były już pre-
zentowane wcześniej z różnych okazji. 
Między innymi okoliczność sześćdzie-
siątej piątej rocznicy urodzin Jubilata zo-
stała uhonorowana przez pracowników 
Instytutu dedykacją księgi pamiątkowej 
pt. „W służbie Bogu i ludziom”. Kolejną 
okazją do uczczenia Naszego Teologa 
był rok 2000, w którym przypadła sześć-
dziesiąta rocznica Jego urodzin. Wtedy 
na łamach „Roczników Liturgicznych” 

(zob. t. LIII, 2006 z. 8) pochwalną syl-
wetkę Jubilata nakreślili uczeni, koledzy 
i przyjaciele. 

Hodie (10 października 2012 roku) 
wyznacza kolejną datę w biogramie Na-
szego Bohatera. Dziś, dzięki najwyż-
szym władzom: boskiej w niebie i uni-
wersyteckiej na ziemi, możemy uczcić 
siedemdziesiątą drugą rocznicę urodzin 
Księdza Profesora. Honoruje ją Insty-
tut Liturgiki i Homiletyki między inny-
mi poprzez edycję jubileuszowej księgi: 
„Omnia transeunt – Caritas manet”. We 
wspomnianych publikacjach poświęco-
nych Osobie Księdza Profesora można 
zauważyć, iż dominuje ton wysokiego 
uznania dla Jego postaci i szacunku dla 
Jego dzieła. 

Mówiący te słowa jest świadom, iż 
wypowiedź ta jest potwierdzeniem do-
tychczasowych pochlebnych opinii 
związanych z osiągnięciami o wymia-
rze ludzkim, naukowym i duszpaster-
skim Księdza Profesora. Jako laudator 
mam umotywować dzisiejsze świętowa-
nie. W pełni zdaję sobie sprawę, że ten 
„miły obowiązek” jest trudny do wyko-
nania ze względu na znaczącą aktywność 
i bogactwo myśli oraz zasługi Naszego 
Uczonego. Jednakże by moja wypowiedź 
nie była zbyt długa i nużąca, wskażę je-
dynie w sposób syntetyczny istotne wąt-
ki świadczące o Jego: człowieczeństwie, 
pracy i dorobku naukowym oraz dzia-
łalności pasterskiej. Zatem pochylmy 
się nad tym tryptykiem, by przyjrzeć się 
Osobie Księdza Profesora.

Wyjątkowy Człowiek

Z Jego życia i publikacji przemawia 
przede wszystkim człowieczeństwo. Nie 
trzeba w Nim, „poszukiwać człowieka 
w człowieku” – jak głosiło tegoroczne 
hasło IV Kongresu Kultury Chrześci-
jańskiej w KUL-u (27 do 30 września 
2012) – lecz to człowieczeństwo jest wi-
doczne zawsze i wszędzie, jak na chiń-
skiej porcelanie. Dzisiejszy Bohater jest 
niezwykłym człowiekiem. To nie tylko 
człowiek poznający siebie, realizujący 
rzadkie współczesne „gnothi seauton”, 
ale przede wszystkim Ten, który nie 
myśli o sobie, a jeżeli już, to na samym 

końcu, bo taki jest właśnie Ksiądz Pro-
fesor Władysław. Ks. prof. J. Pałucki 
pisał o Nim: „Ten niezwykle skromny 
człowiek na każdym stanowisku i każ-
dym urzędzie, jaki mu powierzano (Wi-
cerektor WSD w Przemyślu, Dyrektor 
Instytutu Liturgiczno-Homiletycznego 
KUL) dał się poznać jako bezkonflik-
towy i pełen życzliwości, co sprawia, że 
współpraca z nim jest prawdziwą rado-
ścią i zaszczytem”. To dobry człowiek, 
który na co dzień umie dzielić się ser-
cem, potrafi dostrzegać innych, skutecz-
nie zapobiegać ludzkiemu cierpieniu, 
a jeśli trzeba, umie dzielić je po poło-
wie. Żyje zasadą i skutecznie jej uczy: 
że „dzielony smutek jest tylko połową 
smutku, a dzielona radość jest podwój-
ną radością” ( J. Walkusz, „Przegląd Uni-
wersytecki” 2012, nr 1 s.11).

W jednej z publikacji Jemu poświęco-
nych pisze prof. H. Słotwińska: „Ksiądz 
Profesor jest symbolem pracowitości, 
służby, oddania, a także pokory, życzli-
wości i pogody ducha. Jest przykładem 
do naśladowania jak żyć, by zasłużyć na 
miano: wyjątkowego człowieka, rzetel-
nego naukowca i wspaniałego kapłana”.

Jego cechy osobowościowe, zdol-
ności poparte pracowitością, którą wy-
niósł z domu rodzinnego w Kobylanach 
na Podkarpaciu, pozwoliły Mu stać się 
uczonym. Powtarzając los inteligentów 
wiejskiego pochodzenia, którzy wyru-
szając ze wsi w świat – jak to ukazał 
Stanisław Pigoń z Komborni – musie-
li się wykazać hartem ducha, by dojść 
do upragnionego celu. Takim światem 
dla młodego Władysława było Krosno, 
gdzie edukował się w Liceum Ogólno-
kształcącym (1953-1957), a następnie 
prastary gród Przemyśla – miejsce Jego 
święceń kapłańskich (1964) i wielolet-
niej pracy, a od czterdziestu trzech lat 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie 
realizuje się naukowo po dziś dzień.

Rzetelny Uczony 

Mamy człowieka, któremu była i jest 
zawsze bliska nasza Alma Mater, od 1966 
roku, gdy został immatrykulowany w tej 
Uczelni. Od 1969 roku zdobywał kolej-
ne stopnie naukowe od magistra teologii 

Laudacja wygłoszona przez ks. prof. Zdzisława Jańca w dniu 10 października 2012 r., 
z okazji 72-lecia urodzin ks. prof. Władysława Głowy

Omnia transeunt – caritas manet
Miłośnik liturgii, żarliwy homileta, oddany Kościołowi i Uniwersytetowi
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aż do tytularnego profesora w 2001 roku. 
Podstawą do ich przyznania były nie tyl-
ko pełnione funkcje, (adiunkt przy Kate-
drze Liturgiki i Homiletyki, od 1996 ro-
ku Kierownik Katedry Homiletyki a od 
2001 roku do roku bieżącego Dyrektor 
Instytutu Liturgiczno-Homiletyczne-
go), ale zakrojone na szeroką skalę prace 
badawcze i publikacje naukowe. 

Ks. prof. W. Głowa legitymuje się 
szerokim spectrum zainteresowań i bo-
gatym dorobkiem naukowym w zakre-
sie dwóch dziedzin teologicznych: li-
turgiki i homiletyki. Czcigodny Jubilat 
włącza się w proces przekazu wiernym 
skarbów odnowionej i zreformowanej li-
turgii Drugiego Soboru Watykańskiego. 
W refleksji nad liturgią, Ksiądz Profe-
sor stawia sobie za cel mistagogię, czyli 
udostępnienie swoim studentom, a tak-
że wspólnotom kościelnym i poszcze-
gólnym wiernym zrozumienia rytmu 
liturgii i doświadczenia jej misterium. 
Wszystko to, co wyszło spod pióra Księ-
dza Jubilata ma na uwadze kształtowa-
nie nowej świadomości religijnej opartej 
o skarbiec liturgii, która jest „szczytem 
i źródłem” (KL 10) życia chrześcijań-
skiego. Z kolei angażując się w działal-
ność Katedry Homiletyki, Ksiądz Pro-
fesor realizuje własny program badań 
określony problematyką przepowiadania 
homilijnego opartego na Biblii, liturgii, 
Tradycji i Magisterium Kościoła oraz na 
doświadczeniu egzystencjalnym słucha-
cza. Częstokroć sięga do istotnego pro-
blemu kerygmatu homilijnego, bez któ-
rego nie sposób zrozumieć i przeżyć rze-
czywistości liturgiczno-sakramentalnej. 

Do rozwoju tych dwóch dziedzin 
Nasz Badacz walnie się przyczynił, wzbo-
gacając je swoją twórczością naukową. 
Składają się na nią: kilkanaście książek, 
około dwustu artykułów, wielorakie re-
cenzje naukowe, omówienia, itp. Można 
w nich dostrzec wiele wątków tematycz-
nych, które dają się ułożyć w większe lub 
mniejsze zespoły. Wszystkie sprofilowa-
ne prace są naukowe i popularnonau-
kowe. Sama rejestracja matematyczna 
jest tu bez znaczenia. Ważniejsze jed-
nak wydają się problemy stojące w cen-
trum uwagi Autora i dokonywane przez 
Niego dogłębne analizy i interpretacje. 
W dorobku Profesora należy zauważyć 
wyraźne stopniowanie i systematyczne 
poszerzanie problematyki badawczej, 
której towarzyszy sumienność harmo-
nizująca z obiektywizmem naukowym, 
wykreowanym na bazie bogatego warsz-
tatu liturgiczno-homiletycznego. Ktoś 
powiedział, że „człowiekowi okazuje-
my szacunek, gdy rozwijamy jego idee”. 
W realizacji przez Księdza Profesora od-
powiedzialnych zadań w skali Uniwer-
sytetu i Kościoła w Polsce ujawnia się 

wielkie bogactwo idei, którymi kieruje 
się On w pracy naukowej. Każda publi-
kacja w postaci monografii czy artykułu 
może być stypologizowana w kilku dzia-
łach, w których ponad wszystko wybi-
ja się naukowa rzetelność, obiektywizm 
badawczy i precyzja w formułowaniu 
wniosków. Jako naukowiec reprezentuje 
On w swych publikacjach i inicjatywach 
badawczo-organizacyjnych ponadstan-
dardowy poziom akademicki, ciesząc się 
opinią autorytetu w sensie szerszym niż 
czysto naukowy, jest nieszablonowym 
i nowatorskim Uczonym wywierającym 
wpływ na kształt liturgii i homiletyki na 
naszym Uniwersytecie i w pastoralnych 
areopagach w Polsce. 

Ksiądz Głowa de facto jest na 
KUL-u obecny od dawna. Jego myśl 
pojawia się w wykładach i ćwiczeniach, 
a zwłaszcza w pracach pisemnych stu-
dentów i profesorów. Dorobek Naszego 
Teologa jest czytany, omawiany, analizo-
wany, jednym słowem, jest niezastąpiony. 
W tym duchu pisano na łamach „Rocz-
ników Teologicznych”: „Bezgraniczne 
oddanie się pracy naukowo-dydaktycz-
nej w naszym Uniwersytecie jest godne 
podziwu i wdzięczności”( J. Pałucki, R.T, 
t. LIII, 2006 z. 8, s. 6.). Ksiądz Włady-
sław pisze interesująco, zawsze jest zdy-
scyplinowany metodologicznie, meryto-
rycznie i formalnie, używa jasnego ję-
zyka „nienajeżonego” obcą terminologią. 
Zawsze daje się w nim odczuć naukową 
empatię wobec odbiorcy. Z jego tekstów 
przemawia pasjonat liturgii i homiletyki. 
Za tą pasją kryje się to, co mówiącemu 
te słowa wydaje się szczególnie cennym 
walorem Uczonego, co sprawia, że czyni 
Go bliskim duchowi naszego Uniwer-
sytetu, czyli służenie Prawdzie. Znajdu-
je to między innymi odzwierciedlenie 
w trosce duszpasterskiej. 

Gorliwy Duszpasterz 

Toga profesorska przywdziewana 
okresowo korespondowała z codziennie 
ubieranym przez Księdza Władysława 
kapłańskim ornatem. Myliłby się ten, 
kto by sądził, że Ksiądz Profesor zdo-
bywając certyfikaty naukowe zaniedbał 
działalność duszpasterską. Także jako 
kapłan nie zasypiał gruszek w popiele, 
a praca duszpasterska stanowiła dla Nie-
go priorytet życia kapłańskiego. 

W Jego aktywnym życiu naukowym 
obserwujemy godną podziwu umiejęt-
ność łączenia pracy badawczej, dydak-
tycznej i organizacyjnej z działalnością 
duszpasterską. Ksiądz prof. W. Głowa od 
przyjęcia święceń kapłańskich nie rozsta-
wał się z pracą pasterską. Jako miłośnik 
liturgii służył jej przez piękno celebracji. 

Nadto, poprzez jej sprawowanie kate-
chizował uczestników zbawczych wy-
darzeń. Profesjonalnie formułował swo-
ich słuchaczy do liturgii i przez liturgię. 
Czyni to przez całe kapłańskie życie.

W ramach posługiwania duszpaster-
skiego dał się poznać jako pełen zapa-
łu rekolekcjonista, wygłaszając ponad 
sto pięćdziesiąt serii rekolekcji „specja-
listycznych”. Pastoralną troską Ksiądz 
Głowa ogarnia Kościół w Polsce, rów-
nocześnie dając wyraz swego uznania dla 
wkładu Kościoła przemyskiego w życie 
i kulturę religijną Podkarpacia. 

***
Żywię nadzieję, że udało mi się 

przedstawić racje, dla których Ksiądz Ju-
bilat jest dla nas człowiekiem wyjątko-
wym i bliskim, wzorowym naukowcem 
i gorliwym duszpasterzem. Wyrażam 
również przekonanie, że Ksiądz Włady-
sław Głowa zasługuje na to szczególne 
wyróżnienie, jakim jest dedykowana Mu 
Księga Jubileuszowa pt. „Omnia transe-
unt – Caritas manet”. 

Uroczyste przekazanie zbiorowego 
dzieła ku czci Księdza Profesora stanowi 
wyraz uznania dla Jego Osoby, dla Jego 
bogatego dorobku naukowego i cennego 
materiału duszpasterskiego wspierające-
go liturgię i przepowiadanie homilijne 
w Kościele w Polsce. Niech dzisiejsze 
obchody jubileuszowe stanową akt po-
twierdzający więź, jaka łączy od lat KUL 
z myślą i dziełem Księdza Profesora.

Dziękujemy za Twoją postawę, za 
ubogacanie nas darem swojej Osoby. 
Dziękujemy za dar rzetelnego bada-
cza naukowego, dzięki któremu może-
my „czerpać garściami i jak z oszlifowa-
nych kamieni układać różne konstelacje, 
a przyjrzawszy się im, formułować na 
ich temat oceny” (W. Makarski, Lauda-
cja wygłoszona z okazji nadania tytułu dr. 
h.c. KUL Panu Prof. Marianowi Kucale 
w dniu 27 VI 2012 r.).

Dziękujemy i za to, iż jako wieloletni 
i gorliwy duszpasterz dzieliłeś się z nami 
bogactwem swej wiedzy, owocami do-
świadczenia i głęboko przeżywanej wia-
ry, osobistego spotkania się ze Słowem 
Bożym w liturgii.

Drogi Księże Jubilacie, niech dzisiej-
sza komemoracja Twojej Osoby jesz-
cze mocniej zwiąże nas z Tobą, mimo 
że formalnie odchodzisz na emeryturę. 
Jesteśmy głęboko przekonani, że w ten 
sposób dajemy wyraz naszej niesta-
rzejącej się wdzięczności i solidarności 
z Tobą. 

Ad multos annos, Księże Jubilacie. 
Na dziś, i na jutro, i na zawsze. 

