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Drodzy Czytelnicy,
przed Państwem wakacyjny numer „Przeglądu Uniwersyteckiego”. Prezentuje-
my w nim wydarzenia, które wydały nam się znaczące. Nie oznacza to oczywiście, 
że inne nie zasługują na miano ciekawych i ważnych! Wybór spośród licznych im-
prez uniwersyteckich jest zawsze sprawą bardzo trudną, zwłaszcza, gdy ograni-
czenia objętościowe są nieubłagane.

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu sylwetki ludzi, których całe życie, postawa 
moralna i działalność są darem dla innych. Ksiądz Profesor Tadeusz Styczeń jest 
jedną z takich osób. Starsze roczniki absolwentów pamiętają Profesora jako pory-
wającego wykładowcę etyki, który z ogniem w oczach głosił prawdę o człowieku 
i jego godności. Uroczy pseudonim, nadany Profesorowi przez studentów w la-
tach 80.– Mały Książę – doskonale obrazuje niezłomność zasad, dającą się porów-
nać rzeczywiście chyba tylko (jak w książce Antoine’a de Saint-Exupéry) z wyry-
waniem podstępnie kiełkujących baobabów. Czy trzeba też mówić coś więcej o czło-
wieku, który cieszył się przyjaźnią Jana Pawła II? Przedstawiamy Państwu relację 
z jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich Księdza Profesora. Bardzo wzruszające 
świadectwo.

W obecnym roku przypada również 40-lecie pracy Międzywydziałowego Zakła-
du Historii Kultury w Średniowieczu przybliżającego wiedzę o stanie nauki śre-
dniowiecznej w Polsce. Jubileusz Zakładu stał się okazją, aby wyrazić wdzięczność 
Księdzu Profesorowi Stanisławowi Wielgusowi byłemu wieloletniemu Rektorowi 
KUL, a obecnemu biskupowi diecezji płockiej, za jego ogromne zasługi tak w na-
uce, jak i sferze organizacyjnej życia uczelni.

Piszemy też o obchodzącym 40-lecie istnienia Instytucie Historii Kościoła. Jego 
powstanie wiąże się z podjętą przez Rektora KUL ks. Mariana Rechowicza refor-
mą studiów teologicznych. Dobrze, że są ludzie, którym idea nauczania dziejów 
wydaje się bliska i ważna. Cytowany w tekście Jan Długosz pisze, że z nauki dzie-
jów „dowiadujemy się, jak żyć uczciwie oraz jakieś owoce i szlachetną (...) przy-
jemność uzyskujemy (...) i porzucamy złe dla dobrego”.

Dobrzy nauczyciele – podobnie – również uczą, jak „porzucać złe dla dobrego”. 
Konkurs dla dobrych nauczycieli właśnie organizują co roku studenci Wydzia-
łu Teologii KUL. Tegoroczny finał „Pedagoga Roku” miał miejsce 10 maja. Na-
zwiska tych, którzy zdaniem studentów łączą „fides et ratio” znajdą Państwo we-
wnątrz numeru. 

Prezentujemy również imprezę, przy której co roku, nie bez przyjemności, na-
pracować się muszą studenci. Nie jest to jednak praca związana z desperackim wy-
pełnianiem braków wiedzy w sesji egzaminacyjnej. To przychodzi dopiero potem. 
Wcześniej są przymiarki koncepcyjne, finansowe, logistyczne, sto pomysłów, czę-
ściowo weryfikowanych przez życie, częściowo przez rektora lub kwesturę (nieko-
niecznie w tej kolejności). Mowa oczywiście o KULturaliach. Dobrze, że są. Wszy-
scy w pewien sposób jesteśmy młodzi. Miłej lektury.

Beata Górka
redaktor naczelny



4 Z  Ż Y C I A  U N I W E R S Y T E T U nr 4 (96)  lipiec-sierpień 2005

Złoty jubileusz kapłaństwa
5 kwietnia br. w kościele akademic-

kim KUL pod przewodnictwem ks. bi-
skupa Mieczysława Cisło sprawowa-
na była Msza św. z okazji jubileuszu 
50-lecia kapłaństwa ks. prof. Tadeusza 
Stycznia, salwatorianina. Doniosłość 
wydarzenia podkreślał związek Oso-
by Jubilata ze zmarłym kilka dni wcze-
śniej Janem Pawłem II. Ks. Styczeń był 
nie tylko uczniem, następcą na uniwer-
syteckiej Katedrze Etyki, ale przyjacie-
lem Jana Pawła II. Towarzyszył on dys-
kretnie Papieżowi przez wiele lat, także 
w ostatnich chwilach życia.

Wraz z Jubilatem Eucharystię kon-
celebrowało wielu kapłanów – profeso-
rów i studentów KUL oraz współbracia 
z ks. prowincjałem Jerzym Maderą. Ko-
ściół akademicki nie pomieścił wszyst-
kich uczestników: rodziny Jubilata, 
przyjaciół, wychowanków, życzliwych 
osób, dlatego wielu musiało pozostać 
na zewnątrz świątyni. Homilię wygłosił 
ks. prof. Andrzej Szostek, bliski współ-
pracownik Jubilata i rektor KUL w la-
tach 1998-2004. Na zakończenie Mszy 
św. ks. Styczeń w przejmujących sło-
wach podzielił się refleksją o ostatnich 
dniach i śmierci Ojca świętego. 

Rodzinne Wołowice
Ks. Tadeusz Styczeń urodził się 21 

grudnia 1931 r. w Wołowicach k. Kra-
kowa. Ci, którzy znają Jubilata, wie-
dzą jak często wraca do wspomnień 
z dzieciń stwa, które ukształtowały jego 
wrażliwość na Boga, człowieka, pięk-
no i dobro. 

Atmosfera ogniska domowego prze-
niknięta była pokoleniowym duchem 
żywej wiary. „Był to dom – jak wyznaje 
– w którym przeżywało się niezwykle 
Boże Narodzenie i Dzień Wielkanoc-
ny. Boże Narodzenie, którego teologia 
była teologiczną antropologią, opiewa-
ne było przez niewyczerpany skarbiec 
kolęd. […] Śpiewało się wtedy kolędy 
z wytartych już niekiedy od używania 
kantyczek, z których korzystali niezna-
ni śpiewający, bo dawno już nieżyjący 
pradziadowie”. 

W rodzinnych Wołowicach uczył 
się także rozumienia człowieka, wraż-
liwości na piękno literatury i muzyki, 
przekraczania narodowych uprzedzeń. 
Trzeba mieć przy tym na uwadze, że 
jego dzieciństwo przypadło na trudny 
okres wojny. Rzutowało na nie też do-
świadczenie pobliskiego obozu kon-
centracyjnego w Oświęcimiu. „W mo-
im domu rodzinnym, do którego sięgał 
zapach dymu krematoriów – wspomi-

na po latach – była ogromna bibliote-
ka zmarłego wujka”. Przeważały w niej 
dzieła niemieckich poetów Goethego 
i Schillera. To w rodzinnych Wołowi-
cach dowiedział się z ust wysiedlone-
go z Poznania organisty, że najwybit-
niejszym muzykiem jest Jan Sebastian 
Bach. Na zdziwienie, że to jest przecież 
Niemiec, usłyszał odpowiedź wysie-
dleńca: „O człowieku decyduje to, czy 
jest człowiekiem dla człowieka”. 

Salwatoriańskie zakotwiczenie
Zważywszy, że założycielem zgro-

madzenia zakonnego salwatorianów 
jest Niemiec ks. Franciszek Jordan, nie 
bez znaczenia jest fakt, że salwatoriań-
ska przygoda ks. Stycznia rozpoczę-
ła się w okresie okupacji. W lecie 1944 
roku rozpoczął naukę w tajnym gimna-
zjum prowadzonym przez salwatoria-
nów na krakowskim Zakrzówku.

