9-10 czerwca
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz
Instytut Jana Pawła II KUL zorganizowali konferencję
naukową pt. „Etyka nauczyciela”, podczas której szukano
rozwiązań w kwestiach budzących wątpliwości etyczne
środowiska dydaktycznego. Do dyskusji zaproszeni zostali nauczyciele, pedagodzy i etycy.
10 czerwca
na KUL gościł José Miguel Zamoyski-Borbón (krewny
króla Hiszpanii). Stroną zapraszającą była Katedra Historii Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego, Fundacja
Polsko-Iberyjska, Instytut Hiszpańsko-Polski oraz Koło
Hiszpańsko-Polskie KUL.

17 czerwca
miało miejsce wręczenie Medalu za Zasługi dla KUL Pani
Annie Zaleskiej. Wyróżnienie jest wyrazem wdzięczności
wspólnoty akademickiej za wieloletnie wspieranie działalności Instytutu Historii Sztuki KUL oraz fundowanie
stypendiów naukowych w Paryżu dla pracowników
i studentów historii sztuki.
Uroczystość otworzył ks. prof. Sławomir Nowosad, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Laudację
wygłosił prof. Lechosław Lameński.

23 czerwca
odbyło się seminarium otwarte nt. „Praworządność,
władza, deliberatywność – o przyszłości demokracji”
z udziałem Anthony’ego Simona Ladena, profesora University of Illinois (Chicago, USA). W seminarium można
było uczestniczyć on-line przez stronę www.ict.kul.eu.

18 czerwca
Instytut Badań nad Literaturą Religijną KUL zorganizował otwarte seminarium naukowe pt. „Czy sacrum jest
potrzebne kulturze współczesnej?”.

2-3 lipca
odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Unia lubelska – Unia Europejska”, zorganizowana z okazji 440.
rocznicy zawarcia unii lubelskiej, pod honorowym patronatem Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykład inauguracyjny wygłosił
prof. Jerzy Kłoczowski. W kolejnych sesjach omówione
zostały: Doświadczenie historii a współczesna polityka
(przewodniczyła Iwona Hofman, Lublin); Europejska
przestrzeń kulturalna Rzeczypospolitej obojga (wielu)
narodów (przewodniczył Henryk Samsonowicz, Warszawa); Rzeczpospolita wielu narodów i Wielkie Księstwo
Moskiewskie – dwie propozycje rozwoju państwowości
w Europie Środkowo-Wschodniej (przewodniczył Jerzy
Wyrozumski, Kraków); Unia lubelska 1569 roku i zawarty w niej kompromis w świetle najnowszych badań
(przewodniczył Henryk Gmiterek, Lublin); Wschodni
wymiar polityki Unii Europejskiej (przewodniczył Grzegorz Janusz, Lublin); Tradycje i perspektywy unijne
w XIX i XX wieku (przewodniczył Mirosław Filipowicz,
Lublin).
Konferencję współorganizował Instytut Historii KUL.

11 czerwca
na Placu Litewskim odbył się VII Koncert Chwały, zatytułowany „Wystarczy ci mojej łaski” tematycznie związany
z życiem i nauczaniem św. Pawła Apostoła, któremu
w Kościele poświęcony jest 2009 rok. Oprawę artystyczną (taniec i obrazy plastyczne) wykonał Teatr ITP.

1 lipca
z okazji obchodów 440. rocznicy unii lubelskiej „jako
znak naszej pamięci i wdzięczności za wieki wspólnej
historii” tytuły doktora honoris causa KUL otrzymali
przedstawiciele narodów wchodzących w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów: Prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus, Prezydent Ukrainy Wiktor
Juszczenko, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech
Kaczyński, były Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi Stanisław Szuszkiewicz.

15-17 czerwca
w Kościele Akademickim KUL odbyły się spotkania
(m.in. codzienna Msza św., czuwanie, adoracja) w ramach lubelskiego etapu peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży po polskich diecezjach. Krzyż
ten został ofiarowany młodym ludziom w 1984 roku
przez Papieża Jana Pawła II: „Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego
Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na
cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości
i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym
i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”.

26

aktualności

14 czerwca
odbył się dzień skupienia dla młodzieży z cyklu Młodzież
w drodze, pt. „Miłość nieodwzajemniona”. Prowadzący:
ks. prof. Krzysztof Guzowski.

19 czerwca
w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa wspólnota akademicka obchodziła Święto Patronalne. Mszy
św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Mieczysław
Cisło. Po uroczystym zakończeniu studiów magisterskich
nastąpiło odnowienie doktoratów ks. prof. Józefa Kudasiewicza i ks. prof. Jana Łacha. Wieczorem, mimo deszczowej pogody, pracownicy KUL wraz z rodzinami bawili
się na pikniku na terenie kampusu na Poczekajce.

22-24 czerwca
w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu nad Wisłą miała miejsce konferencja naukowa pod hasłem
„Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych
XVI-XVIII wieku”.

17 czerwca
o. dr Filip Buczyński, szef Lubelskiego Hospicjum dla
Dzieci im. Małego Księcia został wyróżniony Nagrodą
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin za całokształt działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

6 lipca
na KUL-u rozpoczęła się 36. edycja letnich kursów języka
polskiego. Bogata oferta programowa dostosowana
do różnych oczekiwań słuchaczy, sprawdzone i ciągle
unowocześniane metody nauczania, unikalne wykłady wygłaszane przez wybitnych specjalistów, imprezy
towarzyszące (wycieczki, spektakle, projekcje filmowe,
koncerty, spotkania) zachęciły ponad 100 osób z 23
krajów by spędzić kilka wakacyjnych tygodni właśnie
w Lublinie.

20 lipca zmarł Henryk Slaby, człowiek wielkich zasług, wybitny ekspert finansowy, niestrudzony filantrop, wielki orędownik polskiej kultury, szczery i oddany Przyjaciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, odznaczony „Medalem za Zasługi dla KUL”, uhonorowany tytułami doktora honoris causa
KUL oraz „Protector Universitatis”.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 lipca w kościele Our Lady of Peace w Toronto.
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