Szczęść Boże.
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Tradycyjnie w liturgiczne 
wspomnienie św. Alberta 
Wielkiego, tj. 15 listopada, 
Wydział Filozofii obchodzi 
uroczyście święto 
patronalne. Od roku 1946, 
kiedy to Wydział został 
powołany, jego struktura 
organizacyjna ulegała 
znacznym przekształceniom, 
a obecnie tworzą go 
pracownicy i studenci 
filozofii, przyrodoznawstwa 
i filozofii przyrody, 
kulturoznawstwa, 
retoryki stosowanej, etyki 
i naukoznawstwa. 

Wierny pozostaje jednak idei poszu-
kiwania prawdy i służby człowie-

kowi, mimo, że jak cały system polskiego 
szkolnictwa wyższego, sprawnie wpisu-
je się we wszechobecne wymogi pod-
dawania się akredytacjom i kategoryza-
cjom, ciesząc się najwyższymi ocenami 
nie tylko w skali KUL czy też Lublina, 

ale również w wymiarze ogólnopolskim, 
m.in. prowadząc najlepszy w Polsce kie-
runek „filozofia”. Odwołuje się bowiem 
do intelektualnego i osobowego wzoru 
Patrona Wydziału, który wg słów Bene-
dykta XVI „przypomina nam, że naukę 
i wiarę łączy przyjaźń i że powołanie do 
badania przyrody może być dla uczo-
nych autentyczną i fascynującą drogą do 
świętości” (Audiencja generalna 24 mar-
ca 2010). Celem człowieka, a człowie-
ka nauki w szczególności, jest stawać 
się wielkim, rozbudzać aspiracje i rozwi-
jać zainteresowania wykraczające poza 
pragmatyzm nowoczesności.

Tegoroczne święto patronalne roz-
poczęła modlitewna pamięć o zmarłych 
profesorach, studentach i absolwentach 
Wydziału, szczególnie tych, których 
groby odwiedziliśmy na jednej z lubel-
skich nekropolii. Wydział przechowuje 
też serdeczną pamięć o profesorach, któ-
rzy w różnych okresach byli z nim zwią-
zani. Tegoroczne święto patronalne było 
okazją do wyrażenia wdzięczności ab-
solwentom Wydziału, których intelek-
tualne losy związały z Akademią Teo-
logii Katolickiej w Warszawie, a obec-
nie – Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Doniosłość tej współpra-
cy podkreślił Rektor KUL przyznając 
wyróżnienie „Gratae Memoriae Signum 
Universitatis” (znak wdzięcznej pamięci 
Uniwersytetu) prof. Mieczysławowi Go-
gaczowi, ks. prof. Mieczysławowi Lu-
bańskiemu oraz ks. prof. Edmundowi 

Morawcowi za „nieoceniony wkład na-
ukowy w rozwój środowiska filozoficz-
nego Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II oraz wieloletnią 
owocną współpracę między Akademią 
Teologii Katolickiej i Uniwersytetem 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Ka-
tolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana 
Pawła II”.

W wygłoszonym podczas uroczysto-
ści referacie zatytułowanym „Współ-
praca filozofów KUL ze środowiskiem 
ATK/UKSW” ks. prof. Jan Krokos, pro-
dziekan Wydziału Filozofii Chrześci-
jańskiej UKSW, wskazał na bogactwo 
ponad pięćdziesięcioletniej więzi łączą-
cej filozoficzne środowiska obu uniwer-
sytetów. Więzi te – jak mówił – „świad-
czą o przyjaznych relacjach między ni-
mi, o wspólnej doli i niedoli, wyzna-
czanej przez czynniki zewnętrzne, ale 
jeszcze bardziej przez piękno rzetelnej 
pracy filozoficznej obu wydziałów”. Za-
razem jednak podkreślił stałą potrzebę 
współpracy, mówiąc: „nadal siebie po-
trzebujemy, choć nie tylko siebie, by dzi-
siaj samemu kroczyć ścieżkami mądrości 
i prowadzić nimi innych”. 

Zarysowując dzieje powołania ATK 
oraz wpisując je w panujące ówcześnie 
polityczne uwarunkowania, ks. prof. 
Krokos wspomniał liczną grupę absol-
wentów KUL, którzy wsparli wysiłki 
Uczelni warszawskiej w budowaniu kul-
tury chrześcijańskiej i narodowej. Two-
rzyli ją m.in. bp. Bohdan Bejze, ks. prof. 

„Bogatym jest tylko człowiek mądry”
Święto patronalne Wydziału Filozofii
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bp Bronisław Dembowski, ks. prof. Ber-
nard Hałaczek. Przywołał także profe-
sorów KUL, którzy wykładali na ATK: 
ks. Józefa Iwanickiego (Rektora KUL, 
a później ATK), prof. Stefana Swieżaw-
skiego czy prof. Antoniego Stępnia.

Ks. prof. Krokos przedstawił zwłasz-
cza sylwetki intelektualne wyróżnionych 
profesorów, którym stan zdrowia nie 
pozwolił osobiście uczestniczyć w uro-
czystości. Najstarszy spośród laureatów, 
ks. prof. M. Lubański (ur. 26 IX 1924 
w Warszawie), jako absolwent mate-
matyki i teologii, podjął na KUL stu-
dia z zakresu filozofii przyrody. Pod kie-
runkiem ks. prof. Stanisława Adamczy-
ka uzyskał stopień naukowy doktora na 
podstawie pracy Próba analizy koncep-
cji indywiduum w fizyce i f ilozofii. Przez 
pewien czas prowadził na KUL zajęcia 
zlecone. Jego zainteresowania nauko-
we oscylują wokół filozofii matematyki 
i filozofii przyrodoznawstwa. Nie obce 
są mu również analizy filozoficzne pro-
wadzone w kontekście nauk przyrod-
niczych, w szczególności nauk fizykal-
no-kosmologicznych oraz problematyka 
z zakresu cybernetyki, zainteresowanie 
którą zaowocowało studiami nad teorią 
informacji.

Prof. M. Gogacz (ur. 17 XI 1926 
w Nadrożu koło Rypina) swoją karie-
rę naukową także rozpoczął w środowi-
sku filozoficznym KUL, począwszy od 
magisterium (Definicja ruchu u Arysto-
telesa), napisanego pod kierunkiem ks. 

prof. S. Adamczyka, i doktoratu (Filo-
zofia bytu w „Beniamin maior” Ryszar-
da ze Świętego Wiktora, przygotowanego 
pod kierunkiem prof. S. Swieżawskiego, 
aż po rozprawę habilitacyjną (Problem 
istnienia Boga u Anzelma z Canterbury 
i problem prawdy u Henryka z Ganda-
wy). Na KUL prowadził też wykłady aż 
do roku 1966, kiedy to na ATK podjął 
etat starszego wykładowcy. Działalność 
naukową skoncentrował prof. Gogacz 
na problematyce historyczno-filozoficz-
nej. Nie uciekał zarazem od zagadnień 
systematycznie pojętej filozofii. W ra-
mach maksymalistycznie pojętej filozo-
fii klasycznej wypracował własną kon-
cepcję, tzw. konsekwentnej odmiany to-
mizmu egzystencjalnego. Interesującym 
aspektem stałych związków prof. Goga-
cza z KUL były jego publiczne dysku-
sje z wieloletnim kierownikiem Katedry 
Teorii Poznania KUL, a prywatnie jego 
szwagrem, prof. Antonim B. Stępniem. 
Obecnie ośrodek filozoficzny UKSW 
przyznaje corocznie nagrodę im. profe-
sora Mieczysława Gogacza za najlepsze 
prace magisterskie wpisujące się w bada-
nie myśli św. Tomasza z Akwinu i pro-
mowanie filozofii tomistycznej w Polsce, 
której laureatami zostają często absol-
wenci Wydziału Filozofii KUL.

Badania w zakresie metafizyki kla-
sycznej oraz problematyka metodolo-
giczna są przedmiotem refleksji nauko-
wej ks. prof. E. Morawca CSRR (ur. 29 
X 1930 w Lgoczance). W zakresie zain-
teresowań klasycznie pojętą metafizyką 

szczególne znaczenie przypisuje on za-
gadnieniu jedności filozofii klasycznej, 
zwłaszcza relacji między metafizyką 
a filozofią Boga, krytyce formułowanej 
pod adresem filozofii klasycznej czy za-
daniom filozofii klasycznej. Z zakresu 
metodologii metafizyki wyróżnia nato-
miast zagadnienie roli intuicji intelek-
tualnej w filozofii klasycznej, a szczegól-
nie w metafizyce; problematykę struktu-
ry metafizyki klasycznej, relacji między 
filozofią klasyczną a naukami szczegó-
łowymi czy języka metafizyki klasycz-
nej. Na ówczesnym Wydziale Filozofii 
Chrześcijańskiej KUL ks. prof. Mora-
wiec uzyskał magisterium (Rola in-
tuicji w uznawaniu zdań f ilozoficznych 
u Kartezjusza) oraz obronił pracę dok-
torską pod kierunkiem o. prof. Alberta 
Krąpca (Przedmiot a metoda w filozofii 
Kartezjusza). Zaraz po uzyskaniu dokto-
ratu związał się z ATK, gdzie przeszedł 
kolejne stopnie kariery naukowej. Obok 
pracy naukowo-dydaktycznej podejmo-
wał się zadań o charakterze organiza-
cyjnym, przyjmując obowiązki prodzie-
kana Wydziału Filozofii Chrześcijań-
skiej i prorektora ATK. Związki ks. prof. 
Morawca z KUL uwidaczniają się także 
poprzez trud przygotowania licznych re-
cenzji w przewodach naukowych. 

Uroczystość święta patronalnego była 
też okazją do zaprezentowania aktyw-
ności naukowej Wydziału i wręczenia 
dyplomów: doktora habilitowanego – 
Pawłowi Sajdkowi oraz doktora – Pio-
trowi Lipskiemu i ks. Pawłowi Niewi-
nowskiemu. Uroczystość wzbogacił ak-
cent artystyczny – koncert w wykonaniu 
dr. Wojciecha Daszkiewicza i Wojciecha 
Chudego, studenta kulturoznawstwa. 
Całość zwieńczyła Msza św. w kościele 
akademickim z udziałem pracowników 
i studentów Wydziału oraz ich rodzin, 
podczas której homilię wygłosił ks. prof. 
Ryszard Moń, dyrektor Instytutu Filo-
zofii UKSW.

17 listopada 2012 r. w Warszawie ks. 
prof. Stanisław Janeczek, dziekan Wy-
działu Filozofii, razem z prodzieka-
nem ks. prof. Marcinem Tkaczykiem, 
w obecności władz i pracowników 
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 
UKSW, wręczył uhonorowanym profe-
sorom wyróżnienia „Gratae Memoriae 
Signum Universitatis”. Symbolizująca tę 
nagrodę statuetka, którą obdarzono każ-
dego z Jubilatów, będąca wierną kopią 
zdobiącego uniwersytecki dziedziniec 
pomnika, wyrażać ma szacunek i wza-
jemną wdzięczność obu środowisk filo-
zoficznych, wyobrażoną przez braterski 
uścisk obu wielkich Patronów naszych 
Uniwersytetów – bł. Jana Pawła II i słu-
gi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Anna Starościc
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W dniach 28-29 listopada 
2012 roku odbyła się 
piąta edycja konferencji 
„Studia nad wiedzą”. Cykl 
konferencji organizowany 
jest rokrocznie przez Katedrę 
Socjologii Wiedzy i Edukacji, 
Katedrę Filozofii Społecznej 
oraz Katedrę Socjologii 
Makrostruktur i Ruchów 
Społecznych. 

Tematyka konferencji zmienia się 
każdego roku. Jej jubileuszowa edy-

cja przyciągnęła do gmachu uniwersy-
tetu wielu znamienitych naukowców, 
którzy zajmują się badaniem przestrze-
ni społecznej. Obecni byli między inny-
mi prof. Lech W. Zacher, prof. Andrzej 
Zybertowicz, czy przedstawicielka jed-
nego z największych ośrodków akade-
mickich Ukrainy, prof. Ludmiła Soku-
ryańska z Uniwersytetu w Charkowie. 
Tym razem konferencja odbyła się pod 
hasłem „Wiedza a instytucjonalizacja 
nieodpowiedzialności”. 

Celem tegorocznej konferencji była 
analiza powiązań pomiędzy wiedzą a in-
stytucjonalizacją nieodpowiedzialności 
w różnych sferach: politycznej, kulturo-
wej, społecznej, prawnej etc. Tematyka 
konferencji dotyczyła przede wszystkim 
demaskowania utrwalonych idei, treści, 
reguł, wartości, rozwiązań czy progra-
mów, które cechuje brak odpowiedzial-
ności za dobro wspólne oraz dominacja 
nastawienia na interes wąskich grup lub 
rezygnacja z racjonalności na rzecz do-
brej zabawy i infantylizacji. 

W konferencji uczestniczyło blisko 
pięćdziesięciu prelegentów z całej Polski 
oraz z Ukrainy. Po uroczystym otwar-
ciu konferencji przez władze uczelni 
i przedstawiciela Urzędu Marszałkow-
skiego oraz po przywitaniu wszystkich 
gości przez organizatorów, rozpoczę-
ła się sesja plenarna pod przewodnic-
twem ks. prof. Janusza Mariańskiego. 
W pierwszej sesji plenarnej swoje refera-
ty zaprezentowali kolejno prof. Ryszard 

M. Machnikowski (Uniwersytet Łódz-
ki), prof. Andrzej Zybertowicz (UMK), 
prof. Jadwiga Mizińska (UMCS), a tak-
że prof. Ludmila Sokuryanska (V.N.Ka-
razin Kharkiv National University, 
Ukraina). Prof. Machnikowski przed-
stawił przykład infantylizacji dyskursu 
politycznego i medialnego w referacie: 
Profesorek z doktoracikiem, prof. Zyber-
towicz zaprezentował instytucjonaliza-
cję nie-odpowiedzialności w powiąza-
niu z diagnozą-bez-konsekwencji oraz 
wiedzę ekskluzywną, zaś prof. Mizińska 
i prof. Sokuryanska skupiły się w swoich 
wystąpieniach na przemianach szkolnic-
twa wyższego. Tematy poruszane na se-
sji plenarnej znalazły swoje odbicie pod-
czas sesji tematycznych.

Pierwszego dnia Konferencji odbyły 
się obrady w grupach dotyczące: szkol-
nictwa wyższego, mediów, sfery publicz-
nej i polityki oraz infantylizacji społe-
czeństwa. Podczas grup tematycznych 
zostały zaprezentowane tematy dotyczą-
ce m.in. reformy szkolnictwa wyższego, 
odpowiedzialności uczelni, tabloidyza-
cji mediów, informacji przekazywanych 
przez media, manipulacji w sferze po-
lityki, populizmu, infantylizacji spo-
łeczeństwa oraz instytucji, roli wiedzy 
etc. Drugiego dnia uwaga uczestników 
konferencji skoncentrowała się przede 
wszystkim na kwestiach etyczno-praw-
nych, naukowych, komunikacyjnych 
oraz kulturowych. Można było zatem 
posłuchać wystąpień o prawie i sądow-
nictwie, genetyce, biotechnologii, bio-
metryce, języku i praktykach komuni-
kacyjnych, a także o odpowiedzialności 
sztuki i kultury.