Zrozumienia duchowości ks. Jor da-
na uczył się nie z książek, ale z żywe-
go świadectwa spotkanych salwato-
rianów. Wśród pierwszych poznanych 
przez młodego Tadeusza salwatoria-
nów byli br. Rufin Magiera i ks. Waw-
rzyniec Bochenek. „Spowiedź u te-
go niezwykłego salwatorianina – wy-
znaje po latach – była dla mnie wpro-
wadzeniem w ośrodek tego, co było 
ośrodkiem życia mego rodzinnego do-
mu”. Ta więź duchowa między rodzin-
nym domem a atmosferą, którą zastał 
w klasztorze salwatorianów w Krako-
wie na Zakrzówku musiała być silna, 
skoro stwierdza: „Mówiono, że Boże 
Narodzenie Założyciel [ks. Jordan] wy-

brał na główne święto rodziny salwato-
rianów. Czuł tak samo, widać, jak czu-
liśmy w naszej rodzinie w Wołowicach. 
Ta sama duchowość”.

W 1947 r. w Bagnie k. Wrocławia roz-
począł roczny nowicjat w zgromadze-
niu salwatorianów, zaś 8 września 1948 
r. złożył pierwsze śluby zakonne. Stu-
dia filozoficzno-teologiczne odbył na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Dnia 5 kwietnia 1955 r. 
w Krakowie przyjął święcenia kapłań-
skie z rąk ks. biskupa Franciszka Jopa.

Naukowe fascynacje i początki 
więzi z Wojtyłą

W czasie studiów ks. Styczeń inte-
resował się filozofią przyrody, jednak 
prawdziwą jego pasją była muzyka. Je-
go marzeniem były studia z muzykolo-
gii. Na przeszkodzie w realizacji ma-
rzeń stanął ówczesny prowincjał, który 
dostrzegał jego uzdolnienia, ale pole-
cił wybrać inny przedmiot. Wybór padł 
na etykę prowadzoną przez ks. Karola 
Wojtyłę, który w 1953 r. ukończył prze-
wód habilitacyjny na Wydziale Teolo-
gicznym UJ. Po zamknięciu Wy dzia łu 
Teologicznego UJ, rozpoczął on w 1954 
r. wykłady z historii doktryn etycznych 
na KUL-u. W jego wykładach w Krako-
wie uczestniczył jako student kleryk Ta-
deusz.

Studia filozoficzne na KUL-u rozpo-
czął ks. Styczeń w 1955 r. Jego nauko-
wa droga związała się odtąd z ks. Woj-
tyłą. Uczestnicząc w seminarium z ety-
ki prowadzonym przez ks. Wojtyłę, pod 
jego kierunkiem przygotował pracę ma-
gisterską i doktorską (1963 r.). W 1971 r. 
przedstawił rozprawę habilitacyjną. 
Został najpierw asystentem, a następ-
nie adiunktem przy katedrze ks. Wojty-
ły. Gdy Wojtyła w 1958 r. otrzymał sa-
krę biskupią, a w 1964 został mianowa-
ny arcybiskupem krakowskim, coraz 
częściej z racji licznych obowiązków 
związanych z kierowaniem diecezją, 
udziałem w życiu Kościoła powszech-
nego (m.in. w Soborze Watykańskim II) 
powierzał ks. Styczniowi prowadzenie 
wykładów i seminarium z etyki.

W liście z 4 listopada 2000 r., skie-
rowanym przez Jana Pawła II do ks. 
Stycznia z racji jego 70. urodzin, Papież 
tak ocenia ten okres: „Nasza wspólna 
przygoda z etyką zaczęła się jeszcze 
przed Lublinem. W Lublinie jednak, na 
Wydziale Filozoficznym Katolickiego 
Uniwersytetu, miała ona fazę decydu-
jącą. Tam spotykaliśmy się zarówno na 
wykładach, jak i na seminariach, które 
prowadziłem jako wykładowca dojeż-

UCZEŃ I MISTRZ
Jubileusz 50-lecia kapłaństwa 

ks. Tadeusza Stycznia, ucznia 
i przyjaciela Jana Pawła II
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dżający z Krakowa. Tam również da-
ne mi było poznać Cię bliżej jako stu-
denta głęboko zainteresowanego pro-
blematyką etyczną. Wszystkie kolejne 
stopnie naukowe: magisterium, dok-
torat, a z kolei habilitacja, następowały 
po sobie w dość szybkim tempie, tak że 
mogłem być spokojny o przyszłość Ka-
tedry Etyki na KUL-u. Formalnie wciąż 
byłem z nią związany aż do roku 1978, 
ale praktycznie wszystko już opierało 
się na Tobie”.

Łzy ucznia
Wybór kardynała Wojtyły na papie-

ża w dniu 16 października 1978 r. był 
dla jednych źródłem entuzjazmu i ra-
dości, dla innych zaskoczeniem, po-
wodem niepokoju. Wiele z tych wspo-
mnień zostało przypomnianych z racji 
śmierci i żałoby Jana Pawła II.

A jak ten wybór przyjął ksiądz Sty-
czeń? Oddajmy mu głos: „Lublin, po-
niedziałek, 16 października 1978 roku, 
godzina 19.15. Dzwoni telefon. Słyszę 
głos niezapomnianego księdza profe-
sora Stanisława Kamińskiego, dziekana 
Wydziału Filozofii KUL. Wypowiedział 
tylko te trzy słowa: ‘Karol Wojtyła Pa-
pieżem’. Zapadła cisza. Po chwili odło-
żyliśmy słuchawki. Oczyma wyobraź-
ni zobaczyłem natychmiast utrudzoną 
twarz papieża Pawła VI, symbolu i mę-
czennika wielkiej sprawy człowieka”. 

Z perspektywy czasu ks. Styczeń 
wskazuje na opatrznościowy związek 
między wyborem kard. Wojtyły a re-
kolekcjami, które wygłosił on dla pa-
pieża Pawła VI i pracowników kurii 
rzymskiej. „W tej samej chwili przypo-
mniałem sobie, jak kard. Wojtyła, gło-
sząc rekolekcje wielkopostne w Waty-
kanie w roku 1976, zwrócił uwagę Paw-
ła VI na całkowite osamotnienie Chry-
stusa w Getsemani. Mówił, iż Kościół 
winien podjąć trud odzyskania da-
nej ludziom w Getsemani – a utraconej 
– owej niezwykłej szansy pocieszenia 

Boga-Człowieka”. Kard. Wojtyła pod-
kreślał w swoim rozważaniu, że modli-
twa w Getsemani wciąż trwa. Nawią-
zując do tej myśli ks. Styczeń tak kon-
tynuuje swoje refleksje: „Słowa te […
] zapadły we mnie głęboko. Gdy więc 
16 października 1978 roku ks. Kamiński 
powiedział: ‘Karol Wojtyła Papieżem’, 
pomyślałem: Bóg najpoważniej po-
traktował wezwanie Kardynała z Kra-
kowa. Wysłuchał go. Z tą tylko różni-
cą, że Duch Święty zamienił – podczas 
konklawe – adresata prośby Kardynała: 
z Pawła VI na Jana Pawła II. […] A mnie 
ogarnął lęk. Rozpłakałem się – nie wsty-
dzę się tych łez – na myśl o tym, że obli-
cze Jana Pawła II z czasem może się stać 
obliczem Pawła VI”.

Między Katedrą Etyki a katedrą 
św. Piotra

Wybór kard. Wojtyły na Stolicę Pio-
trową nie przerwał kontaktów nauko-
wych i osobistych. Wprost przeciwnie, 
pogłębił je. Z inicjatywy ks. prof. Stycz-
nia, uchwałą Senatu Aka de mic kiego 
KUL w 1982 r. został powołany do ist-
nienia Instytut Jana Pawła II KUL jako 
międzywydziałowy ośrodek do pro-
wadzenia „studiów nad myślą i dzie-
łem Papieża Jana Pawła II oraz budo-
wania wspólnoty osób w du chu gło-
szonej przez Niego nauki Chrys tusa”. 
W 1988 r. ukazał się pierwszy numer 
wydawanego przez Instytut kwartalni-
ka „Ethos”.

