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Historia mówiona Polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 Opis projektu 

 

„Studia polonistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim poszczycić się mogą bardzo długą 

i bogatą tradycją. Zostały zorganizowane już w końcu 1918 r. i od początku skupiały wybitne 

indywidualności naukowe, zarówno w nurcie badań językoznawczych, jak też literackich. 

Kształciło się tu kilka tysięcy osób, z których większość uczestniczyła lub uczestniczy w polskim 

życiu literackim i naukowym, pracuje w szkolnictwie wszystkich szczebli w kraju i za granicą. 

Z inicjatywy polonistyki KUL doktoratem honorowym obdarzono m. in. Czesława Miłosza, Karla 

Dedeciusa, ks. Jana Twardowskiego, Janusza Sławińskiego, Mariana Kucałę”. 

 

dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, 

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL  

 

 

 W dwu ostatnich dziesięcioleciach w dyskursie naukowym (a także publicznym) wiele 

uwagi poświęcono małym ojczyznom jako miejscom kształtowania tożsamości, zdobywania 

doświadczeń konstytuujących pokolenia, a także determinujących sposoby myślenia. Przez 

stulecia szczególną przestrzenią, w wymienionych wyżej aspektach oddziałującą podobnie jak owe 

„małe ojczyzny”, był uniwersytet, w którym młodzi ludzie stawiali pierwsze samodzielne kroki ku 

dojrzałości, pogłębiali swoje zainteresowania lub je weryfikowali odkrywając nowe. Uczelnie były 

miejscem spotkania z Mistrzami i autorytetami, dawały możliwość podążania ich śladem, 

inspiracji, a także twórczej polemiki. Tak postrzegany był m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II, w okresie rządów totalitarnych umożliwiający dostęp do wiedzy wszystkim, bez 

względu na ich przekonania polityczne, oraz studia polonistyczne. Redaktorzy tomu Z dyplomem 

KUL w Polskę pisali: „KUL był otwarty, przyjmował wszystkich. Nie pytano tam o wyznanie, 

ideologię, legitymację. Wartości katolickie proponował […]. To była jednak tylko propozycja. 

Wybór należał do każdego z nas. Z bogatego skarbca wyjmowaliśmy różne perły, które z czasem, 

na trudnej drodze życia, nabierały blasku, albo gasły…” (s. 6).   

 Koniec XX oraz początek XXI wieku związane były z załamaniem zaufania wobec tych 

wartości naukowych, a zwłaszcza z kryzysem humanistyki. Sądzimy, że w momencie przesilenia 

warto spojrzeć wstecz, by sprawdzić oraz przypomnieć myśli i wartości, którymi żyło niegdyś  

środowisko naukowe, a następnie zinterpretować je we współczesny sposób. Temu służyć ma 

„Historia mówiona Polonistyki KUL”.     
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Projekt „Historia mówiona Polonistyki KUL” będzie realizowany w Instytucie Filologii 

Polskiej KUL od 2016 roku przez studentów kierunku humanistyka cyfrowa w ramach seminarium 

magisterskiego Media (prowadzonego przez dr Agnieszkę Karczewską i prof. dra hab. Sławomira 

Jacka Żurka), a zostanie zakończony w roku 2018 (w stulecie studiów polonistycznych 

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz stulecie tejże Uczelni). W trakcie 

trwania projektu zostaną zebrane wspomnienia budujące obraz przeszłości polonistyki KUL oraz 

jej społeczności: pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych oraz studentów. 

Opowieści te staną się częścią większych narracji: o KUL-u, Lublinie, Polsce, środowiskach 

uniwersyteckich; życiu społeczno-politycznym i kulturalnym, w okresie przedwojennym (1918-

1939), wojny i okupacji (1939-1944), PRL-u (1944-1989), transformacji ustrojowych (1989-1991) 

oraz po czasy współczesne (1992-2018).  

W ten sposób zostaną zrealizowane trzy podstawowe cele projektu:  

1. utrwalenie historii studiów polonistycznych w KUL;  

2. przygotowanie prac magisterskich będących studiami poszczególnych przypadków, które 

zostaną opracowane na podstawie materiałów źródłowych zdobytych w wywiadach;  

3. stworzenie metodami oral history archiwum mówionego Instytutu Filologii Polskiej KUL.  

Działania podejmowane w projekcie realizowane będą z wykorzystaniem technik wywiadu 

narracyjnego, a ich wyniki przeniesione na nośniki cyfrowe.   

 

Harmonogram realizacji projektu: 

październik 2016 – grudzień 2016 zbieranie informacji na temat świadków historii polonistyki KUL 

październik 2016 – kwiecień 2017 przygotowanie warsztatowe uczestników projektu  

maj 2017 – czerwiec 2017  wywiady ze świadkami historii  

lipiec 2017 – wrzesień 2017  transkrypcja, opis i opracowanie cyfrowe zebranych materiałów  

październik 2017 wywiady uzupełniające  

listopad 2017  obróbka medialna zarchiwizowanych materiałów cyfrowych 

październik 2017 – maj 2018 pisanie i redagowanie pracy magisterskiej – studium przypadku  

czerwiec 2018 – wrzesień 2018 obrona pracy magisterskiej  

październik 2018 r.  
prezentacja i publikacja wyników projektu (w ramach obchodów 

100-lecia Polonistyki KUL) 

 