Konferencja została zakończona dru-
gą sesją plenarną pod przewodnictwem 
ks. prof. Stanisława Kowalczyka. Prof. 
Lech Zacher (Akademia Leona Koź-
mińskiego) wygłosił referat pod tytu-
łem Przyczyny i konteksty kultury nieod-
powiedzialności, prof. Ewa Narkiewicz-
Niedbalec (Uniwersytet Zielonogórski) 
poruszyła kwestię dokonywania oceny 
dorobku naukowego, zaś prof. Piotr Ko-
chanek (KUL) przedstawił na zakoń-
czenie przykład historyczny teatralizacji 
życia społecznego na podstawie „Apolo-
gii mimów” Chorikiosa z Gazy.

Konferencja cieszyła się dużą popu-
larnością nie tylko wśród naukowców, ale 

także wśród studentów oraz gości spoza 
grona akademickiego, których zacieka-
wiła zaproponowana tematyka. Popular-
ność tegorocznej edycji zawdzięczamy 
również patronom medialnym – Radiu 
eR i Radiu Lublin, które informowały 
o konferencji na swoich antenach.

Różnorodność wystąpień i zaanga-
żowanie prelegentów udowodniły duże 
zainteresowanie tą tematyką badawczą. 
Wynika to z szerokiego spectrum dzie-
dzin w których dochodzi do instytu-
cjonalizacji nieodpowiedzialności: pra-
wo, sfera publiczna, media, szkolnictwo 
wyższe, nauka, społeczeństwo, komuni-
kacja społeczna, kultura i sztuka. Uczest-
nicy konferencji podjęli próby wskaza-
nia nieodpowiedzialności posługując się 
określonymi przykładami z Polski i za-
granicy lub odwołując się do zagadnień 
teoretycznych. Zarówno podczas sesji 
plenarnych, jak również podczas debat 
w grupach tematycznych, dochodziło do 
intensywnych dyskusji, które miały na 
celu doprowadzić badaczy do prób od-
powiedzi na główne pytanie tegorocznej 
konferencji – czy odpowiedzialność za 
dobro wspólne, zasady komunitaryzmu 
ciągle istnieją we współczesnym świecie? 
Pomimo wielu przykładów obrazujących 
instytucjonalizację nieodpowiedzialności 
w dyskursie publicznym, naukowcy do-
szli do wniosku, że dopóki głos zabierać 
będą osoby, dla których ważna jest przy-
szłość naszego społeczeństwa i będą one 
wywierać wpływ na władzę, dopóty nie-
odpowiedzialność nie będzie traktowana 
jako norma. Wydaje się więc, że konfe-
rencja odniosła sukces, a demaskowanie 
nieodpowiedzialności i jej powiązań mo-
że być pierwszym krokiem do rzetelne-
go zdiagnozowania życia społecznego. 

Magdalena Lipnicka, Ewelina Pyzik

Wiedza a instytucjonalizacja 
nieodpowiedzialności
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5 grudnia 2012 r., w ramach zajęć 
z prawa konstytucyjnego prowa-

dzonych przez mgr Dorotę Cisak, gru-
pa 4. i 7. drugiego roku administracji 
zwiedziła gmach Parlamentu RP przy 
ul. Wiejskiej w Warszawie. Po rozwią-
zaniu kwestii formalnych związanych 
z wejściem na teren Sejmu ok. godzi-
ny 12 rozpoczęliśmy zwiedzanie. Do-
tarliśmy do pomieszczenia z obrazami 
odwołującymi się do historii sejmu. Pa-
ni przewodnik pokrótce przedstawiła 
nam dzieje polskiego parlamentaryzmu. 
W pomieszczeniu wyróżniała się pare-
mia łacińska: Solus rei publicae suprema 
lex – Dobro Rzeczpospolitej najważniej-
szym prawem, która była już dobrze zna-
na za czasów Imperium Rzymskiego. 
Wszyscy zwiedzający dostali w prezen-
cie broszurki, teczki, konstytucje i inne 
gadżety związane z parlamentem. Póź-
niej wyruszyliśmy do sali posiedzeń Sej-
mu, gdzie mieliśmy możliwość wysłu-
chania przemówień m.in. posła Kalisza 
czy posłanki Kempy. Sala plenarna Sej-
mu powstała w okresie od maja 1925 
do marca 1928 roku, a jej projektant, 
Kazimierz Skórewicz, doglądał osobiście 
wykonania najdrobniejszych nawet ele-
mentów wystroju. Z wyjątkiem jednego 
fragmentu marmuru belgijskiego, użyte-
go do oblicowania ścian wewnętrznych, 

wszystkie inne materiały pochodzą z 
Polski. Dębowe fotele, stoły i balustradę 
wykonano według rysunków architek-
ta Stefana Sienickiego, a płaskorzeźby 
na balustradzie oddzielającej prezydium 
od amfiteatru były dziełem Aleksandra 
Żurakowskiego. 

Weszliśmy do holu głównego, w któ-
rym znajduje się pamiątkowa tablica 
w hołdzie posłom II Rzeczpospolitej 
poległym w czasie II wojny światowej 
oraz tablica upamiętniająca posłów, któ-
rzy zginęli w katastrofie prezydenckiego 
samolotu. Na lewo od holu głównego 
znajduje się Sala Kolumnowa. Prowadzą 
do niej dwuskrzydłowe szklane drzwi 
z ozdobnymi kutymi kratami. Chcąc do-
stać się do gmachu Senatu mogliśmy po-
dziwiać piękną owalną klatkę schodową 
zaprojektowaną przez Bohdana Pniew-
skiego. Siedząc w wygodnych krzesłach 
w sali obrad Senatu mogliśmy poczuć 
szczególną atmosferę tego miejsca. Na-
stępnie długimi i dobrze oświetlonymi 
korytarzami dotarliśmy do pomieszcze-
nia, w którym znajdują się skrytki sena-
torskie. Każdy senator ma przydzieloną 
skrytkę do której dostarczana jest ko-
respondencja wysyłana na adres Senatu 
oraz egzemplarze obowiązkowe druków 
urzędowych. Na każdym kroku widzie-
liśmy sympatycznie uśmiechających się 

do nas polityków i pośpiesznie podąża-
jących za nimi dziennikarzy. Ruszyliśmy 
do kaplicy sejmowej, która na co dzień 
nie jest udostępniana dla zwiedzających. 
Naszym oczom ukazało się niewielkie, 
ale urzekające pomieszczenie, gdzie każ-
dy z polityków może się oddać modli-
twie. Obok ołtarza znajduje się podobi-
zna papieża Jana Pawła II oraz fotel na 
którym siedział podczas swojej jedynej 
przemowy w Sejmie. Również w kaplicy 
znajduje się obraz Matki Boskiej Try-
bunalskiej, która uznawana jest za pa-
tronkę polskich parlamentarzystów. Pod 
koniec zwiedzania parlamentu mieliśmy 
możliwość zobaczenia budynku komi-
sji sejmowych. Renowacja obiektu łącz-
nie z nową aranżacją i wystrojem wnętrz 
w roku 1992 była przeprowadzona na 
podstawie projektu architekt Aleksandry 
Stępińskiej.

Pragniemy złożyć serdeczne podzię-
kowania Kancelarii Sejmu RP szcze-
gólnie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu 
Janowi Węgrzynowi oraz Zbigniewowi 
Wojciechowskiemu posłowi na Sejm 
VI kadencji za pomoc i zaangażowanie 
w organizacji wyjazdu.

Dorota Cisak, Renata Grzywaczewska, 
Agnieszka Trzewiczek

Studenci administracji 
w Sejmie RP
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Książka wpisuje się w przywołany już 
wcześniej zestaw prac poświęconych 

zakonom żeńskim w Polsce. Można po-
wiedzieć, że stanowi pewnego rodzaju 
dopełnienie kroniki spisanej przez Zo-
fię Grotównę (Zofia Grotówna, Kronika 
klasztorna sióstr norbertanek w Imbra-
mowicach 1703-1731. Wydali Włodzi-
mierz Bielak, Waldemar Witold Żurek 
SDB. Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 
2011, ss. 273). Całość książki tworzą: 
bardzo krótkie wprowadzenie, pięć tek-
stów o charakterze merytorycznym, bi-
bliografia, wykaz skrótów oraz indeksy: 
osób i nazw geograficznych.

We wprowadzeniu autorka zauważa, 
że mimo istnienia wielu prac na temat 
dziejów tego konwentu, nadal czeka na 
opracowanie wiele zagadnień. Przede 
wszystkim biografie wybitnych zakonnic 
z tej wspólnoty, zwłaszcza wspomnianej 
tu ksieni Zofii Grotówny ze względu na 
jej pracę włożoną w ratowanie konwen-
tu po całkowitym zniszczeniu kościoła 
i budynków klasztornych w czasie po-
żaru w 1710 r.; autorka uważa ją wprost 
za drugą fundatorkę. W tym miejscu 
należy wspomnieć, że klasztor ten jest 
jednym z dwóch żeńskich konwentów 
premonstrateńskich (obok Zwierzyńca 
w Krakowie) który nie uległ skasowaniu 
i przetrwał do chwili obecnej. Tym nie-
mniej zmienne koleje losu nie oszczę-
dziły mu różnych trudnych doświad-
czeń. W 1819 r. zostały odebrane mu 
prawie wszystkie dobra ziemskie. Po po-
wstaniu styczniowym dotknęły go takie 
same represje, jak inne klasztory. Pozo-
stał on wprawdzie tzw. klasztorem eta-
towym, lecz jego przełożone nie mogły 
przyjmować nowych kandydatek aż do 
1907 roku. Kolejny trudny okres w dzie-
jach klasztoru to lata pięćdziesiąte XX 
w., kiedy władze komunistyczne odebra-
ły mu całkowicie ziemię, pozbawiając 
go w ten sposób podstawowego źródła 
utrzymania.

Następnym tematem czekającym na 
opracowanie są szkoły prowadzone przez 
norbertanki imbramowickie w XIX i XX 
w. – Instytut Naukowy Wyższy Żeński 
i szkoła gospodarcza. W dalszej kolej-
ności, pomijane z reguły, a podstawowe 
dla funkcjonowania każdego konwentu, 
przejawy życia wspólnoty zakonnej, jej 
duchowość, formacja, obrzędy, zwyczaje, 
a nawet rozrywki.

Archiwum klasztorne

W kontekście tych braków wiedzy 
i postulatów badawczych mieści się roz-
patrywana książka M. Dębowskiej, zło-
żona z kilku studiów, które określiłem ja-
ko teksty merytoryczne. Pierwszy z nich 
nosi tytuł: Dokumentacja do dziejów nor-
bertanek imbramowickich w archiwum 
klasztornym. Z informacji zawartych 
w wymienionym tekście wynika, że za-
soby archiwum klasztornego nie należą 
do zbyt obfitych. Przyczynę tego należy 
upatrywać bądź to w ubóstwie produkcji 
kancelaryjnej, bądź też w ubytkach do-
kumentacji klasztornej, z różnych przy-
czyn zaistniałych na przestrzeni wieków. 
Przy czym najsłabiej udokumentowa-
ne są dzieje konwentu do XVII wieku 
włącznie, dla późniejszego okresu sytu-
acja przedstawia się lepiej. Autorka sta-
wia sobie pytanie, czy nie był to przejaw 
większego zainteresowania norbertanek 
dokumentowaniem swojej działalności. 
Być może. Moim zdaniem należy brać 
pod uwagę także inną możliwość wy-
tłumaczenia tego faktu. Znane są dzieje 
Rzeczypospolitej i burzliwe lata XVII 
oraz pierwszych dwóch dekad wieku 
XVIII, kiedy była ona najeżdżana przez 
obce wojska, które niszczyły i rabowa-
ły dobra kultury, w tym także archiwa. 
Z dużym prawdopodobieństwem moż-
na przyjąć, że wydarzenia te mogły także 
przyczynić się do zniszczenia w znacz-
nym stopniu dokumentacji dotyczącej 
klasztoru w Imbramowicach. Zresztą 
potwierdza to sama autorka, która pisze: 
„Wydaje się iż najpoważniejszą z przy-
czyn braków w archiwum imbramowic-
kim była konfiskata akt (głównie przy-
wilejów pergaminowych i dokumentów 
majątkowych) po tzw. supresji klaszto-
ru w 1819 r.”. Potwierdzają to informa-
cje zawarte w kronice, gdzie pod rokiem 
1820 jest mowa o „zabraniu papierów 
sztuk No 93, jako to: przywilejów, inter-
cyzów i innych…”

Reforma trydencka

Przedmiotem kolejnego studium są 
zagadnienia związane z reformą trydenc-
ką. Autorka dokonała takiego wyboru 
całkiem świadomie, gdyż dotychczas 
największym zainteresowaniem badaczy 

cieszyły się średniowieczne dzieje klasz-
toru, w tym szczególnie okoliczności je-
go fundacji i uposażenie. Przed przy-
stąpieniem do omówienia właściwej re-
formy, bardzo krótko szkicuje badania 
nad dziejami klasztoru. W następnej ko-
lejności śledzi początki reformy, gdzie 
przywołuje wizytację generalną z 1594 
roku przeprowadzoną przez kardynała 
Jerzego Radziwiłła. Istnieje bowiem po-
gląd, że właśnie za tego hierarchy rozpo-
częła się gruntowna reforma klasztorów 
w rządzonej przez niego diecezji kra-
kowskiej. Analizuje tu trzy ważne kwe-
stie z życia wspólnoty: przejawy obe-
diencji, zachowywanie klauzury i podle-
gające jej osoby, czyli familię klasztorną. 
W tej ostatniej kwestii zauważa, że ogra-
niczeniem zostały objęte przede wszyst-
kim dziewczęta przyjmowane do klasz-
toru „na edukację” oraz tzw. rezydentki.

Kształcenie 
dziewcząt w XVIII w.

Dziewczętom przyjmowanym na 
edukację jest poświęcony kolejny, trzeci 
tekst w książce. Nauczanie w klasztorze 
imbramowickim jest najdokładniej udo-
kumentowane dla wieku XVIII. Jednak-
że nie są bliżej znane warunki lokalo-
we stworzone dla kształcenia dziewcząt 
w klasztorze. Sam program nauczania 
zależał od tego jakim „personelem uczą-
cym” dysponował klasztor. Nie wiado-
mo dokładnie w jakim zakresie i kie-
dy klasztor zatrudniał także nauczycieli 
świeckich. Wiadomo natomiast, że po 
odbudowaniu klasztoru w początko-
wych latach XVIII w. liczba uczennic 
nie przekraczała piętnastu. Uczyły się 
tam zwykle panienki pochodzące z za-
możnych domów, którym starano się 
zapewnić w miarę możności dobre wa-
runki mieszkaniowe. Chociaż większość 
uczennic stanowiły szlachcianki, to jak 
się okazuje nie brakowało wśród nich 
mieszczanek. Uczennice pochodziły 
przeważnie z bliższych i dalszych oko-
lic Imbramowic. Zdarzały się również 
przypadki przybywania do klasztoru 
Żydówek, które chciały przyjąć chrzest. 
Potwierdzone jest, że w XVIII w., 
oprócz nauki pisania i czytania, naucza-
no języków obcych, gry na instrumen-
tach, śpiewu i robót ręcznych. W okresie 

Norbertanki imbramowickie
Maria Dębowska, Klasztor norbertanek w Imbramowicach. Studia i Materiały, 
Lublin 2012, ss. 148; ISBN 978-83-60944-37-0
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wcześniejszym uczono przede wszyst-
kim języka niemieckiego, wpływ na to 
miały bliskie kontakty ze Śląskiem, póź-
niej natomiast przewagę zdobył język 
francuski. Wyjątkowo duże znaczenie 
przywiązywano do wychowania chrze-
ścijańskiego. Z powodu braku spisu 
uczennic, niemożliwe jest ustalenie ile 
spośród nich wybierało następnie życie 
zakonne w klasztorze imbramowickim.