Ks. Styczeń nie tylko kontynuował 
i rozwijał myśl swojego Mistrza, ale 
w bardzo dyskretny sposób towarzy-
szył mu w posłudze Kościołowi po-
wszechnemu. Ta wzajemna więź przy-
jaźni rozwijała się na różnych płaszczy-
znach: w dysputach naukowych, zatro-
skaniu o Kościół, wspólnych chwilach 
wypoczynku i świętowania. W cyto-
wanym już liście urodzinowym Oj-
ciec św. tak napisał: „Jestem Ci serdecz-
nie wdzięczny za wszystkie lata na-

szej współpracy, […] a nade wszystko 
za serdeczną przyjaźń, którą mi okazy-
wałeś i okazujesz niezmiennie do dnia 
dzisiejszego. Jesteś, Tadeuszu, znako-
mitym etykiem, ale nie tylko to – je-
steś świetnym narciarzem i turystą. 
Z wdzięcznością wspominam wszyst-
kie nasze wyprawy – letnie, jesienne, 
zimowe – naprzód jeszcze w górach 
polskich, a potem także na północy Ita-
lii; były one okazją do różnych przemy-
śleń i twórczych dyskusji”.

Świadek wierny
Ks. Styczeń był przy papieskim ło-

żu śmierci. Jak zawsze dyskretny, nie 
chciał obnosić się faktem obdarowa-
nia przyjaźnią przez Ojca św. Mimo 
natarczywości dziennikarzy, odmawiał 
wszelkich wywiadów dotyczących je-
go więzi z Janem Pawłem II i towarzy-
szenia mu w cierpieniu i śmierci. „Ktoś, 
komu umiera ojciec i on jest przy tym, 
nie mówi o tym do telewizji” – powie-
dział na zakończenie Mszy św. jubile-
uszowej w Lublinie. To była jedyna pu-
bliczna wypowiedź ks. Stycznia na ten 
temat. Było to wzruszające świadectwo 
wiernego ucznia i przyjaciela.

Oddajmy mu głos: „W momencie, 
kiedy Ojciec Święty skonał, dostrze-
głem niezwykły kontrast. Jeszcze nie-
dawno ten niezwykły ból na jego twa-
rzy. To skrępowanie przyrządami, któ-
re miały pomóc przedłużyć mu życie. 
On, który widzi swoją wierność Ojcu 
przez to, że służy, ale służąc ma pra-
wo, żeby mu nie skracać drogi cierpie-
nia do Ojca. Byłem świadkiem, jak pod-
nosił ręce. Czy nie prosił Ojca: bo je-
śli to jest rzeczywiście dość, to chyba 
niech moi opiekunowie rozumieją i to, 
że ja mam prawo oddać życie, a nie za-
trzymywać życie, że Ty jesteś tym, któ-
ry rozstrzyga. […] Ukochane siostry 
i bracia, ta twarz cierpiącego, jak gdy-
by z impulsu Tego, który konając, sko-
nał, ta twarz pojawiła się nieoczeki-
wanie jako twarz kogoś uśmiechnięte-
go, skłoniona w stronę poduszki, która 
wyglądała - ja wiem? - jak baranek czy 
owieczka, i uśmiechnięty w tamtą stro-
nę tak stygnął. […] Chcę się z wami po-
dzielić tym, że nam nie wolno nie rado-
wać się z tego, że odszedł taki ojciec, ale 
równocześnie, że wolno też, trzeba za-
płakać, że go już nie ma. Dopiero wte-
dy jest pełnia i umiejmy walczyć w so-
bie o tę równowagę. Żeby to było ja-
kimś przyczynkiem, kim Bóg Ojciec jest 
w stosunku do nas, skoro nam swojego 
Syna dał, by nikogo nie gwałcąc, skło-
nił człowieka, by sam wybrał tego, któ-
ry jest jego Ojcem. Oczekuję, żebyśmy 
z tym szli do naszych domów, i rozno-
sili radość okupując ją świadomością 
cierpienia i braku, i pustki, że jego nie 
ma, że jest tam”.

Obyśmy podjęli te oczekiwania.
ks. Bogdan Giemza SDS
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Dnia 21 maja 2005 r. w KUL odbyły się 
obchody jubileuszowe 40-lecia In-

stytutu Historii Kościoła połączone ze 
zjazdem absolwentów zorganizowane 
przez dyrektora Instytutu ks. prof. Ja-
na Walkusza. To spotkanie było drugim 
w historii tego rodzaju przedsięwzię-
ciem będącym okazją do refleksji nad 
tradycją, stanem aktualnym i perspek-
tywą rozwoju Instytutu.

Powstanie Instytutu wiąże się z pod-
jętą od 1957 r. przez ks. rektora Ma-
riana Rechowicza reformą studiów 
na Wydziale Teologii KUL. Zainicjo-
wał on zorganizowanie w miejsce ist-
niejącej Sekcji Historii Kościoła odręb-
nej placówki o nazwie: „Instytut Histo-
rii Kościoła”. Współpracował z nim ks. 
prof. Mieczysław Żywczyński. Wzorem 
miała być organizacja Wydziału Histo-
rii Kościoła na Uniwersytecie Grego-
riańskim w Rzymie, oparta na ratio stu-
diorum. Efektem tych starań i zaanga-
żowania prymasa Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego było wydanie 6 lutego 
1964 r. dekretu Świętej Kongregacji Se-
minariów i Uniwersytetów erygującego 
Instytut Historii Kościoła na Wydziale 

Teologii KUL. Dokument wszedł w ży-
cie 1 października 1964 r.

 Celem Instytutu jest prowadzenie 
systematycznych, metodycznych badań 
naukowych nad dziejami Kościoła po-
wszechnego i polskiego, przygotowa-
nie kadry specjalistów do samodzielnej 
pracy naukowej, dydaktycznej i kościel-
nej, a także współpraca z innymi ośrod-
kami naukowymi w kraju i za granicą. 

W ramach Instytutu Historii Koś cioła 
funkcjonuje obecnie dziewięć katedr: 
Katedra Historii Kościoła w Starożyt-
ności Chrześcijańskiej, Katedra Histo-
rii Kościoła w Średniowieczu, Katedra 
Historii Kościoła w Czasach Nowożyt-
nych, Katedra Historii Kościoła w XIX 
i XX wieku, Katedra Metodologii i Na-
uk Pomocniczych Historii Kościoła, Ka-
tedra Dziejów Teologii, Katedra Histo-
rii Zakonów, Katedra Patrologii Łaciń-
skiej, Katedra Patrologii Greckiej i Dział 
Badań nad Dziejami KUL.

Podstawowym zadaniem Instytu-
tu są badania naukowe indywidualne 
i zbiorowe, dydaktyka obejmująca za-
jęcia kursoryczne oraz wykłady specja-
listyczne typu monograficznego, a tak-
że seminaria naukowe przygotowują-
ce przyszłych dyplomantów. W latach 
1964-2003 Instytut Historii Kościoła 
wypromował około 1200 magistrów, 
ponad 200 licencjatów i około 150 dok-
torów. 

Działalność Instytutu przejawia się 
w organizacji sympozjów naukowych 
oraz patronacie nad dorocznymi zjaz-
dami wykładowców historii Kościoła 
z całej Polski. Osiągnięcia tam wypra-
cowane są kontynuowane przez ogól-
nopolski rocznik naukowy pt. „Ko-
ściół w Polsce. Dzieje i Kultura”, któ-

40-lecie Instytutu 

Historii Kościoła

Ze wszystkich przeto nauk, jakie 
stworzono dla ukształtowania 

ludzkiego, żadna nie wydaje mi 
się tak świetna i wzniosła, jak 

ta, która nas uczy dziejów. Z niej 
bowiem dowiadujemy się, jak 

żyć uczciwie oraz jakieś owoce 
i szlachetną jakąś przyjemność 

uzyskujemy, zapalamy się do 
naśladownictwa i porzucamy 

złe dla dobrego 

Jan Długosz „Roczniki czyli Kroniki 
Sławnego Królestwa Polskiego”
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rego założycielem i redaktorem jest ks. 
prof. Jan Walkusz. Zaangażowanie pra-
cowników Instytutu można także zaob-
serwować w licznych publikacjach na-
ukowych, współpracy z komisjami Epi-
skopatu Polski, z Polską Akademią Na-
uk oraz ośrodkami naukowymi Europy 
i Ameryki.

Organizacją i koordynacją prac całe-
go Instytutu zajmuje się jego dyrektor. 
Funkcję tę pełnili dotychczas: ks. M. Re-
chowicz, ks. M. Żywczyński, ks. B. Ku-
mor, ks. H. D. Wojtyska, ks. S. Librow-
ski, ks. J. Śrutwa, ks. M. Zahajkiewicz. 
Obecnie jest nim ks. Jan Walkusz.

Obchody jubileuszowe 40-lecia 
i zjazd absolwentów Instytutu Historii 
Kościoła rozpoczęła uroczysta Euchary-
stia w Kościele Akademickim KUL pod 
przewodnictwem biskupa Jana Śru-
twy. Homilię wygłosił biskup Jan Ko-
piec. Dalsza część uroczystości odbyła 
się w Collegium Jana Pawła II. Pierw-
szy wykład wygłosił prof. Marek Inglot 
– Dziekan Wydziału Historii Kościoła 
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzy-
mie, wskazując na współpracę między 
Rzymem a Lublinem. Następnie zapro-
szeni goście mieli okazję obejrzeć wy-
stawę pt. „Historia i dorobek nauko-
wy Instytutu Historii Kościoła KUL” 
zorganizowaną przez prof. G. Karole-
wicz. Fotokopie okładek ponad 200 po-
zycji książkowych i wykazów biblio-
graficznych świetnie ilustrowały głów-
ne kierunki badań pracowników Insty-
tutu Historii Kościoła. Pani Profesor jest 
także autorką najnowszej publikacji pt. 
„Instytut Historii Kościoła 1964-2004”, 
przygotowaną z myślą o jubileuszu. 
O ile książka świetnie informuje o dzie-
jach Instytutu, katedrach i aktywno-

ści ich kierowników, o tyle część II se-
sji pt. „Rola i znaczenie Instytutu Histo-
rii Kościoła KUL w rozwoju historiogra-
fii” ukazała sposób uprawiania historii 
i jej specyfikę. Ten problem bardzo syn-
tetycznie ukazali kierownicy poszcze-
gólnych katedr. Komplementarnym do-
pełnieniem całości jubileuszu był blok 
dyskusyjno-wspomnieniowy. Prelegen-
ci, którzy zabrali głos w tej części spo-
tkania ukazali w istocie bardzo ludz-
ką twarz profesorów Instytutu Historii 
Kościoła, szczególnie tych nieżyjących, 
którzy mieli swoje humory i przyzwy-
czajenia. Przedstawili ich takimi, jakimi 
byli naprawdę. 

Zamknięcia jubileuszu dokonał je-
go główny pomysłodawca oraz orga-
nizator ks. prof. Jan Walkusz. Dzięku-
jąc wszystkim, poinformował, że w naj-
bliższym czasie ukaże się drukiem pu-
blikacja zawierająca materiały z drugiej 
części sympozjum.

Należy stwierdzić, że obchody ju-
bileuszowe 40-lecia Instytutu Histo-
rii Kościoła były wspaniałym przypo-
mnieniem jego doniosłej roli w dziejach 
uniwersytetu i nie tylko. Ponadto słu-
chacze mogli się przekonać, że historia 
Kościoła jest wciąż żywa w pamięci ab-
solwentów i studentów Instytutu. 

Agata Kruk



8 Z  Ż Y C I A  U N I W E R S Y T E T U nr 4 (96)  lipiec-sierpień 2005

Labori Medii Aevi Amatorum Laus

Czterdzieści lat pracy
Międzywydziałowego Zakładu 

Historii Kultury w Średniowieczu
W obecnym roku 2005 przypada 

40-lecie pracy jednego z zakładów 
naukowych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, zajmującego się kulturą 
średniowiecza.

W roku 1965 Senat Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego powołał do ist-
nienia Międzywydziałowy Zakład Hi-
storii Kultury w Średniowieczu. Spiri-
tus movens tego przedsięwzięcia był by-
ły rektor KUL, a przyszły biskup, ks. 
prof. Marian Rechowicz, wielki erudy-
ta i humanista.

Jakie cele i potrzeby widzieli inicja-
torzy tej placówki naukowej mającej 
zajmować się odległą historią? 

Powołanie Zakładu wiąże się ściśle 
z misją, jaką miały pełnić uniwersyte-
ty katolickie zakładane w XIX wieku 
– badać i promować kulturę chrześci-
jańską coraz bardziej ignorowaną w la-
icyzującej się Europie. Kultura i nauka 
średniowiecza, nawiązujące do szczy-
towych form rozwoju myśli teologicz-
no-filozoficznej, stanowią o tożsamo-
ści duchowej naszego kontynentu. Dla-
tego praca uniwersytetów katolickich 
oraz ośrodków mediewistycznych z ni-
mi związanych jest ciągle aktualna i do-
niosła zwłaszcza dziś, gdy trwa walka 
o podstawowe wartości leżące u źródeł 
kultury, w której żyjemy.

Międzywydziałowy Zakład Histo-
rii Kultury w Średniowieczu jest jed-
ną z nielicznych placówek naukowych 
w Polsce, która podejmuje się opraco-
wywania ważnych dla polskiej i eu-
ropejskiej kultury rękopisów z okre-
su średniowiecza i wczesnego renesan-
su. W swej serii wydawniczej Acta Me-
diaevalia o zasięgu międzynarodowym 
wydawanej w języku łacińskim, francu-
skim, niemieckim, angielskim, włoskim 
i polskim, Zakład prezentuje stan na-
uki średniowiecznej w Polsce i uprzy-
stępnia badaczom krytyczne edycje śre-
dniowiecznych tekstów rękopiśmien-
nych z zakresu filozofii, teologii, prawa 
i nauk przyrodniczych oraz ich analizę 
merytoryczną. Edycje krytyczne publi-
kowane w serii Acta Mediaevalia cieszą 
się dużym uznaniem wśród fachow-
ców, czego wyrazem może być przy-
znanie wyróżnienia (w r. 1997 przez 
Tommaso della Commissione Leoni-

na oraz Commissione del Cusano) dla 
edycji krytycznej Quaestiones disputatae 
super octo libros „Physicorum” Aristotelis 
cum glossis Ioannis Isneri, która ukazała 
się w IX tomie serii. 

W ostatnim dziesięcioleciu pracy Za-
kładu wydano dziesięć tomów Acta, za-
wierających artykuły polskich i zagra-
nicznych mediewistów, oraz kilka edy-
cji krytycznych ważnych średniowiecz-

nych tekstów naukowych; są to wyniki 
badań, często żmudnych i długotrwa-
łych bo opierających się na źródłach. 

Tomy IX, X, i XVI wydane w ostat-
nim czasie to monografie zawierające 
edycje: Lucyna Nowak, Edycja krytycz-
na przypisywanych Isnerowi i opatrzonych 
jego glosami „Disputata Physicorum” (BJ 
1904); Hanna Wojtczak, Benedykta Hes-
sego oraz jego anonimowego ucznia „Qu-
aestiones de quantitate et qualitate” z ich 
komentarzy do „Kategorii” Arystotelesa (BJ 
1900, BJ 2037, BJ 2043, BJ 24 55); Wanda 
Bajor, Edycja krytyczna I księgi „Quaestio-
nes disputatae” do „De anima” Arystotele-
sa Benedykta Hessego (BJ 2013, BJ 1901); 
Krzysztof Bochenek, Edycja „Epithoma 
conclusonum theologicalium Michała Fal-
kenera z Wrocławia (starodruk BJ 4856). 

Ponadto w opracowaniu są dwie 
edycje: Piotr Smoliński: De consolatione 
theologiae Jana z Dambach (jako tom XIX 
Acta) oraz Jacek Litwin: Komentarz do 
arystotelesowskiej „Metafizyki” Jana z Ra-
ciborska (jako tom XXI).