Okres zaborów

Kolejne studium jest poświęcone sy-
tuacji klasztoru w czasie zaborów. Za-
gadnienia w nim zawarte są zgrupowane 
w cztery niewielkiej objętości bloki te-
matyczne. We wprowadzeniu Autorka 
kreśli nastawienie i poczynania rządów 
i myślicieli względem zakonów w epo-
ce Oświecenia, w czasie Księstwa War-
szawskiego i Królestwa Polskiego (Kon-
gresowego). W czterech następnych ana-
lizuje kolejno: przejęcie majątku na rzecz 
Skarbu Państwa i zamknięcie nowicjatu, 
później wyjęcie spod supresji w 1835 ro-
ku oraz po ukazie z 1864 roku. W ostat-
nim paragrafie zauważa, że druga po-
łowa XIX wieku należała do najtrud-
niejszych okresów w dziejach klasztoru 
imbramowickiego, tak pod względem 
materialnym, jak i osobowym, gdyż nie 
było perspektyw na przyjmowanie nowi-
cjuszek. W zakończeniu zasygnalizowana 
jest sytuacja po 1905 r., tzn. po ukaza-
niu się carskiego ukazu tolerancyjnego 
dla Kościoła Katolickiego w Królestwie 
Polskim.

Wizytacja z 1783 r.

Ostatni, najobszerniejszy tekst 
w książce dotyczy specjalnego ak-
tu i dokumentu źródłowego, jakim 
była wizytacja generalna klasztoru 
przeprowadzona na polecenie Mi-
chała Jerzego Poniatowskiego, bi-
skupa płockiego i koadiutora bi-
skupa krakowskiego w 1783 roku. 
Autorka przytacza tu wszystkie 
akty, dokumenty i czynności zwią-
zane z dokonywaną wizytacją. 
Przy opisie klasztoru szczegółowo 
opisane jest wyposażenie kościo-
ła wraz z inwentarzem sprzętów, 
przynależne do klasztoru dziesię-
ciny i zapisy sum kapitalnych, od 
których konwent odbierał pro-
wizję, zapisy sum posagowych 
zakonnic żyjących, od których 
każda siostra pobierała prowi-
zję dla siebie oraz obszerny opis 
stanu ekonomicznego konwen-
tu. Ponadto w formie kilku tabel 
summariusz z inwentarzów wy-
pisany, stan osobisty, czyli wykaz 
osób (sióstr, kapłanów i osób świec-
kich), dekret wizyty i zaświadczenie dla 
byłego ekonoma konwenckiego Jakuba Puł-
czyńskiego. Całość zamyka zdanie: Da-
tum w Krakowie, dnia 3 czerwca w ro-
ku 1784. Ks. Józef Olechowski, archidia-
kon i kanonik krakowski audytor i sędzia 
generalny.

Podsumowując zaprezentowaną 
książkę należy zwrócić uwagę na dwa 
fakty. Pierwszy, że zawarto w niej jedynie 
kilka wybranych przejawów aktywności 

norber-
tanek z Imbramowic. I drugi, że 
podano je w szerokim kontekście hi-
storycznym i społecznym. To sprawia, 
że poszerza ona znacznie dotychczaso-
wą wiedzę o tym zakonie i o roli ja-
ką spełniał on w społeczeństwie pol-
skim, w różnych okresach dziejów na-
rodowych. Z tej racji zasługuje na uwagę 
i wprowadzenie do obiegu naukowego.

Jerzy Flaga

Ks. prof. Jan Walkusz, znany historyk 
Kościoła w Polsce ze środowiska 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, konsekwentnie wzboga-
ca naszą historiografię o prace dotyczą-
ce Kraju Klonowego Liścia. Po wyda-
niu nie tak dawno dwóch interesujących 
prac poświęconych polonijnym parafiom 
w Kanadzie (Parafia Matki Boskiej Zwy-
cięskiej w Chatham, Ontario, 1957-1997, 
Lublin 1998, Polonia i paraf ia Matki 
Boskiej Częstochowskiej w London, Onta-
rio, Wydawnictwo Bernardinum 2007) 
oraz przygotowanego i opublikowane-
go pod jego redakcją zbioru artykułów 

dotyczących partnerstwa Lublina z ka-
nadyjskim Windsor (Lublin Windsor, 
Partnerstwo w kontekście historii i teraź-
niejszości, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2011), uraczył nas ostatnio kolejnym, 
nie mniej interesującym i wartościowym 
studium, w którym prześledził dzieje 
zgromadzenia św. Michała Archanioła 
w Kanadzie.

Książka zasługuje na uwagę nie tyl-
ko ze względu na piękną szatę graficzną 
(zawiera bardzo dużo ilustracji różnych 
obiektów sakralnych i nie tylko, a tak-
że osób związanych ze zgromadzeniem), 
ale przede wszystkim z racji bogatej 

zawartości faktograficznej. Cztery roz-
działy merytoryczne stanowią pewną 
całość, w której podano powiązane 
ze sobą treści o charakterze przedmio-
towo-chronologicznym, natomiast roz-
dział piąty wypełniają krótkie życiory-
sy 34 kapłanów ze zgromadzenia, któ-
rzy pracowali w różnym czasie na ziemi 
kanadyjskiej.

Początki zgromadzenia

W rozdziale I przedstawiona jest 
dość złożona geneza i trudne początki 

Michalici w Kanadzie
Jan Walkusz, „Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła w Kanadzie 1962-2012”, 
Wydawnictwo Bernardinum, 2012, ss. 227+4nlb, ISBN 978-83-7823-087-8
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implantacji michalitów na gruncie kana-
dyjskim. Proces osiedlenia się michali-
tów w Kanadzie miał wyjątkowo skom-
plikowany przebieg. Samo zgromadzenie 
miało typowo polski rodowód, przy tym 
było całkiem młode, nie posiadało boga-
tej tradycji, ani rozbudowanej struktury 
organizacyjnej. Założył je bł. ks. Bro-
nisław Markiewicz w 1898 r., najpierw 
jako świecką organizację o nazwie „Po-
wściągliwość i Praca”, którą w 1921 r. za-
twierdził arcybiskup Adam Sapieha jako 
zgromadzenie zakonne na prawie diece-
zjalnym, a ostatecznie z aaprobował pa-
pież Paweł VI w 1966 roku. 

W początkowych latach XX w., po-
nad 20 młodzieńców związanych z To-
warzystwem „Powściągliwość i Praca” 
wyjechało do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, by w celu propago-
wania tam haseł i programu wytyczone-
go przez założyciela zgromadzenia, po-
czynić starania o zorganizowanie tam 
studiów seminaryjnych. W grupie tej był 
m.in. Bartłomiej Sławiński, który walnie 
przyczynił się do zaprowadzenia micha-
litów w Kanadzie, i wręcz może uchodzić 
za formalnego założyciela. Pierwotnym 
zamiarem ks. Sławińskiego było osadze-
nie zgromadzenia w Stanach Zjedno-
czonych, jednak brak zapotrzebowania 
na tego typu aktywność oraz zbyt duża 
liczba pracujących tam księży, spowo-
dowały, że skierował swoje działania do 
Kanady. Do tej inicjatywy pozytywnie 
odniósł się londyński ordynariusz John 
Christopher Cody, który przyjął micha-
litów w swojej diecezji i aktywnie – jak 
pisze autor – włączył się w cały zespół 
skomplikowanych formalności sprowa-
dzenia ich z Polski. W następstwie tego 
przystąpiono do organizowania pierw-
szych domów zakonnych, wraz z od-
powiednim zapleczem lokalowym dla 
przyszłych członków zgromadzenia. Po 
pokonaniu szeregu trudności, w sierpniu 
1969 r. ks. Sławiński informował lon-
dyńskiego biskupa o przeprowadzce do 
Melrose i prosił o przelanie wszystkich 
wcześniej udzielonych facultates na no-
wy dom. 

Następnym etapem było kształtowa-
nie się nowo powstałej wspólnoty. Autor 
tak pisze na ten temat: „O ile michalic-
kie sprawy gospodarczo-lokalowe, mi-
mo wskazanych perypetii, układały się 
względnie dobrze, o tyle znacznie go-
rzej przedstawiał się obraz personalny 
kanadyjskiej wspólnoty”. Problem spro-
wadzał się do tego, że na przyjazd człon-
ków zakonu do Kanady musiały wyrazić 
zgodę władze kościelne diecezji, wła-
dze administracyjne w Kanadzie i wła-
dze administracyjne Polski. Po licznych 
staraniach ostatecznie do roku 1971, 

czyli do chwili śmierci ks. B. Sławiń-
skiego, z dziewięciu zgłoszonych kandy-
datów, do Kanady przybyło tylko czte-
rech michalitów. Drugą trudność zwią-
zaną z naborem nowych członków do 
kanadyjskiej wspólnoty stanowiło uzy-
skanie przez nią statusu osoby prawnej. 
Jak pisze autor: „Jej brak z jednej strony 
hamował wiele inicjatyw, z drugiej zaś 
stawiał michalitów w roli ciągłego pe-
tenta, zależnego życzliwości i dobrej wo-
li wielu osób”. Dopiero w połowie lat 
sześćdziesiątych udało im się uzyskać 
taki status, który pozwalał na prawne 
podejmowanie pracy na terenie Kanady. 
Co więcej, mogli od tej pory nabywać 
posiadłości i nimi rozporządzać. Zgro-
madzenie mogło także wystąpić, z czego 
niezwłocznie skorzystało, o otwarcie no-
wicjatu. Jednakże na skutek braku kan-
dydatów nie zaczął on nigdy praktycznie 
funkcjonować. 

Na uwagę zasługuje tekst, którym 
autor kończy rozdział: „W całym tym 
obrazie funkcjonowania domu i w ogó-
le aktywności michalitów w Kanadzie 
w tzw. okresie pionierskim, nie można 
pominąć jeszcze jednego, jakże istot-
nego faktu, wpływającego na kondycję 
zgromadzenia w różnych jego płaszczy-
znach. Chodzi w tym miejscu o pode-
szły wiek ks. B. Sławińskiego, któremu 
– mimo niezwykle ambitnych planów, 
charyzmatycznej wręcz prostolinijności 
i determinacji w działaniu – trudno by-
ło ogarnąć cały zakres mnożących się 
przedsięwzięć. Stąd też już w 1967 r. 
– za zgodą biskupa londyńskiego i przy 
pełnym poparciu przełożonego – pod-
jęto starania o sprowadzenie do Lon-
don pomocnika i następcy ks. B. Sła-
wińskiego. Początkowo na to stanowisko 
był przewidziany ks. Ludwik Kura, a gdy 
na przeszkodzie stanęła jego choroba, 
wskazano na ks. Waleriana Moroza, któ-
remu ostatecznie zlecono prace wydaw-
nicze zgromadzenia w Polsce. Jedynym 
pozytywnym skutkiem tych starań by-
ło zalegalizowanie pobytu w Kanadzie 
ks. Edwarda Bały, przebywającego tu od 
1966 r. i przydzielenie go do pomocy ks. 
Sławińskiemu, zwłaszcza w prowadzeniu 
gospodarstwa. Pomoc ta była tym bar-
dziej potrzebna, jeśli zważyć, iż założy-
ciel kanadyjskiej wspólnoty św. Michała 
Archanioła od 1970 r. wyraźnie opadał 
z sił. Zmarł 4 kwietnia 1971 r., a zbu-
dowany przez niego ośrodek w Melrose 
jako dom formacyjny stanowi od lat sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku miejsce 
spotkań i rekolekcji dla różnych grup, 
a także siedzibę kanadyjskiej delegatu-
ry księży ze Zgromadzenia św. Michała 
Archanioła” (s. 39-41).

Rozwój wspólnoty

W rozdziale II zaprezentowano trzy 
ważne kwestie związane z działalnością 
i funkcjonowaniem wspólnoty. Pierwszą 
z nich było zasilanie środowiska nowymi 
kapłanami z Polski, którzy przyjeżdżali 
sukcesywnie i podejmowali odpowiednie 
prace w zależności od potrzeby (Pionier-
skie drogi do Kanady). Autor zauważa, 
że proces ten napotykał na cały szereg 
przeszkód, tak natury administracyjnej, 
jak i polityczno-społecznej. W pierw-
szym okresie, trwającym od początku 
do połowy lat siedemdziesiątych XX w., 
sprowadzano wszystkich, którzy wyrazili 
taką chęć i otrzymali stosowne pozwo-
lenie polskiej administracji państwowej. 
Drugą kwestię stanowiła działalność 
prowadzona przez dotychczasowych 
i nowo przybyłych kapłanów (Okres 
koncepcyjnego działania). Na przeszko-
dzie efektywnej działalności, zwłaszcza 
w pierwszym okresie, stała przypadko-
wość przybyłych, nie najmłodszy ich 
wiek, nieznajomość języka angielskiego 
i specyfiki kulturowej oraz brak perspek-
tyw stałego zatrudnienia w polskich pa-
rafiach. Ostatnią kwestią podjętą w roz-
dziale, jest formowanie i rodzaje zarządu 
(Formy zarządu). Na uwagę zasługuje tu 
fakt, że funkcję osobnego ojca duchow-
nego sformalizowano na przełomie lat 
1984 i 1985, co wiązało się m.in. z odej-
ściem z kapłaństwa jednego z członków 
Zgromadzenia. 

Siedziba delegatury i jej życie

W rozdziale III autor wyróżnił trzy 
paragrafy przyporządkowane szczegóło-
wym zagadnieniom. W pierwszym pa-
ragrafie (Dom w Melrose i jego zaplecze) 
przedstawia w sposób dosyć szczegó-
łowy koleje powstania domu w Melro-
se. Przybliża je najpierw od strony for-
malnej i prawnej, a następnie – budowy 
i wyposażenia obiektu. W punkcie dru-
gim (Centrum michalickiego życia wspól-
notowego) ks. Walkusz przybliża prakty-
ki religijno-duchowe i – jak to określa – 
spotkania braterskie, do jakich wspólno-
ta michalicka była zobowiązana na mocy 
konstytucji zakonnej i dyrektorium de-
legatury. Zauważa, że w początkowym 
okresie na skutek niewielkiej liczby księ-
ży, dużego ich rozproszenia oraz małej 
stabilności głównej siedziby nie czynio-
no zadość wskazywanym poleceniom. 
Dopiero od początku lat siedemdziesią-
tych XX w. nastąpiła pewna normali-
zacja w tym względzie. W omawianym 
czasie wszystkie praktyki i ćwiczenia du-
chowe odbywały się w kaplicy. Sytuacja 
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uległa zmianie w roku 2011 r., po urzą-
dzeniu oratorium domowego, wówczas 
tam odmawiano wieczorne modlitwy 
i codzienny różaniec, a w kaplicy mia-
ło miejsce popołudniowe nawiedzenie 
Najświętszego Sakramentu. W paragra-
fie tym omówiono również inne praktyki 
religijno-wspólnotowe, jak na przykład 
doroczne rekolekcje, podczas których 
starano się o realizację założeń w duchu 
ks. B. Markiewicza oraz dążono do inte-
gracji księży o różnych temperamentach 
i upodobaniach, by wytworzyć auten-
tyczną atmosferę modlitwy.

Miejsce spotkań i refleksji to tytuł trze-
ciego paragrafu, w którym szerzej omó-
wiono przeznaczenie i wykorzystanie, 
oddanego do użytku w 1969 r., domu 
w Melrose. Ponieważ okazał się on mało 
praktyczny i niefunkcjonalny dla małej 
grupy zakonników, postanowiono prze-
znaczyć go na miejsce spotkań, rekolek-
cji i refleksji różnych grup pragnących – 
jak pisze autor – „zgłębić i odnowić swo-
ją wiarę, rozpoznać sens własnego życia 
i odnaleźć drogę do Boga, siebie same-
go oraz drugiego człowieka”. „Wypra-
cowany niemal od samego zarania mo-
del udostępniania michalickiej siedzi-
by w Melrose, z czasem zataczał coraz 
szersze kręgi, tak w znaczeniu topogra-
ficzno-liczebnym, jak i w sensie zróżni-
cowania stanowego, ideowego, narodo-
wego i konfesyjnego przybywających tu 
osób” (s. 112). Odbywały się tu zarówno 
spotkania stałe (np. obchody rocznicy 
śmierci założyciela Zgromadzenia), jak 
też takie organizowane okazjonalnie.

Formy aktywności

Kontynuację treści ostatniego para-
grafu rozdziału trzeciego, stanowią roz-
ważania zawarte w rozdziale IV. Jest on 
poświęcony innym znanym przejawom 
aktywności duszpasterskiej michalitów 
kanadyjskich. Aktywność ta ukazana 
jest w trzech wymiarach: jako działal-
ność wikariuszy, proboszczów oraz jako 
pozostałe formy aktywności, jaką pro-
wadziła interesująca nas tu wspólnota 
zakonna. Nasuwają się dwa ważne spo-
strzeżenia. Pierwsze, że praca michali-
tów przybyłych z Polski nie była ani ła-
twa, ani doceniana. Kapłani ci byli trak-
towani przedmiotowo zarówno przez 
duszpasterzy polonijnych, jak też oficjal-
ną administrację kościelną. Przykładem 
tego są opinie wypowiadane przez miej-
scowych proboszczów i niechęć do ich 
zatrudniania. Większość przybyłych ka-
płanów pełniła, zwłaszcza w pierwszym 
okresie, obowiązki wikariuszy. 

Sytuacja uległa zmianie po roku 1974, 
gdy przełożonym generalnym został ks. 
Aleksander Ogrodnik, dotychczasowy 
wikariusz w parafii Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w London, który znał do-
brze uwarunkowania kanadyjskie i miał 
dobre relacje z biskupem londyńskim, 
na którego terenie mieszkali michalici. 
Drugim czynnikiem, jaki wpłynął na 
zmianę statusu były przyjazdy do Kana-
dy kleryków michalickich. Przyjeżdżali 
oni w celu kontynuowania studiów se-
minaryjnych i zapoznawania kanadyj-
skich środowisk kościelnych. Pełnili róż-
ne posługi: czasem wikariuszy, niekiedy 
podejmowali zastępstwa lub pracowali 
wśród sióstr zakonnych i uczących się 
dzieci.

Jak zauważa autor, proces obsadza-
nia stanowisk proboszczów był raczej 
przypadkowy i niełatwy. Powody były 
te same, jak w przypadku wikariuszy. 
Diecezjalni księża polonijni niechęt-
nie angażowali nowych zakonników na 
stanowiska proboszczów parafii etnicz-
nych. Wyjątek stanowiły parafie mało 
intratne, czyli jak należy domniemywać, 
o słabych dochodach. Mimo takiego 
nastawienia, w dotychczasowej historii 
kanadyjskich michalitów, trzynastu pia-
stowało (lub nadal piastuje) urząd pro-
boszcza, zarówno w parafiach z prze-
wagą wiernych pochodzenia polskiego, 
jak też typowo kanadyjskich. W książce 
jest zamieszczony (w formie tabeli) wy-
kaz anonsowanych proboszczów micha-
lickich wraz z podaniem miejscowości 
i wezwania parafii oraz lat pełnionej po-
sługi. Oczywiście obsadzie towarzyszyły 
odpowiednie umowy, w których okre-
ślano zasady i warunki, jakie należało 
spełnić. Zdaniem ks. Walkusza, nieza-
leżnie od oceny aktywności michalickich 
proboszczów, płaszczyzna ich działania 
„musi budzić respekt i uznanie z powo-
du wielorakich i wielopłaszczyznowych 
efektów ich troski”. 

Do innych form aktywności należała 
posługa specjalistycznym grupom, jak na 
przykład armii kanadyjskiej, praca w róż-
nych strukturach zarządu diecezjalnego, 
czy wreszcie inicjowanie akcji forma-
cyjno-pastoralnych. Wykorzystywano 
w nich potencjał intelektualny, organiza-
cyjny i duchowy członków zgromadze-
nia. Znamienny przykład kapelaństwa 
w armii stanowi ks. Józef T. Dąbrowski, 
który podjął je w 1975 i pełnił przez 21 
lat. Wzorowe wypełnianie obowiązków 
spowodowało, że „po wielu latach w ba-
zach-parafiach został na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XX w. wysłany na ONZ-towską bazę 
do Niemiec. A tu nie tylko – jak dotąd 
– prowadził regularne duszpasterstwo 

wojskowe, lecz nadto na-
wiązał bliskie kontakty ze współbraćmi 
michalitami w Bonn i Buschhoven” (s. 
161). W tym miejscu trzeba jeszcze do-
dać, że zauważone w działaniu członków 
zgromadzenia: aktywność, kreatywność 
i kompetencje, spowodowały, że niektó-
rzy z nich byli powoływani do różnych 
komisji, kolegiów i organów administra-
cji diecezjalnej.

Rozdział piąty odbiega swoją struk-
turą od czterech wyżej omówionych. Za-
wiera on życiorysy 34 michalitów, którzy 
pracowali na ziemi kanadyjskiej. Autor, 
pokazując pochodzenie, edukację, etapy 
dochodzenia do kapłaństwa oraz zakres 
przedsięwzięć i doświadczeń duszpaster-
sko-administracyjnch, chciał przybliżyć 
postawy i ukazać pełniej aktywność po-
szczególnych kapłanów. W ten sposób 
określa on charakter i zakres zaangażo-
wania w nowym miejscu i stopień ako-
modacji michalitów w Kanadzie. 

Napisanie tej książki jest jak najbar-
dziej uzasadnione, gdy się weźmie pod 
uwagę dotychczasowy stan badań na te-
mat zgromadzenia. Wymowne w tym 
względzie są słowa autora zamieszczone 
we wstępie: „O ile zatem nie najgorzej 
od strony rozpoznania historiograficzne-
go prezentuje się historia (w różnych jej 
postaciach i odgałęzieniach) duchowych 
synów błogosławionego ks. B. Markie-
wicza w Polsce, o tyle w odniesieniu do 
ich losów i wielorakich przedsięwzięć na 
terenie Kanady istnieją na dobrą sprawę 
tylko niewielkie przyczynki, tudzież in-
ne opracowania o charakterze ogólnym, 
w których zaledwie mimochodem doty-
ka się tego zagadnienia” (s. 14). Książ-
ka ks. J. Walkusza jest wyjątkowo cenną 
i wartościową publikacją, która nie tylko 
powiększa liczbę prac poświęconych za-
konom, ale też wzbogaca bardzo naszą 
wiedzę o michalitach. Chciałoby się po-
wiedzieć: częściej i więcej takich publi-
kacji w nauce.

Jerzy Flaga
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Prof. Jacek Woźniakowski 
(1920-2012)

Pana Profesora poznałem w 1971 roku. Byłem wów-
czas studentem III-go roku historii sztuki. Pojawił 

się wraz ze swoim przyjacielem prof. Andrzejem Rysz-
kiewiczem na pierwszym w dziejach ówczesnej Sekcji 
Historii Sztuki KUL (dzisiaj Instytut Historii Sztu-
ki) seminarium z historii sztuki nowoczesnej. Wysoki, 
szczupły, ubrany trochę nonszalancko, choć z wyszu-
kaną elegancją, wręcz sparaliżował nas przenikliwym, 
niemalże hipnotyzującym wzrokiem. Aury tajemni-
czości dodawała Mu również wyraźna blizna na po-
liczku, pozostałość – jak się dowiedzieliśmy znacznie 
później – po ciężkiej ranie odniesionej podczas walk 
w kampanii wrześniowej, w której brał udział jako 
podchorąży 8 Pułku Ułanów. Z czasem, bliznę zastą-
piła elegancka broda, która stała się znakiem rozpo-
znawczym Pana Profesora, powodem westchnień wielu 
naszych koleżanek.

Od starszych kolegów dowiedzieliśmy się, że Pro-
fesor będzie miał z nami wykład z historii sztuki no-
woczesnej powszechnej. Po wysłuchaniu pierwszego, 
wiedzieliśmy już że będziemy nań chodzić wszyscy. 
Profesor urzekł nas bowiem przede wszystkim swoją 
niebywałą erudycją i rozległą wiedzą, ale także umie-
jętnością trafienia do słuchacza. Starał się nas nauczyć 
patrzeć i rozumieć trudne oraz złożone problemy 
sztuki nowoczesnej i współczesnej, a zarazem potrafił 

zarazić nas miłością do gór, które stały się przedmio-
tem Jego wieloletnich badań. Chociaż z wykształcenia 
filolog polski i filozof (uczeń prof. Stanisława Pigonia 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, magisterium w 1951 
roku), z zamiłowania stał się krytykiem i historykiem 
sztuki. Niemal od samego początku samodzielnej dro-
gi badawczej wykazywał zainteresowanie teorią sztuki, 
zwłaszcza tym jak widziano góry, jak je malowano oraz 
jak pisano o pięknie ich krajobrazu. W efekcie, w 1974 
roku opublikował rozprawę habilitacyjną pt.: Góry nie-
wzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dzie-
jach nowożytnej kultury europejskiej (wyd. niemieckie: 
Die Wildnis. Zur deutungsgeschichte des Berges in der eu-
ropaischen Neuzeit, Frankfurt a.M. 1987). Bardzo oży-
wiona działalność wydawnicza i redakcyjna Profesora 
(był założycielem w 1959 roku, a nastepnie wielolet-
nim dyrektorem Wydawnictwa Znak oraz członkiem 
pierwszego kolegium redakcyjnego „Tygodnika Po-
wszechnego”), przyniosła kilkaset artykułów i recenzji 
(w tym cały szereg bardzo ważnych tekstów z zakresu 
krytyki sztuki, dotyczących zwłaszcza malarstwa ro-
mantycznego, a także poświęconych koloryzmowi, jego 
genezie i konsekwencjom w sztuce XIX i XX wieku), 
oraz kilka książek: Laik w Rzymie i Bombaju (Kraków 
1965), Zapiski kanadyjskie (Warszawa 1973, wyd. 2, 
Warszawa 1976), Co się dzieje ze sztuką? (Warszawa 
1974), Czy artyście wolno się żenić? (Warszawa 1978), 
Świeccy (Kraków 1987), Czy kultura jest do zbawienia 
koniecznie potrzebna? (Kraków 1988), Ze wspomnień 
szczęściarza (Kraków 2008), za którą w grudniu 2008 
roku otrzymał Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca. 
W 2012 roku Wydawnictwo Universitas w Krakowie 
opublikowało sześć tomów Pism Wybranych Profesora 
Jacka Woźniakowskiego. 

***
Prof. Jacek Woźniakowski urodził się 23 kwietnia 

1920 roku w Biórkowie Wielkim w ziemi proszow-
skiej, w rodzinie ziemiańskiej. Był prawnukiem mala-
rza Henryka Rodakowskiego, najwybitniejszego pol-
skiego portrecisty XIX wieku, wnukiem Jana Gwal-
berta Pawlikowskiego, ekonomisty, publicysty i poli-
tyka, historyka literatury, a zarazem taternika, jednego 
z pionierów ochrony przyrody, dla którego Stanisław 
Witkiewicz ojciec zaprojektował słynną willę „Pod Je-
dlami” w Zakopanem. Do szkoły powszechnej uczęsz-
czał w szwajcarskim Fryburgu, a nastepnie uczył się 
w Gimnazjum Sanatoryjnym Męskim Dra Jana Wie-
czorkowskiego w Rabce. Maturę uzyskał w 1938 roku, 
po czym ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Ka-
walerii w Grudziądzu i odbył praktykę wojskową w 8 
Pułku Ułanów (1938-1939). Ciężko ranny w kampanii 
wrześniowej, działał następnie w konspiracji, był pod-
porucznikiem, adiutantem komendanta mieleckiego 
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obwodu AK. Odznaczony dwukrotnie za okazane 
męstwo Krzyżem Walecznych. 

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prze-
pracował blisko czterdzieści lat, od 1953 roku do 
przejścia na emeryturę w 1990 roku. Już w połowie 
lat 50. ubiegłego wieku studenci historii sztuki – jako 
pierwsi w Polsce – mogli wysłuchiwać Jego wykła-
dów o sztuce światowej po 1945 roku, podczas gdy 
na innych uniwersytetach naukę sztuki nowoczesnej 
kończono najczęściej na impresjonizmie francuskim, 
znacznie rzadziej na omówieniu wybranych zagad-
nień sztuki okresu dwudziestolecia międzywojennego. 
To dzięki rozmowom z Profesorem (wówczas jeszcze 
tylko Magistrem), jego znakomitej orientacji w pro-
blematyce sztuki współczesnej, dojrzewali przyszli 
członkowie Grupy Zamek, pierwszej awangardowej 
grupy artystycznej na gruncie lubelskim o znaczeniu 
ogólnopolskim, jednej z pierwszych forpoczt nowo-
czesności w powojennej sztuce polskiej.