Edycje krytyczne średniowiecznych 
tekstów i badania nad nimi wymagają 
ogromnego nakładu pracy i wysokich 
kwalifikacji specjalistycznych, takich 
jak znajomość łaciny średniowiecznej, 
paleografii, kodykologii oraz historii 
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filozofii, nauki i kultury średniowiecz-
nej. Międzywydziałowy Zakład Histo-
rii Kultury w Średniowieczu jest waż-
nym ośrodkiem, który mimo, iż za-
trudnia niewielu pracowników osiąga 
znaczące wyniki badań, m.in. dzięki 
skupianiu grona polskich, a także za-
granicznych mediewistów. Ponadto ko-
ordynuje pracę młodych naukowców, 
adeptów mediewistyki, publikując wy-
niki ich badań. Współpracuje także ści-
śle z Katedrą Historii Filozofii w Pol-
sce, pomagając w prowadzeniu zajęć 
z zakresu nauk pomocniczych historii 
filozofii oraz służąc studentom i dok-
torantom przygotowującym prace dy-
plomowe oparte na źródłach rękopi-
śmiennych, konsultacjami z zakresu 
edycji tekstów, a także literaturą facho-
wą i specjalistycznym sprzętem.

Z Zakładem, na przestrzeni lat, zwią-
zani byli wybitni badacze średniowie-
cza: prof. Stefan Swieżawski, prof. Jerzy 
Kłoczowski, ks. prof. Bolesław Kumor, 
ks. prof. Marian Kurdziałek, prof. Ma-
rian Plezia, prof. Zygmunt Sułowski, 
prof. Mieczysław Gogacz, prof. Włady-
sław Seńko, ks. prof. Adam Szafrański, 
prof. Zofia Włodek, prof. Jerzy Zathey, 
bp prof. Walenty Wójcik. Obecnie cie-
szymy się współpracą z mediewistami 
z różnych ośrodków naukowych w Pol-
sce i zagranicą: prof. Mieczysław Mar-
kowski, prof. Zenon Kałuża, dr Henryk 
Anzulewicz, dr hab. Mikołaj Olszew-
ski, prof. Juliusz Domański, prof. Feliks 
Krauze, ks. prof. Stanisław Bafia, pro-
fesorzy z KUL: prof. Jadwiga Kuczyń-
ska, prof. Urszula Mazurczak, prof. 
Agnieszka Kijewska, o. prof. Edward 
Iwo Zieliński, prof. Jerzy Rebeta, dr Ka-
zimierz Wójcik. Ponadto stale i ściśle 
współpracują z Zakładem młodzi me-

diewiści – uczniowie jego obecnego kie-
rownika bpa prof. Stanisława Wielgusa: 
dr Lucyna Nowak, dr Hanna Wojtczak, 
ks. dr Tadeusz Grzesik, dr Barbara Ra-
czyńska, ks. dr Krzysztof Bochenek.

Pracownikami etatowymi Zakładu 
byli: Maria Szafarkiewicz, Władysław 
Seńko, Stanisław Wielgus, Jerzy Wol-
ny, Joanna Judycka i Małgorzata Kowa-
lewska. Obecnie zatrudnieni są Wan-
da Bajor i Piotr Smoliński, ten ostatni 
aktualnie przebywa na rocznym sta-
żu naukowym w Uniwersytecie Karo-
la w Pradze, badając literaturę husyc-
ką i antyhusycką. W. Bajor pracuje nad 
edycją krytyczną II i III księgi komenta-
rza B. Hessego do De anima. Zastępcą 
kierownika Zakładu jest ks. prof. Ma-
rek Zahajkiewicz.

Pracownicy Zakładu kontynuują 
współ pracę z polskimi i zagraniczny-
mi instytucjami naukowymi: z Insty-
tutem Filozofii i Socjologii PAN, Od-
działem Rękopisów Biblioteki Jagiel-
lońskiej, Fédération Internationale des 
Instituts d’Etudes Médiévales, Société 
Internationale pour l’Etude de la Philo-
sophie Médiévale, Aristoteles Latinus, 
Albertus Magnus Institut, Internationa-
le Gesellschaft für Theologische Medi-
ävistik. W ramamach tejże współpracy 
pracownicy prowadzą badania nauko-
we za granicą, uczestniczą w konferen-
cjach naukowych w różnych ośrodkach 
naukowych w świecie, oraz organizu-
ją międzynarodowe spotkania w kra-
ju; publikowane są także w Acta Media-
evalia artykuły i edycje zagranicznych 
uczonych ( z Francji, Niemiec, Austrii, 
Węgier, Belgii i Holandii).

W maju bieżącego roku odbyła się 
uroczysta sesja z okazji 40-lecia pracy 
Zakładu. Złożyły się na nią dwa wyda-

rzenia: wręczenie jubileuszowego tomu 
Acta Mediaevalia dedykowanego obec-
nemu kierownikowi ks. bpowi prof. 
Stanisławowi Wielgusowi oraz uro-
czyste posiedzenie mediewistów z całej 
Polski poświęcone problematyce warsz-
tatu pracy edytora średniowiecznych 
tekstów rękopiśmiennych i prezentacja 
stanu badań w poszczególnych ośrod-
kach mediewistycznych. 

Tom dedykowany prof. Stanisła-
wowi Wielgusowi przygotowali jego 
uczniowie mediewiści, absolwenci Wy-
działu Filozofii KUL pracujący obec-
nie w różnych placówkach naukowych 
kraju (Biblioteka Jagiellońska, Uniwer-
sytet Śląski, Uniwersytet Rzeszowski, 
UMCS, KUL) oraz uczeni związani 
z Zakładem (PAN, także z Francji i Nie-
miec), prezentując wyniki swych naj-
nowszych badań. 

Ten skromny jubileusz Zakładu 
stał się także okazją dla całego środo-
wiska uniwersyteckiego, aby wyra-
zić wdzięczność Ks. Prof. Stanisławo-
wi Wielgusowi byłemu wieloletniemu 
Rektorowi KUL, a obecnemu biskupo-
wi diecezji płockiej, za jego ogromne za-
sługi tak w nauce, jak i sferze organiza-
cyjnej życia uczelni. Ta część uroczysto-
ści zgromadziła licznych gości. Obecny 
był ks. bp prof. Józef Życiński Wielki 
Kanclerz KUL, ks. prof. Stanisław Wilk 
Rektor KUL, ks. prof. Andrzej Szostek 
były Rektor KUL, prof. Stanisław Ki-
czuk Dziekan Wydziału Filozofii KUL 
wraz z Radą Wydziału, oraz pracow-
nicy naukowi pozostałych wydziałów 
KUL i współpracownicy. Przybyli także 
uczniowie Profesora pracujący jako me-
diewiści w różnych ośrodkach w kraju 
oraz związani i zaprzyjaźnieni z Zakła-
dem uczeni specjaliści.

Druga część jubileuszowej Sesji to 
spotkanie polskich mediewistów-edy-
torów, które miało na celu integrowa-
nie tego środowiska, a także tworze-
nie na przyszłość forum wymiany do-
świadczeń i dyskusji nad problemami 
związanymi głównie z wydawaniem 
tekstów rękopiśmiennych. Wszyscy 
uczestnicy wyrazili wielkie zadowole-
nie z tego rodzaju dyskusji, której po-
trzebę od dawna odczuwali. Podjęto 
decyzję organizowania takich spotkań 
regularnie raz w roku. 

Planowany dwudziesty tom Acta 
Mediaevalia ma zawierać pokłosie ma-
jowej sesji jubileuszowej, a także pre-
zentację sylwetek kierowników Mię-
dzywydziałowego Zakładu Historii 
Kultury w Średniowieczu ks. bpa prof. 
Mariana Rechowicza, ks. prof. Maria-
na Kurdziałka i ks. bpa prof. Stanisła-
wa Wielgusa, ludzi wielkiego formatu 
i uczonych, którzy sami swoim życiem 
świadczą o nieprzemijających warto-
ściach, jakie niesie kultura i cywilizacja 
chrześcijańska.

Oprac. Wanda Bajor
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W dniach 4-15 kwietnia 2005 r., na 
Wydziale Filozofii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, w ramach 
„Wykładów Imienia Księdza Stanisła-
wa Kamińskiego” (Stanisław Kamiński 
Memorial Lectures), Profesor Peter Si-
mons z Uniwersytetu w Leeds (Wielka 
Brytania) wygłosił cykl wykładów za-
tytułowany Classification, Categories, and 
the Basis of Being: Outline of a Metaphy-
sical Systematics („Klasyfikacja, katego-
rie i podstawa bytu. Zarys systematyki 
metafizycznej”).

Przedmiotem zainteresowań nauko-
wych prof. Petera Simonsa są różne 
dyscypliny filozoficzne, w tym metafi-
zyka, logika (również prace polskich lo-
gików), historia logiki, filozofia mate-
matyki i filozofia biologii. Do najważ-
niejszych publikacji jego autorstwa na-
leżą książki: Parts, A Study in Ontology 
(Oxford 1987) oraz Philosophy and Logic in 
Central Europe from Bolzano to Tarski: Se-
lected Essays (Dordrecht 1992). Jest nad-
to autorem licznych artykułów publi-
kowanych w renomowanych czasopi-
smach filozoficznych.

Prof. Simons poświęcił tegorocz-
ne wykłady pamięci zmarłego dwa la-
ta temu polskiego logika pochodzą-
cego z Lublina, Czesława Lejewskie-
go (1913-2003), na którego wykłady na 
uniwersytecie w Manchesterze uczęsz-
czał, czerpiąc z tych kontaktów inspira-
cję w swojej pracy naukowej. Wykłady 
były prezentacją systemu metafizyki, 
opracowanego zarówno z uwzględnie-
niem tradycyjnej aparatury pojęciowej 
dawnych systemów metafizycznych, 
jak również z wykorzystaniem współ-
czesnych kategorii naukowych z za-
kresu biologii. Zdaniem prof. Simonsa 
uprawianie metafizyki rozumianej ja-
ko teoria bytu jest wyrazem naturalnej 
postawy poznawczej człowieka i z te-
go właśnie względu powinna być ona 
uprawiana niezależnie od filozoficz-
nych mód.

Prof. Simons dokonał krótkiej cha-
rakterystyki systemu kategorii byto-
wych opracowanego przez Arystotele-
sa, nawiązał także do systemu kategorii 
w filozofii Kanta. Wskazał na związek 
tych kategorii z kategoriami współcze-
snej biologii, które zdaniem prelegenta 
są przydatne w porządkowaniu świata. 
W ramach wykładów zostały zaprezen-
towane różne sposoby klasyfikowania, 
zostały też omówione warunki, które 

powinna spełniać klasyfikacja nauko-
wa. Prof. Simons podał argumenty za 
tezą, że współczesna metafizyka po-
winna znajdować zastosowania w róż-
nych dziedzinach wiedzy naukowej 
i w technice. Filozof wykorzystujący 
różne sposoby klasyfikowania świata 
może pomóc naukowcom i inżynierom 
wykorzystać je m.in. w przemyśle, tech-
nologiach informatycznych czy w bada-
niach kosmosu.

Wykłady prof. Simonsa ukazały słu-
chaczom sposób uprawiania filozofii, 
który z jednej strony dąży do rozwiąza-
nia tradycyjnych problemów filozoficz-
nych, a z drugiej strony pokazuje, jak 
rozwiązania tych problemów mogą być 
przydatne w nauce i w technice. Wykła-
dy były również ilustracją tego, że we 
współczesnej filozofii anglosaskiej me-
tafizyka zajmuje istotne miejsce i że jej 
sposób uprawiania i poruszana proble-
matyka nawiązują do metafizyki kla-
sycznej, przede wszystkim zaś do filo-
zofii Arystotelesa.

W ramach wykładów, podczas 
otwartego seminarium doktoranckiego 
zorganizowanego przez Katedrę Me-
todologii Nauk i Katedrę Metodolo-
gii Filozofii KUL, prof. Simons wygło-
sił odczyt na temat głośnego artykułu 
Bertranda Russela o denotowaniu (On 
Denoting, 1905) i aktualności porusza-
nej w nim problematyki, w sto lat po je-
go opublikowaniu. W wystąpieniu tym 

prof. Simons dokonał prezentacji i oce-
ny poglądów Russela na denotowanie. 
Nawiązując do poglądów Gottloba Fre-
gego i Alexiusa Meinonga zapropono-
wał współczesny sposób ujmowania 
problematyki denotowania.

Wykłady profesora Simonsa stano-
wiły czwarty z kolei cykl „Wykładów 
Imienia Księdza Stanisława Ka miń skie-
go”. W poprzednich latach wykłady 
wygłosili profesor Barry Smith z Uni-
wersytetu w Buffalo (rok akademicki 
2001-2002), profesor Richard Swinbur-
ne z Uniwersytetu w Oxfordzie (2002-
2003) i profesor John R. Searle z Uni-
wersytetu Berkeley (2004-2005). Tego-
roczne wykłady zostały dofinansowa-
ne przez dr. Janusza Palikota.

Marcin Koszowy

Cykl wykładów Profesora Petera Simonsa

„Wykłady im. Księdza Stanisława 

Kamińskiego” 2004/2005
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Istotnym momentem w życiu młodego 
człowieka, narażonego na szeroko po-

jęty indyferentyzm i wygodnictwo, jest 
odkrycie prawdy, że wiele zawdzięcza-
my tym, którzy żyją obok nas. Życie 
bowiem każdego człowieka powierzo-
ne zostało drugiemu człowiekowi, by 
ten dawał i otrzymywał, składał siebie 
w ofierze i przyjmował dar bliźniego. 
Żaden człowiek na naszej drodze nie 
jest kimś przypadkowym, ma określo-
ne zadanie, jest częścią większej całości 
jaka niewątpliwie stanowi życie każde-
go z nas. Nie bez przyczyny szukamy 
w swym życiu tych którzy zachwycają, 
pociągają, nurtują, stają się duchowymi 
mentorami, burzycielami tradycyjnych 
koncepcji, tych którzy wyznaczają no-
we szlaki i sposoby myślenia. 

W duchu powyższych przemyśleń 
powstała idea nagrodzenia tych, któ-
rzy dla studentów Wydziału Teologii są 
„ludzkimi księżycami bosko-ludzkiego 
Chrystusowego Słońca”. Wdzięczność 
studentów wyraża się w corocznej, tro-
skliwie od czterech lat pielęgnowanej 
tradycji uhonorowywania najlepszych 
pedagogów spośród pracowników na-
ukowo-dydaktycznych Wydziału Teo-
logii.

Tegoroczny IV Finał odbył się w dniu 
10 maja 2005 r. w Auli Jana Pawła II. 
Całość rozpoczęła się od wysłuchania 
utworu „Gaudeamus” w wykonaniu 
Chóru Instytutu Muzykologii pod ba-
tutą dr. Jacka Piecha. Po krótkim wpro-
wadzeniu dziekana Wydziału Teolo-
gii, ks. prof. Jerzego Pałuckiego, który 
dokonał przekrojowej analizy terminu 
„pedagog”, nastąpiło ogłoszenie imion 
i nazwisk laureatów konkursu „Peda-
gog Roku 2005” na poszczególnych la-
tach kierunków teologia, nauki o rodzi-
nie, muzykologia.

W dniach od 26 kwietnia do 4 ma-
ja każdy student naszego wydziału 
– z wyjątkiem piątego roku, który jest 
niemal nieosiągalny – miał prawo gło-
sować na swoich ulubionych pedago-
gów. Głosowanie przebiegało w dwóch 
etapach: w pierwszym studenci głoso-
wali na najlepszego wykładowcę i naj-
lepszego prowadzącego ćwiczenia na 
danym roku studiów (studenci mo-
gli oddać nie więcej niż 3 głosy w każ-
dej kategorii). W drugim etapie studen-
ci wybierali pedagoga roku w kategorii 
najlepszy wykładowca i najlepiej pro-
wadzący ćwiczenia – tym razem w ra-
mach danego kierunku studiów. Z po-

wodu dużej liczby wyróżnionych osób 
na poszczególnych latach nie wymienię 
wszystkich nazwisk, ograniczę się jedy-
nie do zaprezentowania zwycięzców na 
danym kierunku: na teologii w katego-
rii najlepiej prowadzącego wykład stu-
denci okrzyknęli „Pedagogiem 2005” 
ks. prof. Krzysztofa Góździa, wyróżnio-
nym prowadzącym ćwiczenia został ks. 
dr Artur Radacki, analogicznie w INoR 
zwyciężyli dr Paweł Skrzydlewski i dr 
Anna Petkowicz, natomiast w Instytu-
cie Muzykologii nagrodzeni zostali dr 
hab. Antoni Zoła i ks. mgr Piotr Pać-
kowski. 