W 1971 roku (wraz z prof. Andrzejem Ryszkie-
wiczem) był inicjatorem powstania Katedry Historii 
Sztuki Nowoczesnej (od 1974 do 1981 był jej kie-
rownikiem), a następnie pomysłodawcą i pierwszym 
kierownikiem (w latach 1981-1990) Katedry Teorii 
Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych. Ponadto, 
w latach 1975-1980, pełnił funkcję kierownika ów-
czesnej Sekcji Historii Sztuki. W trakcie wieloletniej 
pracy w KUL, dał się poznać nie tylko jako świetny 
dydaktyk, wymagający, choć sprawiedliwy egzamina-
tor, ale także człowiek w pełni oddany sprawom uni-
wersyteckim, dla którego liczyło się przede wszyst-
kim dobro Sekcji, jej pracowników i studentów. Miał 
bardzo konkretną wizję jak powinna wyglądać uni-
wersytecka nauka historii sztuki i starał się ją z powo-
dzeniem realizować. Kształt Instytutu Historii Sztuki 
w chwili obecnej i jego pozycja na mapie akademic-
kiej historii sztuki w Polsce, to w dużej mierze Jego 
zasługa. Wypromował 47 magistrów i troje dokto-
rów (Lechosława Lameńskiego, Piotra Rudzińskiego 
i Małgorzatę Kitowską-Łysiak). W siedemdziesią-
tą rocznicę Jego urodzin, grono współpracowników, 
przyjaciół i uczniów Profesora wydało Mu księgę 
pamiątkową pt.: Fermentum massae mundi (Warsza-
wa 1990).

***
Mimo wieloletniej pracy na Katolickim Uniwer-

sytecie Lubelskim, na który przyjeżdżał regularnie co 
dwa tygodnie, w rozklekotanych, przeraźliwie brud-
nych i wiecznie spóźniających się pociągach, Profe-
sor Jacek Woźniakowski pozostał wierny Krakowo-
wi i Zakopanemu, gdzie w willi „Pod Jedlami” lubił 
spędzać nieliczne chwile wolnego czasu, najchętniej 
w towarzystwie żony Mai Woźniakowskiej z Pla-
ter-Zyberków, jak zawsze pogodnej i uśmiechniętej, 
w otoczeniu ukochanej czwórki dzieci (Henryka, za-
stępcy rzecznika prasowego w rządzie Tadeusza Ma-
zowieckiego, obecnego prezesa wydawnictwa Znak, 
Róży Thun, posłanki do Parlamentu Europejskiego, 
Anny Grocholskiej i Jana) oraz coraz liczniejszego 

– w miarę upływu czasu – grona wnuków i prawnu-
ków. W latach 1957-1959 był redaktorem naczelnym 
miesięcznika „Znak”, a także założycielem i redak-
torem naczelnym Wydawnictwa Znak (1959-1990), 
korespondentem „Tygodnika Powszechnego” na trze-
ciej Sesji Soboru Watykańskiego II, od 1976 roku 
członkiem redakcji pisma „Wierchy”. W latach 1981-
1982 wykładał z powodzeniem sztukę polską na Uni-
wersytecie w Toulouse – le Mirail (Francja). Ponadto 
był członkiem komitetu Obywatelskiego przy Prze-
wodniczącym NSZZ „Solidarność” (1988), szalenie 
wymagającym uczestnikiem obrad „Okrągłego Stołu” 
(1989), pierwszym prezydentem Krakowa w III RP 
(w latach 1990-1991), a także wykładowcą Katedry 
Historii i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Hebraj-
skim w Jerozolimie (1999-2000).

Profesor Jacek Woźniakowski był członkiem licz-
nych polskich i zagranicznych towarzystw nauko-
wych oraz stowarzyszeń twórczych, m.in.: Związku 
Literatów Polskich (1956-1983, w tym członkiem 
Zarządu Głównego 1978-1983 oraz Prezydium Za-
rządu Głównego 1980-1983), Polskiego PEN-Clubu, 
AICA, współzałożycielem Towarzystwa Kursów Na-
ukowych, członkiem czynnym Polskiej Akademii 
Umiejętności, Papieskiej Rady Kultury, Instytutu Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, prezesem 
Fundacji Kościelskich (od 1994), wiceprzewodniczą-
cym Polskiego Komitetu UNESCO, przewodniczą-
cym Rady Fundatorów Międzynarodowego Centrum 
Kultury w Krakowie, współzałożycielem Fundacji Ju-
daica, a także członkiem i założycielem Klubów Inte-
ligencji Katolickiej w Krakowie i Warszawie.

Otrzymał Nagrodę Polskiego PEN-Clubu im. 
Mieczysława B. Lepeckiego (1974) za książkę Za-
piski kanadyjskie; Nagrodę Polskiego PEN-Clubu im. 
Mieczysława Pruszyńskiego, a także Nagrodę Funda-
cji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1976).

Postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
z dnia 24 października 2006, Profesor Jacek Woźnia-
kowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla roz-
woju polskiej demokracji, za działalność na rzecz dialo-
gu i dobra wspólnego. Ponadto otrzymał: Złoty Krzyż 
Zasługi (1974), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1990), Krzyż Komandorski Legii Honorowej 
(1995) oraz Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis (2005). Był również doktorem honoris causa 
Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia).

Profesor Jacek Woźniakowski zmarł po długiej 
i ciężkiej chorobie 29 listopada 2012 roku w Warsza-
wie, w otoczeniu najbliższych. Miał 92 lata.

***
Msza św. pogrzebowa została odprawiona 8 grud-

nia w kościele Sióstr Wizytek, przy Krakowskim 
Przedmieściu 34 w Warszawie. Po mszy św. urna 
z Prochami Zmarłego została przewieziona do Ka-
plicy Zakładu dla Niewidomych w Laskach, a na-
stępnie pochowana na miejscowym cmentarzu.

Lechosław Lameński
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Studenci Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II dziel-

nie walczą w Akademickich Mistrzo-
stwach Województwa Lubelskiego se-
zonu 2012/2013. Z uwagi na fakt, że 
tylko najlepsze sekcje będą reprezento-
wały Uczelnię na rozgrywkach ogólno-
polskich – mobilizacja wśród zawodni-
ków jest jeszcze większa. Zanim przyj-
rzymy się rozgrywkom lokalnym, warto 
wspomnieć o sukcesie jaki odnieśli żoł-
nierze Legii Akademickiej KUL (człon-
kowie sekcji strzeleckiej KUL), którzy 
zdobyli trofea w trzech konkurencjach 
w IX Międzynarodowym Zimowym, 
Poligonowym Wieloboju Strzeleckim 
o puchar Ministra Obrony Narodowej, 
rozgrywanym w dniach 16-18 listopada 
2012 r. w Świętoszowie na terenie po-
ligonu 10 Brygady Kawalerii Pancernej 
im. Gen. Broni Stanisława Maczka.

Zawody składały się z pięciu konku-
rencji, a startowało w nich 25 zespołów, 
które przybyły z różnych krajów: m.in. 
Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Czech, Ło-
twy i oczywiście Polski (w tym polskie 
organizacje pro-obronne). Trenerem 
naszej drużyny był sierż. mgr Damian 
Duda.

KUL reprezentowały dwie drużyny 
w składzie:

Pierwsza drużyna LA KUL: Paweł 
Czopek, Konrad Dziekanowski, Emi-
lian Kaufman, Tomasz Ołownia;

Druga drużyna LA KUL: Adam Bie-
lecki, Jakub Kołodziej, Sebastian Plichta, 
Andrzej Sarota.

W zawodach zajęli premiowane miej-
sca w kategoriach:

I miejsce zespołowo – Karabin sztur-
mowy „Beryl” (drużyna 1)

III miejsce indywidualnie – Karabin 
maszynowy PK (Paweł Czopek)

III miejsce – Karabin szturmowy „Be-
ryl” – strzelanie serią ( Jakub Kołodziej).

Jeżeli zaś chodzi o rozgrywki w ra-
mach Akademickich Mistrzostw Woje-
wództwa Lubelskiego, to w chwili obec-
nej w klasyfikacji generalnej zajmujemy 
4. miejsce, cały czas licząc, że na zakoń-
czenie rozgrywek uda nam się znaleźć 
w czołowej „trójce”. Podsumowując, po 
I rundzie zawodów najlepiej zaprezen-
towały się następujące sekcje (zaznacza-
jąc, że niektóre dyscypliny nie rozpoczę-
ły jeszcze rywalizacji):

badminton – po turnieju indywidu- �
alnym, w klasyfikacji drużynowej ko-
biet KUL plasuje się na II miejscu. 
Sekcję prowadzi Tomasz Kamiński. 
biegi przełajowe – w klasyfikacji  �
drużynowej kobiet KUL zajmuje II 
miejsce, zaś w klasyfikacji drużyno-
wej mężczyzn – miejsce III. Sekcja 
prowadzona jest przez mgr Elżbietę 
Żurawską. 
brydż sportowy – w klasyfikacji dru- �
żynowej uczelnia zajmuje II miejsce 
po I rundzie. Sekcję prowadzi mgr 
Jarosław Dobosz.
koszykówka kobiet – po wygraniu  �
rundy eliminacyjnej drużyna KUL 
awansowała do fazy zasadniczej. 
Drużynę prowadzi mgr Arkadiusz 
Czarnecki.
koszykówka mężczyzn – w chwi- �
li obecnej drużyna KUL zajmuje III 
miejsce w fazie zasadniczej. Trenerem 
drużyny jest mgr Wojciech Paszek. 
piłka ręczna mężczyzn – po I rundzie  �
drużyna zajmuje III miejsce w grupie. 
Sekcję prowadzi mgr Piotr Pietroń.
siatkówka kobiet – trwa faza elimina- �
cyjna, drużyna KUL zajmuje II miej-
sce w grupie. Sekcja prowadzona jest 
przez mgr Małgorzatę Januszewicz. 
strzelectwo – w klasyfikacji druży- �
nowej po I rundzie drużyna KUL 
zajmuje II miejsce. Sekcję prowadzi 
sierż. mgr Damian Duda.
szachy – w klasyfikacji drużynowej  �
po I rundzie turnieju indywidualne-
go (wygrał zawodnik KUL – Kon-
rad Szczygieł), drużyna KUL zajmu-
je III miejsce. Natomiast w turnieju 
drużynowym po I rundzie nasza eki-
pa zajmuje II miejsce. Sekcję prowad-
zi mgr Jarosław Dobosz.
tenis stołowy – w klasyfikacji druży- �
nowej kobiet po I rundzie turnieju 
indywidualnego (wygrała zawodnicz-
ka KUL – Renata Gumula) drużyna 
KUL zajmuje II miejsce. Sekcję pro-
wadzi lic. Bartosz Kiciak.
trójbój siłowy – w klasyfikacji dru- �
żynowej po I rundzie drużyna KUL 
zajmuje miejsce III. 
Liczymy na jeszcze lepsze wyniki 

i dokładamy wszelkich starań by sport 
na naszej Uczelni stał na jak najwyż-
szym poziomie.

Stanisław Lis, Studium WF i Sportu KUL

Studenci KUL walczą o podium w klasyfikacji 
generalnej Akademickich Mistrzostw 
Województwa Lubelskiego sezonu 2012/2013
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Medal Prof. Andrzeja Jurgi
6 października na Kanale Żerańskim 

w Warszawie odbyły się Długodystanso-
we Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie 
na 8 km. Srebrny Medal w jedynce (Ski-
fie) w kategorii masters zdobył prof. An-
drzej Jurga – Kierownik Katedry Reali-
zacji Filmowej i Telewizyjnej KUL.

W ubiegłym roku nie startował 
w tych regatach z powodu niewyleczonej 
kontuzji narciarskiej. Dwa lata wcześniej 
był Mistrzem Polski na tym dystansie.

Kalendarium
1 października

mszą św. w Kościele Akademickim KUL, pod przewod-

nictwem o. prof. Andrzeja Derdziuka OFMCap., rozpoczął 

się nowy rok akademicki 2012/2013.

8-10 października

odbyły się trzydniowe „rekolekcje na dobry początek”. 

W tym roku prowadzili je krakowscy jezuici ze Szkoły 

Kontaktu z Bogiem.

w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu n. Wisłą 

odbyła się konferencja naukowa z cyklu Kolokwia sta-

ropolskie: „Przyjaźń w literaturze staropolskiej” zorga-

nizowana przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL 

oraz Pracownię Literatury Renesansu i Baroku Instytutu 

Badań Literackich PAN.

9 października

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego 

KUL i Instytut Cervantesa w Warszawie zorganizowali 

sympozjum „Wzajemne spojrzenia Hiszpania i Polska, 

historia jako łącznik. Pierwsze konstytucje”. Sympozjum 

towarzyszył koncert organowy Marka Bochniaka „Im-

prowizacje nt. muzyki z czasów naszych konstytucji”.

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-

Gospodarczej KUL zorganizowała konferencję poświę-

coną ks. prof. Antoniemu Szymańskiemu, rektorowi 

KUL w latach 1933-1939, pt. „Ks. Antoni Szymański 

(1881-1942). Rektor – Uczony – Działacz społeczny”. 

Konferencję poprzedziła msza św. w intencji ks. Anto-

niego Szymańskiego w 70. rocznicę śmierci.

10 października

Sekcja Homiletyki KUL była gospodarzem uroczystości 

wręczenia Księgi Jubileuszowej „Omnia transeunt – Ca-

ritas manet” ks. prof. Wadysławowi Głowie.

11 października

Katedra Historii Sztuki Kościelnej KUL zorganizowała 

międzynarodową sesję naukową w Muzeum Mazo-

wieckim w Płocku. Podczas sesji otworzone zostały 

dwie wystawy zorganizowane z okazji ogłoszenia przez 

Papieża Benedykta XVI Roku Wiary.

11-12 października

Katedra Literatury Współczesnej KUL zorganizowała 

Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Współcze-

sne przemiany na Ukrainie: kultura – język – literatura 

– religia”.

15 października

Ilona Fortuna, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji KUL zajęła III miejsce 

w konkursie o Nagrodę Prezesa UOKiK na najlepszą pra-

cę magisterską w zakresie ochrony konsumentów. Praca 

„Ochrona konsumenta usług bankowych”, napisana pod 

kierunkiem dr. Michała Chajdy, nagrodzona została 

za przemyślaną kompozycję, spójność i przedstawienie 

tematu na kilku płaszczyznach.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską ustanowiony 

został w 2008 roku. Do tegorocznej edycji zgłoszono 

łącznie 36 prac. Autorzy najlepszych opracowań otrzy-

mali nagrody finansowe, a także publikacje wydaw-

nictwa Wolters Kluwer Polska oraz roczny dostęp do 

elektronicznego wydania „Dziennika Gazety Prawnej”.

15-16 października

Wydział Nauk Społecznych KUL i Fundacja Konrada 

Adenauera zorganizowali międzynarodową konferencję 

„Społeczna odpowiedzialność gospodarki”. W programie 

znalazły się dwie sesje: „Gospodarcze, społeczne i etycz-

ne aspekty odpowiedzialności społecznej gospodarki” 

i „Koncepcja Corparate Social Responsibility” oraz Sym-

pozjum młodych naukowców i doktorantów „Społeczna 

odpowiedzialność gospodarki w teorii i praktyce”.

16 października

Wydział Nauk Społecznych KUL, Fundacja Konrada 

Adenauera oraz Fundacja Rozwoju KUL zorganizowali 

konferencję naukową „Samorząd terytorialny w Polsce 

i w Niemczech. Przeszłość i teraźniejszość”.

wykład pt. „Baroque Horrors: Violence and Pornography 

in Seventeenth-Century Narrative”, na zaproszenie Ka-

tedry Literatury i Kultury Amerykańskiej, wygłosił David 

R. Castillo (SUNY, Buffalo).

16-17 października

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Fun-

dacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zorganizowali 

konferencję naukową w 70. rocznicę likwidacji zamoj-

skiego getta „Dziecko żydowskie”. Konferencja odbyła 

się w Centrum „Synagoga” w Zamościu. 