Nasi wyróżnieni to ludzie szczegól-
ni, łączą bowiem pasję z życiem zawo-
dowym, umiejętnie je ze sobą prze-
platając, otwierają nowe horyzon-
ty poprzez dowartościowywanie i wy-
wyższanie tego co ziemskie i ludzkie, 
a przybliżanie tego co boskie, łączą fi-
des i ratio, ale przede wszystkim uczą 
poznawać prawdę i dobro, tak by każ-
dy student sam je pokochał i uczył ko-
chać innych.

Marta Romaszko
Przewodnicząca Sejmiku SSWT

IV edycja Konkursu „Pedagog 2005”

24 czerwca w KUL gościła czterdzie-
stodwuosobowa grupa emerytowanych 
rolników, zrzeszonych w Stowarzy-
szeniu Rodzin Rolniczych w Wandei 
(Francja). Grupie tej przewodniczył Au-
guste Moinard długoletni mer Foussais 
Payré (towarzyszyła mu małżonka Pa-
ni Genvieve Monard). Pan Auguste Mo-
inard był merem Foussais Payre w cza-
sie, gdy siedzibę swoją miało tam CI-
LAC (Międzynarodowe Centrum Języ-
ków i Kultur, obecnie przeniesione do 
siedziby głównej szkoły Les Etabličres 
w la Roche sur Yon), główny organiza-

tor staży formacyjnych dla studentów 
KUL. Jako mer Foussais Payre, Pan Mo-
inard często spotykał się ze studentami, 
aby opowiedzieć im o specyfice dzia-
łalności samorządu lokalnego w małej 
gminie w środowisku rolniczym. Z te-
go okresu (1994) datują się więc jego 
pierwsze kontakty z KUL. 

Deparetament Wandei łączą z KUL 
wyjątkowe stosunki. Wystarczy wspo-
mnieć, że honorowy patronat nad 
pierwszą promocją absolwentów Insty-
tutu Katolickiego w La Roche sur Yon 
(ICES) objął ks. bp prof. dr hab. Stani-

sław Wielgus (1994). W marcu 1995 r. 
KUL gościł delegację parlamentarzy-
stów europejskich, reprezentantów De-
partamentu Wandei. Zaś od 1994 dzię-
ki wsparciu Rady Generalnej Departa-
mentu istnieje i rozwija się w Instytucie 
Filologii Romańskiej KUL opcja zawo-
dowa język francuski ekonomii i finan-
sów. W ramach programu tej unikalnej 
w skali Polski specjalizacji zawodowej 
odbywają się w KUL specjalistyczne 
seminaria prowadzone przez wandej-
skich profesjonalistów delegowanych 
przez Radę Generalną, a corocznie od 
1996 roku, grupa 15 studentów wyjeż-
dża na specjalistyczny staż formacyjny 
do Wandei.

Urszula Paprocka-Piotrowska

Goście z Wandei
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„W poszukiwaniu Mądrości” – to 
był główny motyw przewodni 69. Piel-
grzymki Akademickiej na Jasną Górę 
(6-8 maja 2005 roku).

W pielgrzymce tej uczestniczy-
ło, obok Rektora, dziekanów, profeso-
rów i innych pracowników KUL, osiem 
osób z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Na wstępie należy zaznaczyć wy-
jątkowość tego spotkania, gdyż w tym 
czasie można było oddać cześć Mat-
ce Bożej, obecnej zarówno dzięki zna-
kowi znanej częstochowskiej Czarnej 
Madonny, jak i poprzez pielgrzymującą 
ikonę Sedes Sapientiae – Stolicy Mądro-
ści. Ikona ta – dar Papieża Jana Pawła II 
dla światowego środowiska uniwersy-
teckiego – została w Rzymie poświęco-
na w Roku Jubileuszowym 2000.

Do Polski ikona Sedes Sapientiae 
przybyła 14 grudnia 2004 roku. Papież 
wyraził przez nią swoją ogromną mi-
łość i troskę o właściwy wymiar uni-
wersytetów, jako instytucji służących 
Mądrości i Prawdzie. Ojciec Święty 
Jan Paweł II pragnął, żeby Matka Boża 
– Stolica Mądrości – była natchnieniem 
dla Uniwersytetów, tak profesorów jak 
i studentów. Z troską zwracał uwagę 
na niepokojące zjawisko odchodzenia 
uniwersytetów od źródła Mądrości, co 
w konsekwencji prowadzi do wielkiego 
kryzysu człowieka, kultury i napawa 
niepokojem o przyszłość świata.

Teolog, dominikanin, o. prof. Jacek 
Salij w swoim bardzo wnikliwym i in-
teresującym wykładzie „Mądrość. Pró-
ba opisu” wskazał trafnie na mądrość 
Jana Pawła II. Ta mądrość budowana 

była na gruncie myśli filozofów grec-
kich i chrześcijańskich (a zwłaszcza na 
myśli arystotelesowskiej, potem tomi-
stycznej) i na mądrości biblijnej.

Mądrość biblijna to sztuka dobrego 
życia zgodnie z Prawem Bożym, gdzie 
moralność jest oparta na wewnętrz-
nym głosie sumienia (czyń dobro a uni-
kaj zła). Biblia poprzez Księgę Mądro-
ści, Przysłów czy Psalmy uczy poko-
ry własnego rozumu i bożej bojaźni, 
bo „...bojaźń boża początkiem mądro-
ści...”. Człowiek przewrotny, który ko-
cha kłamstwo, nigdy nie posiądzie mą-
drości (czyli mądrość w nim nie za-
mieszka). 

Wielkim niebezpieczeństwem dla 
myśli ludzkiej jest odchodzenie od Bo-
ga, źródła mądrości. Widział to niebez-
pieczeństwo i jego konsekwencje Jan 
Paweł II, bardzo ostro krytykując no-
wożytną i współczesną filozofię, które 
oderwały poznanie od realnego świata 
(bytów), utraciły wymiar mądrościowy, 
wreszcie wpadły w sidła nihilizmu i re-
latywizmu moralnego. Pomieszano po-
rządek celów i środków w poszukiwa-
niu Prawdy. Współczesne uniwersyte-
ty utraciły arystotelesowski pierwszy 
punkt poszukiwania prawdy poprzez 
sięganie do pierwszej przyczyny zja-
wisk. Dlatego Papież w swoich doku-
mentach gorąco apeluje do świata na-
uki o powrót do źródła prawdziwej 
Mądrości, którą jest sam Jezus Chry-
stus, Syn Boży (Logos), zaś Jego Matka, 
Maryja, powinna być stałym natchnie-
niem w drodze poszukiwania prawdy 
w Duchu Świętym.

W katedrze częstochowskiej pod we-
zwaniem św. Rodziny uczczono Wiel-
kiego Polaka „Tryp tykiem Rzymskim”, 
wyśpiewanym przez Sta nis ława Soykę 
w obecności Rektorów, Senatów i pocz-
tów sztandarowych społeczności aka-
demickich z całej niemal Polski. Utru-
dzeni drogą studenci słuchali śpiewu 
po modlitewnym nocnym czuwaniu u 
stóp Matki Bożej Sedes Sapientiae.

Matka Boża z ikony Sedes Sapientiae 
z wielkim dostojeństwem prowadzona 
była przez profesorów, Aleją NMP z ka-
tedry częstochowskiej na Jasną Górę, 
zaś Duszpasterstwo Akademii Medycz-
nej z Lublina przewodniczyło modli-
twie różańcowej (kilka dni później iko-
nę adorowaliśmy jeszcze raz – już w ko-
ściele akademickim KUL...).