17 października

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „VADE 

MECUM” zorganizował promocję książki Jana Kurdwa-

nowskiego pt. „Mrówka na Szachownicy”.

18 października

Katedra Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego 

zorganizowała Międzynarodową Konferencję Nauko-

wą pt. „Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła”. 
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Konferencja została zorganizowana z okazji rozpoczęcia 

Roku Wiary.

prof. Jarosław Mikołajewicz (UAM) wygłosił wykład 

otwarty „Poznańska koncepcja wykładni prawa”  na 

zaproszenie Katedry Teorii i Filozofii Prawa. 

Instytut Pedagogiki KUL zorganizował ogólnopolską 

konferencję naukową „Między wychowaniem a karierą 

zawodową”.

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Polito-

logii KUL, Fundacja Konrada Adenauera i Fundacja Roz-

woju KUL zorganizowali seminarium naukowe „Europa 

Środkowo-Wschodnia wobec kryzysu w strefie euro: 

implikacje polityczne, gospodarcze i społeczne”.

na zaproszenie Katedry Dziejów i Kultury Europy Ja-

giellońskiej Instytutu Historii KUL dr. Martin Nodl 

z Centrum studiów średniowiecznych Czeskiej Akademii 

Nauk i Uniwersytetu Karola w Pradze, wygłosił wykład 

nt. „Dekret kutnohorski a problem średniowiecznego 

nacjonalizmu”.

dr Konrad Rokicki wygłosił wykład „Relacje między 

literatami a władzami PRL w latach 1956-1970”. Wykład 

odbył się w ramach seminariów otwartych z historii 

Polski XX wieku.

18-19 października

Instytut Nauk Biblijnych KUL był gospodarzem VIII Mię-

dzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych pod hasłem 

„Od wiary Abrahama do wiary Kościoła”. Na progu 

rozpoczynającego się Roku Wiary organizatorzy zwrócili 

się ku biblijnym korzeniom wiary w jej następujących 

aspektach: język, jakim Stary i Nowy Testament wyraża 

postawę wierzącego, wielkie postacie historii zbawienia 

przecierające szlaki wiary – Abraham, Noe, św. Piotr, 

św. Paweł, wiara Jezusa, rozwój depozytu wiary, wiara 

i poznanie, wiara i pamięć, wspólnotowy wymiar wiary, 

wiara wobec niewiary, wzrost wiary i zagrożenia, jakim 

musi ona stawić czoła. 

19 października

ks. prof. Antoni Dębiński – Rektor KUL oraz prof. Andrzej 

Drop – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

podpisali porozumienie w sprawie utworzenia, od roku 

akademickiego 2013/14, nowego, międzyuczelnianego, 

autorskiego kierunku studiów, zgodnego z wymaga-

niami Krajowych Ram Kwalifikacji, o roboczej nazwie 

Administrowanie ochroną zdrowia. Program tych stu-

diów połączy aspekty prawno-administracyjne, ochrony 

zdrowia oraz prawa medycznego.

Uczelnie powołały międzyuczelniany zespół ds. przy-

gotowania programu studiów, w skład którego weszły 

osoby rekomendowane przez KUL i UM oraz Dyrektor 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.

21 października

KUL zainaugurował kolejny rok akademicki. Mszy św. 

w Kościele Akademickim przewodniczył Biskup Sie-

dlecki Zbigniew Kiernikowski. Wykład inauguracyjny nt. 

„Problem niewolnictwa w myśli europejskiej” wygłosił 

ks. prof. Marcin Tkaczyk, prodziekan Wydziału Filozofii. 

Słowo do zgromadzonych wygłosił także Prymas Senior 

kard. Józef Glemp. Inauguracji towarzyszył jednodnio-

wy pokaz barokowych rzeźb ołtarzowych ze zbiorów 

artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL.

22 października

Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński i Dyrektor Instytutu 

Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki dr n. med. Andrzej 

Wojdyła podpisali list intencyjny, w którym obie strony 

zobowiązały się do podjęcia ścisłej współpracy oraz 

wspólnych działań na rzecz utworzenia studiów na 

kierunku pielęgniarstwo w zamiejscowym ośrodku KUL 

w Stalowej Woli.

w liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, Instytut 

Jana Pawła II zorganizował sympozjum pt. „Koncepcja 

etyki Ks. Tadeusza Stycznia”. Sympozjum poprzedziła 

msza św., sprawowana przez abpa Stanisława Budzika, 

w intencji śp. ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS w drugą 

rocznicę śmierci.

23 października

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „VADE 

MECUM” zorganizował promocję książki Rafała Ziemkie-

wicza pt. „Myśli nowoczesnego endeka” oraz spotkanie 

z autorem.

25 października

Katedra Etyki Społeczno-Politycznej Instytutu Filozofii 

KUL zorganizowała spotkanie z Dariuszem Jeziorem 

„Debata o dynamice działań politycznych. Życie poli-

tyczne na płaszczyźnie regionalnej”.

25-26 października

odbyła się konferencja naukowa pt. „Sacrum w literatu-

rze polskiej po roku 1989” zorganizowana przez Katedrę 

Literatury Współczesnej KUL. 

25-27 października 

Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL zorganizowała 

Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Odpowie-

dzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu”. 

Organizatorzy zaproponowali następujące obszary 

tematyczne: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

z uszkodzonym słuchem; wspomaganie rodziny dziecka 

z uszkodzonym słuchem; wykorzystanie metody fono-

gestów w wychowaniu językowym i edukacji; języki 

migowe oraz inne kody alternatywne w wychowaniu 

i edukacji; segregacja, integracja i inkluzja w kształceniu 

ucznia z uszkodzonym słuchem; nauczanie języków 

obcych uczniów z uszkodzonym słuchem (sekcja prowa-

dzona w języku angielskim); kształcenie uniwersyteckie 

i poradnictwo zawodowe dla młodzieży z uszkodzenia-

mi słuchu; etyczne aspekty doboru metod rehabilitacji 

i sposobów komunikowania się z niesłyszącymi. 
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26 października

Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii 

Polskiej KUL zorganizowała spotkanie z poetką Alicją 

Mazan-Mazurkiewicz połączone z prezentacją jej naj-

nowszej twórczości.

27 października

Uniwersytet Otwarty KUL zorganizował spotkanie z Sio-

strą Małgorzatą Chmielewską przełożoną Wspólnoty 

Chleb Życia.

28 października

praca magisterska Bartłomieja Proca, wypromowa-

na w Instytucie Historii KUL, pt. „Angelologia Perska 

a angelologia hebrajska”, otrzymała pierwszą nagrodę 

w Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace 

magisterskie o tematyce żydowskiej, Żydach i Izraelu, 

zorganizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny 

im. E. Ringelbluma. Do finału weszła także praca Pa-

ni Ewy Danuty Kawałko, wypromowana w Instytucie 

Filologii Polskiej KUL, pt. „Żydowskie życie literackie 

we Lwowie na podstawie dziennika Chwila z lat 1929-

1933”.

29 października

odbyła się konferencja „Polityka USA wobec Europy 

w kontekście wyborów prezydenckich: kontynuacja 

czy zmiana?” zorganizowana przez Katedrę Stosunków 

Międzynarodowych KUL, Fundację Konrada Adenauera, 

Fundację Rozwoju KUL oraz Instytut Sądecko-Lubelski.

30 października

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej zorganizowa-

ła spotkanie z Anną Bolecką, autorką książki „Cadyk 

i dziewczyna”.

31 października

odbyła się debata ekumeniczna pt. „Czy Święto Re-

formacji może stać się czasem radości dla wszystkich 

chrześcijan?” współorganizowana przez Instytut Eku-

meniczny KUL. W dyskusji, moderowanej przez prof. 

Sławomira Jacka Żurka, udział wzięli o. prof. Stanisław 

Celestyn Napiórkowski OFMConv., dr Krzysztof Dorosz 

(Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. dr Dariusz 

Chwastek (Kościół Ewangelicko-Augsburski) oraz ks. dr 

Sławomir Pawłowski SAC.

6 listopada

Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, 

Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych oraz Instytut 

Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie w ramach cyklu 

„Seminaria otwarte z historii Polski XX wieku” zorga-

nizowali spotkanie z dr hab. Grzegorzem Motyką, dr 

hab. Tomaszem Stryjkiem oraz z dr hab. Rafałem Wnu-

kiem autorami książki „Wojna po wojnie. Antysowieckie 

podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 

1944-1953”.

7 listopada 

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej zorganizował 

drugą konferencję z cyklu Homo homini poświęconą 

streetworkingowi pt. „Granice streetworkingu”. Wśród 

prelegentów znaleźli się specjaliści z zakresu pracy 

socjalnej i streetworkingu, którzy zapoznali uczestników 

m.in. z zagadnieniami: „streetworking a praca socjalna”, 

„metody pracy streetworkera”, „regulacje prawne doty-

czące streetworkingu”, „streetworking w wolontariacie 

międzynarodowym”, a także podzielili się doświadcze-

niami z „pracy na ulicy” z dziećmi, młodzieżą, osobami 

bezdomnymi.

8 listopada

odbyła się gala XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego na najlepsze 

polonistyczne prace magisterskie. Celem konkursu jest 

wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów 

i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich 

dalszych prac naukowo-badawczych. Kandydatów do 

nagród zgłaszają instytuty polonistyczne – co roku 

jedną pracę magisterską z dziedziny literaturoznawstwa 

i jedną z dziedziny językoznawstwa. Organizatorem 

konkursu jest Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, 

a gospodarzem corocznej gali jest Instytut Filologii 

Polskiej KUL.

Laureaci XI edycji Konkursu:

• w kategorii literaturoznawstwo – Anna Kołos, „Fides 
quaernes intellectum”. Wiara i rozum w barokowym kon-
ceptyzmie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Stanisława 
Herakliusza Lubomirskiego; Promotor: dr hab. Grzegorz 

Raubo, prof. UAM; Jednostka zgłaszająca: Instytut Filo-

logii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

• w kategorii językoznawstwo – Dorota Jara (Karcz), 
Warsztat pisarski Piotra Skargi – retoryczne ukształtowa-
nie wybranych pism polemicznych królewskiego kazno-
dziei; Promotor: dr hab. Piotr Borek, prof. UP; Jednostka 

zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pe-

dagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Roku Wiary 

na Wydziale Teologii KUL. W uroczystości uczestniczył 

ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Pol-

sce. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w Kościele 

Akademickim KUL, następnie Ksiądz Nuncjusz spotkał 

się ze studentami i pracownikami Wydziału Teologii.

Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL  zorganizowała 

konferencję: „Krytyka kerygmatyczna – doświadczenia, 

re-wizje, perspektywy”.

9 listopada

Katedra Historii Bizancjum KUL, Katedra Historii Kościoła 

w Starożytności Chrześcijańskiej KUL oraz Zakład Historii 

Starożytnej UMCS zorganizowali ogólnopolską konfe-

rencję pt. „Antyczna i bizantyńska sztuka kulinarna”.

9-11 listopada

Katedra Filozofii Boga, Polskie Towarzystwo Tomasza 

z Akwinu oraz Koło Filozoficzne Studentów KUL zorgani-

zowali XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesow-

skie pt. „Główne pojęcia filozofii Arystotelesa”. Sympo-

zjum odbyło się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

10 listopada

odbyła się premiera spektaklu „Prawdziwa historia czło-

wieka z La Manchy” Teatru ITP., opartego na motywach 

„Don Kichota” Cervantesa. Spektakl jest opowieścią 

o potrzebie posiadania i realizowania marzeń; o tym, 

że warto i należy sprzeciwić się światu, który każdego 

dnia obdziera człowieka z jego ideałów nakazując mu 

podążać wygodną (szeroką) drogą (często prowadzącą 

na zatracenie).

12-15 i 20-22 listopada

Mary Lynne Donohue (J.D.), adwokat z Wisconsin, wy-

głosiła cykl wykładów z zakresu prawa amerykańskiego 

pt. „Administrative law”. 

13 listopada

Studenci II roku psychologii biznesu i przedsiębiorczo-

ści KUL zorganizowali konferencję „Od kloszarda do 

miliarda. Instrumenty finansowe oraz źródła finan-

sowania”. Konferencja miała zapoznać uczestników 

z praktycznymi sposobami radzenia sobie z problemami 

finansowymi, jak również inteligentnego pomnażania 

posiadanego majątku.

Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytutu 

Politologii KUL przy współpracy z Fundacją Rozwo-

ju KUL zorganizowali seminarium naukowe „Ukraina 

po wyborach parlamentarnych 2012: proeuropejska 

perspektywa?” 

14 listopada

odbyło się sympozjum „Duszpasterstwo rodzin jako 

działalność pastoralna” zorganiowane przez Katedrę 

Duszpastwrstwa Rodzin KUL.
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na KUL odbyły się Językowe Targi Pracy. Nowa inicja-

tywa Biura Karier KUL jest odpowiedzią na rosnące 

zainteresowanie pracodawców osobami posługującymi 

się językami obcymi.

do 15 listopada

czynna była wystawa fotografii „Krym – półwysep na 

styku kultur”, będącej relacją z objazdu naukowego 

studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej na Półwysep 

Krymski w maju 2012 r. 

15 listopada

Wydział Filozofii obchodził Święto Patronalne, które 

odbywa się w liturgiczne wspomnienie św. Alberta 

Wielkiego. Tematem przewodnim tegorocznego świę-

ta była kilkudziesięcioletnia współpraca filozofów KUL 

ze środowiskiem filozofów ATK/UKSW. Podczas uroczy-

stego posiedzenia Rady Wydziału oprócz promocji dok-

torskich i wręczenia dyplomów doktora habilitowanego, 

Rektor wręczył wyróżnienie Gratae Memoriae Signum 

Uniwersitatis filozofom z UKSW – prof. Mieczysławowi 

Gogaczowi, ks. prof. Edmundowi Morawcowi i ks. prof. 

Mieczysławowi Lubańskiemu.

odbyło się sympozjum naukowe „Wiara owocująca mi-

łosierdziem”. Mszy św. otwierającej spotkanie prze-

wodniczył abp Stanisław Budzik, natomiast prelekcje 

wygłosili: ks. dr Piotr Pawlukiewicz, ks. dr hab. Dariusz 

Dziadosz i red. Ewa Czaczkowska.

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, Instytut Europy 

Środkowo-Wschodniej, Fundacja Konrada Adenau-

era, Fundacja Rozwoju KUL zaorganizowali semina-

rium naukowe  „Europejska integracja gospodarcza 

i konwergencja”.

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej wspólnie z In-

stytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL 

oraz Centrum Wolontariatu zorganizowali spotkanie pt. 
„Integracja w globalnej wiosce. Obraz cudzoziemców 

w mediach słowackich i czeskich”.

studenci II roku psychologii biznesu i przedsiębiorczości 

KUL zorganizowali spotkanie z licealistami w ramach 

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, pod patrona-

tem organizacji Forum Młodych LEWIATAN.

15-16 listopada 

Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych oraz 

Katedra Teorii Poznania KUL zorganizowali konferencję 

„Komunikacja i mindreading. Badania porównawcze 

ludzi i zwierząt”. Tematyka konferencji obejmowała 

prezentację i dyskusję na temat wyników badań porów-

nawczych zdolności poznawczych człowieka i zwierząt. 

W programie sympozjum uwzględnione zostały dwa 

główne profile badawcze: język i komunikacja (zdol-

ności: językowe, do nabywania języka, komunikacyjne) 

oraz mindreading (zdolność rozumienia perspektywy, 

zdolność do czytania wyrazów twarzy u ludzi i zwierząt, 

zdolność do tworzenia meta-reprezentacji, świadomość 

i samoświadomość, formy reifikacji, posiadanie treści 

mentalnych).

16-17 listopada

Specjalizacja Katechetyki Instytutu Teologii Pastoralnej 

i Katechetyki KUL była gospodarzem XXXIII Ogólnopol-

skiego Sympozjum Katechetycznego pt. „Catechetica 

Porta Fidei”.

16-18 listopada

Rada Doktorantów KUL zorganizowała II Ogólnopolską 

Konferencję Doktorantów, której celem była integracja 

środowisk młodych naukowców. Do wspólnej dyskusji 

zaproszeni zostali wszyscy doktoranci, którzy chcieli 

podzielić się wynikami swoich badań oraz czerpać z do-

świadczenia innych.

19 listopada

w auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Często-

chownie odbyło się spotkanie autorskie z abp. Wacła-

wem Depo, autorem książki „Blask Wiary w Chrystusie” 

wydanej przez Wydawnictwo KUL. Spotkanie transmi-

towane było prze Telewizję Internetową Niedziela.

Koło Studentów Socjologii KUL zorganizowało X edycję 

konferencji „Socjolog na rynku pracy – absolwent socjo-

logii na walizkach”. Konferencja była poświęcona pracy 

zawodowej podejmowanej przez absolwentów studiów 

socjologicznych, ocenie ich szans zawodowych i sta-

wianym wobec nich wymaganiom, a także metodom 

nabywania odpowiednich kompetencji w toku studiów.

19-20 listopada

odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Znacze-

nie religii we współczesnej polonistyce szkolnej”, zorga-

nizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka 

Polskiego KUL. Podczas sesji konferencyjnych szukano 

odpowiedzi na pytania: Jak interpretować teksty re-

ligijne w szkole? W jaki sposób mówić o wartościach 

religijnych na lekcjach języka polskiego, by unikać po-

kusy ideologizacji? Jakie teksty kultury o charakterze 

religijnym wykorzystywać jako konteksty dla rozważań 

o literaturze?

20 listopada

Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawno-

ścią Wydziału Teologii KUL zorganizowała Ogólnopolską 

Konferencję Naukową „Konwencja ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych. Nowe szanse – nowe wyzwania”.

Katedra Logiki zorganizowała IV Jesienną Konferencję 

„Logika w teologii”. Konferencja obejmowała dwa głów-

ne zagadnienia: problem użyteczności logiki (w szcze-

gólności logik nieklasycznych) do analizy rozumowań 

przeprowadzanych na gruncie teologii oraz kwestie 
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metodologicznych podstaw i założeń teologii, a także 

stosowania narzędzi (i pojęć) logicznych w dociekaniach 

teologicznych.

z okazji XXVII rocznicy śmierci Księdza Wojciecha Da-

nielskiego, Ruch „Światło-Życie” oraz Instytut Liturgiki 

i Homiletyki zorganizowali okolicznościową mszę świętą 

i czuwanie w Kościele Akademickim KUL.

20-22 listopada

na KUL odbył się XV Kiermasz Wydawców Katolickich.

21 listopada

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Me-

cum, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorgani-

zowali spotkanie z Leszkiem Żebrowskim pt. „Tylko NSZ 

miał rację?”

22 listopada

w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana 

Pawła II referat pt. „Religia w kontekście postmoderni-

zmu” wygłosił ks. prof. Jan Sochoń (UKSW), wieloletni 

kierownik Katedry Filozofii Boga i Religii, a obecnie 

Katedry Filozofii Kultury. Organizatorem spotkania był 

Instytut Jana Pawła II KUL.

dr hab. Bogusław Marek, prof. KUL wygłosił wykład 

otwarty „Jakiego koloru jest wiatr? I inne zagadki klasy 

bez tablicy (wyzwania i rozwiązania w edukacji osób 

niewidomych)”.

odbyła się konferencja naukowa „Audyt zewnętrzny 

sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsię-

biorstwa” zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości 

i Katedrę Bankowości. Celem konferencji było przybli-

żenie przedsiębiorcom z sektora MŚP istoty audytu ze-

wnętrznego oraz jego roli w budowaniu wiarygodności 

i dobrego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku.

23 listopada

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa zorgani-

zowali seminarium otwarte poświęcone wyrokowi 

z 30.10.2012 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

w Strasburgu w sprawie P. and S. v. Poland (Application 

no. 57375/08, tzw. sprawa „Agaty”). Do udziału w se-

minarium zaproszeni zostali m.in.: prof. Krzysztof Wiak 

(prodziekan WPPKiA), dr Olgierd Pankiewicz (adwokat, 

Wrocław), dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek (KUL), dr 

Tomasz Sieniow (KUL, Instytut na rzecz Państwa Prawa), 

ks. Krzysztof Podstawka.

27 listopada

wykłady, warsztaty, możliwość zwiedzania Uniwersy-

tetu, spotkania z wykładowcami i studentami przygo-

towali organizatorzy Dnia Otwartego KUL. Uczniowie 

szkół średnich mogli zapoznać się z ofertą studiów 

prowadzonych na naszej Uczelni. Dni otwarte odbyły się 

także na wydziałach zamiejscowych KUL w Tomaszowie 

Lubelskim i Stalowej Woli. Ci, którzy odwiedzili naszą 

Uczelnię mieli szansę dowiedzieć się jak w pełni wy-

korzystać czas studiów, jak się uczyć by się nauczyć, jak 

zmotywować się do działania, poznać etosy i wierzenia 

Tajwanu, dowiedzieć się jakie są granice ludzkiego 

poznania.

28 listopada

Katedra Nauk Pomocniczych Historii KUL, Zarząd Okręgu 

Światowego Związku Żołnierzy AK w Lublinie, Koło Na-

ukowe Historyków Studentów KUL oraz Akademicki Klub 

Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum zorganizowali 

sesję pt. „Nieznane karty lubelskiego podziemia”.

odbyła się konferencja pt. „Autorytet i edukacja” zorga-

nizowana przez Katedrę Etyki. Konferencję kończył pa-

nel dyskusyjny: „Jak być autorytetem we współczesnej 

szkole?”, prowadzony przez ks. prof. Andrzeja Szostka.

28-29 listopada

Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji, Katedra Filozo-

fii Społecznej oraz Katedra Makrostruktur i Ruchów 

Społecznych zorganizowali piątą edycję konferencji 

„Studia nad wiedzą: Wiedza a instytucjonalizacja 

nieodpowiedzialności”.

28-30 listopada

odbyły się wykłady prof. Jeroena Van Den Hovena z cy-

klu Social Responsibility and Science in Innovation 

Economy, nt. „Responsible Innovation, Value Sensitive 

Design and Information Technology”.

29 listopada

odbyło się spotkanie autorskie z Xavierem Rosonem, 

hiszpańskim adwokatem z Barcelony, zafascynowanym 

Polską, jej kulturą i historią, a szczególnie Lublinem 

i promocja jego książki „Brama Grodzka”. 

odbyły się Zaduszki Emigracyjne Pamięci Prof. Małgo-

rzaty Kitowskiej-Łysiak zorganizowane przez Katedrę 

Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej oraz 

Katedrę Komparatystyki Artystycznej Instytutu Historii 

Sztuki.

29-30 listopada

Instytut Teologii Duchowości zorganizował ogólnopol-

skie sympozjum „Moc proroctwa” w ramach XXXVII Dni 

Duchowości. 

30 listopada

prof. Wojciech Kaczmarek wygłosił wykład otwarty „Me-

todologia badań nad scenicznym tekstem kultury”.
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14 października w Warszawie zmarł emerytowany płk. Wojska 
Polskiego prof. ZYGMUNT MARKOCKI. W latach 2004-2006 kie-
rownik Katedry Pedagogiki Dorosłych KUL. Dzięki jego zainteresowa-
niom naukowym zakres badań Katedry został poszerzony o tematykę 

resocjalizacyjną i problemy niedostosowania obecne zwłaszcza w wie-
ku dorosłym. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 października w kościele pod 
wezwaniem Św. Trójcy w Kobyłce k. Warszawy

17 października zmarła Pani Profesor 
MAŁGORZATA KITOWSKA-ŁYSIAK – hi-
storyk i krytyk sztuki, wieloletnia wykła-
dowczyni Instytutu Historii Sztuki KUL, 
człowiek wyjątkowej osobowości.

Pani Profesor była kierownikiem Katedry 
Historii Sztuki Współczesnej. Jej naukowe 

zainteresowania koncentrowały się na sztuce współczesnej, jest 
autorką wielu prac dotyczących powojennej sztuki figuratywnej i pi-

śmiennictwa o sztuce, w tym wielu tekstów poświęconych twórczości 
(przede wszystkim plastycznej) Brunona Schulza, którego twórczością 
zainteresowała się już na studiach, zbierając materiały do poświęconej 
mu pracy magisterskiej. W 2003 roku uzyskała stopień doktora habili-
towanego. Była cenionym wykładowcą prowadzącym zajęcia dotyczące 
sztuki polskiej po 1945 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 23 października. Msza św. 
w Kościele Akademickim KUL, pogrzeb na cmentarzu przy Drodze 
Męczenników Majdanka.

9 listopada zmarł prof. JERZY STARNAWSKI. Wybitny historyk 
literatury polskiej i polsko-łacińskiej zwłaszcza epoki Renesansu, 
związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w latach 1950-
1964. Należał do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa 
Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego 
Towarzystwa Filologicznego, Polskiej Akademii Umiejętności. Był 

aktywny do końca swoich dni, życzliwy dla ludzi i ofiarnie służący swą 
ogromną erudycją. 

Zmarł w Łodzi w wieku 90 lat. Msza św. żałobna została odprawiona 17 
listopada w Kościele Akademickim KUL, zmarły został pogrzebany na 
cmentarzu przy ul. Lipowej.

17 listopada zmarł ks. prof. HENRYK WÓJTOWICZ, znawca grec-
kiego eposu i pism Ojców Kościoła, emerytowany profesor Instytutu 
Filologii Klasycznej KUL. Miał 84 lata.

Ks. Henryk Wójtowicz urodził się 16 sierpnia 1928 roku w Janusznie 
koło Pionek. W latach 1955-1960 studiował filologię klasycz-
ną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na Wydziale Nauk 
Humanistycznych KUL pracował w latach 1961-2002. Był wieloletnim 
kierownikiem Katedry Filologii Klasycznej (Łacińskiej), a w latach 

1993-1998 kierownikiem Sekcji Filologii Klasycznej. 

Przez wiele lat  przewodniczył Sekcji Filologicznej przy Komisji 
Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej oraz Komisji Badań nad Antykiem 
Chrześcijańskim. Należał do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 
Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 listopada w kościele N.M.P. 
Królowej Polski w Pionkach k. Radomia.

16 listopada, w 86. roku życia i 60. ro-
ku kapłaństwa, zmarł ks. prof. JÓZEF 
KUDASIEWICZ, wybitny biblista, wielo-
letni pracownik Instytutu Nauk Biblijnych. 

Urodził się 23 lipca 1926 r. w Kijach k. 
Pińczowa (woj. świętokrzyskie). Studia fi-
lozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Kielcach w la-

tach 1947-1952. W 1952 r. rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki 
na KUL, uwieńczone stopniem doktora teologii w 1957 r. W latach 
1958-1961 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, 
gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych (1959 r.) oraz candidatus ad 
doctoratum (1960 r.). Był tam m.in. świadkiem zapowiedzi Soboru 
Watykańskiego II przez Jana XXIII.

Po powrocie do Polski (1961) został zatrudniony na KUL i w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Kielcach. Habilitował się z teologii św. 
Łukasza (Rola Jeruzalem w działalności zbawczej Jezusa) w 1971 r. 
Stanowisko docenta otrzymał w 1972 r. Tytuł profesora nadzwyczaj-
nego w 1979, profesora zwyczajnego w 1989. Do 2001 r. pracował 
w Katedrze Teologii Biblijnej Nowego Testamentu KUL.

Pod kierunkiem ks. prof. Kudasiewicza powstało 240 prac magister-
skich, 27 licencjackich i 14 doktorskich. Głównym przedmiotem jego 
badań były ewangelie synoptyczne w aspekcie historycznym, literackim 
i teologicznym. Jego dorobek naukowy jest ogromny.

Pogrzeb odbył się 21 listopada – msza św. żałobna pod przewodnic-
twem bpa Kazimierza Ryczana w Bazylice Katedralnej w Kielcach, 
uroczystości pogrzebowe w kościele parafialnym w Kijach.

29 listopada po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Warszawie prof. 
JACEK WOŹNIAKOWSKI, wieloletni wykładowca Instytutu Historii 
Sztuki KUL, człowiek ogromnej wiedzy i kultury, wybitny erudyta, 
znakomity pisarz i eseista. Założyciel „Znaku”, publicysta „Tygodnika 
Powszechnego”, pierwszy Prezydent Krakowa w III RP.

Urodził się 23 kwietnia1920 r. w Biórkowie Wielkim w ziemi pro-
szowskiej. Był współtwórcą i kierownikiem Katedry Historii Sztuki 
Nowoczesnej (1974-1981). Twórcą i kierownikiem Katedry Teorii Sztuki 
i Historii Doktryn Artystycznych (1981-1990). Kierownikiem Sekcji 
Historii Sztuki (1975-1980). Z wykształcenia filolog polski i filozof, 
z zamiłowania krytyk i historyk sztuki. Wybitny badacz i znawca sztuki 
romantyzmu, zwłaszcza malarstwa i związanych z nim teorii. 

Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związany od 1953 r. Należał do 
licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz stowa-
rzyszeń twórczych, m.in.: Związku Literatów Polskich, Polskiego PEN-
Clubu, AICA, był współzałożycielem Towarzystwa Kursów Naukowych, 
członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności PAU, Papieskiej 

Rady Kultury, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, pre-
zesem Fundacji Kościelskich, wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu 
UNESCO, przewodniczącym Rady Fundatorów Międzynarodowego 
Centrum Kultury w Krakowie, współzałożycielem Fundacji Judaica, 
a także członkiem i założycielem Klubów Inteligencji Katolickiej 
w Krakowie i Warszawie.

Był doktorem honoris causa Katholieke Universiteit w Leuven (Belgia), 
dwukrotnie Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim 
i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Komandorskim Legii Honorowej.

Był wybitnym humanistą, cenionym jako dydaktyk, wychowawcą kilku 
pokoleń polskich historyków sztuki, człowiekiem prawym, niezwykłej 
wrażliwości i wielkiego serca. Autorytetem.

Msza św. pogrzebowa została odprawiona 8 grudnia w kościele Sióstr 
Wizytek w Warszawie, pogrzeb odbył się na cmentarzu w Laskach.



10 listopada 2012 r. 
 premiera spektaklu 

„Prawdziwa historia człowieka z La Manchy”

z archiwum ITP