Program 69. Pielgrzymki Aka de mic-
kiej rozpoczęliśmy Apelem Jasno górs-
kim na szczycie o godzinie 21. Po nim 
rozpoczęła się Msza św., podczas której 
odczuliśmy wielkie wzruszenie w go-
dzinie odejścia do Pana naszego Pa-
pieża. 2 kwietnia, tak jak teraz, była 
pierwsza sobota miesiąca... Po komu-
nii świętej na całym placu przed Szczy-
tem zapłonęły świece, symbol obecno-
ści Jezusa i Jego Matki. Podczas wspól-
nego śpiewu Abba Ojcze popłynęły łzy, 
trzymając się za ręce, oddaliśmy hołd 
Wielkiemu Papieżowi. Hołd wdzięcz-
ności za Jego mistrzostwo życia i mi-
strzostwo umierania.

W niedzielę 8 maja 2005 roku (Wnie-
bowstąpienie Pańskie) ks. bp prof. dr 
hab. Marek Jędraszewski, delegat Kon-
ferencji Episkopatu do spraw dusz-
pasterstwa akademickiego, przewod-
niczył mszy świętej w Bazylice Jasno-
górskiej na zakończenie Pielgrzym-
ki AD 2005, podczas której studenci 
tradycyjnie złożyli swoje ślubowanie. 
W 69. Pielgrzymce Akademickiej wzię-
ło udział 5 tysięcy studentów, a tak-
że prawie 200 rektorów, prorektorów 
i profesorów oraz 70 duszpasterzy aka-
demickich. Stanowiła ona kontynuację 
pielgrzymek, które rozpoczęły się jesz-
cze w czasach II Rzeczypospolitej. Co-
roczną obecność na Jasnej Górze ślubo-
wano po raz pierwszy 24 maja 1936 ro-
ku, kiedy to ogłoszono Maryję patronką 
polskich studentów. Pielgrzymki odby-
wały się nawet mimo wojny i okupa-
cji hitlerowskiej; należy w tym miejscu 
wspomnieć, że Karol Wojtyła dla za-
chowania tradycji ciągłości pielgrzymo-
wania studentów do stóp Królowej Pol-
ski, przybywał tu co roku wraz z kilko-
ma kolegami.

Krystyna Wawryszuk, 
Jan Krzysztof Wasilewski 

Biblioteka Uniwersytecka KUL

W poszukiwaniu Mądrości

Ikona Sedes Sapientiae w kościele akademickim KUL
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Pogoda dopisała w ostatni majowy wieczór, kiedy pięć-
dziesiąt osób stawiło się w Dworku Staropolskim (na Po-
czekajce), ażeby uczestniczyć w przyjęciu zorganizowa-
nym z okazji uroczystego podsumowania współpracy. Byli 
to germaniści z Niemiec i Ukrainy, z UMCS i z KUL, którzy 
po dwunastu latach „Partnerstwa instytutów germanistycz-
nych” (niem.: GIP) wzięli udział w ostatniej konferencji (Lu-
blin, 28-31.05.2005) pod hasłem: „Miejsca pamięci i pamięć 
kulturowa. Region i terytorium kultury”.

Pierwszy dzień upłynął na zwiedzaniu Lublina i okolic, 
zaś jego punktem kulminacyjnym był Kazimierz Dolny. Dru-
gi dzień wypełnili swoimi referatami profesorowie z Berli-
na, Lwowa i Lublina, trzeci należał w całości do studentów z 
Berlina i obu lubelskich uniwersytetów. Pracownicy nauko-
wi w swoich referatach przedstawili charakterystyczne ce-
chy naszego regionu kulturowego. Po teoretycznym wpro-
wadzeniu pod tytułem: „Historyczność miejsc a literatura” 
Hartmuta Eggerta (FU Berlin), Janusz Golec (UMCS) przed-
stawił „Polesie i Wołyń jako obszar pamięci”, potem Larys-
sa Cybenko (Lwów) referowała „Wschodniogalicyjskie wspo-
mnienia jako pejzaż pamięci u Somy Morgenstern i Josepha 
Rotha”. Referatem „Miejsca pamięci w poezji Jana Pawła II” 
Max Stebler (KUL) pragnął dopełnić naukową atmosferę po-
siedzenia transcendentalnym wymiarem. Warsztaty dla stu-
dentów proponowały następującą tematykę: „Pomiędzy pol-
ską a żydowską/jidisz tożsamością. Literackie obrazy z życia 
Żydów wschodnioeuropejskich” (Anna Rutka i Małgorzata 
Dubrowska), „Powieści regionalne”, „Literackie figury jako 
kulturowe stereotypy” oraz „Dzienniki podróży”.

W końcu nadszedł ostatni wieczór, który miał być uroczy-
stym akcentem, wieńczącym całość konferencji. Otworzył go 

– w imieniu rektora – ks. prof. Augustyn Eckmann, a prof. 
Max Stebler powitał gości. Specjalną radość sprawiła wszyst-
kim obecność prof. Eberharta Lämmerta, często określanego 
mianem nestora germanistyki. Później dały się już tylko sły-
szeć ożywione rozmowy w reprezentacyjnych pomieszcze-
niach Dworku. Suto zastawione stoły oraz kieliszek dobre-
go wina, sprawiły że, wszyscy znaleźli odpowiednich partne-
rów do rozmowy. Niespodzianką wieczoru była grupa dzieci 
i młodzieży z Lubelszczyzny, która zaprezentowała nam po-
kaz tańców: od ludowych począwszy po klasycznego polo-
neza. Nie tylko nasi goście z Berlina byli zauroczeni ich har-
monijną różnorodnością i wytwornością. Przy pożegnaniu 
– oficjalnym czy prywatnym – dominowała właściwie tylko 
jedna nuta: Wszyscy chcemy kontynuować współpracę, spo-
tkania naukowe i osobiste.

Max Stebler

Organizatorzy 

– od prawej 

Hartmut Eggert 

(FU Berlin), 

Janusz Golec 

(UMCS), 

Max Stebler (KUL)

W dniach 16-20 maja 2005 r. 
w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim odbyły się już po 

raz jedenasty Dni Kultury 
Studenckiej, czyli KULturalia. 

Hasło przewodnie: Kalejdoskop 
kultury. I rzeczywiście oferta 

była bardzo bogata i bardzo 
różnorodna: koncerty, 

kabareton, przedstawienia 
teatralne, projekcje filmów, 

panele dyskusyjne, warsztaty, 
wystawy…

KULturalia rozpoczęto mszą świętą 
w kościele akademickim KUL, po której 
odbyło się uroczyste otwarcie Dni Kul-
tury Studenckiej na dziedzińcu. Zasko-
czeniem dla wielu obserwatorów by-
ło wykonanie przez organizatorów (i 
wszystkich, którzy mieli na to ochotę) 
narodowego tańca polskiego – polone-
za. Kto nie tańczył ma czego żałować. 
Zapewniam, że to wydarzenie przej-

dzie do historii, gdyż pierwszy raz roz-
poczęto w ten sposób KULturalia. Na-
stępnie prorektor prof. dr hab. Józef 
Fert wręczył klucze od uczelni przed-
stawicielowi braci studenckiej i ruszy-
ła machina… 

Każdy dzień „kulturaliowego” tygo-
dnia miał inną myśl przewodnią i tak: 
poniedziałek (16 V 2005) – Kształty kul-
tury, wtorek (17 V 2005) – Odcienie te-
atru, środa (18 V 2005) – Barwy muzy-
ki i kolory filmu, czwartek (19 V 2005) 

– Kultura w różnych odcieniach, piątek 
(20 V 2005) – Dzień Patrona Studentów 
KUL. Czy znasz bł. Piotra Jerzego Fras-
satiego? Oferta była bardzo różnorodna 
i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Z taką imprezą kojarzą się najczęściej 
koncerty. W tym roku wystąpiły zespo-
ły, które reprezentują bardzo odmien-
ne style muzyczne, dzięki czemu nawet 
najwybredniejszy słuchacz był zado-
wolony. Gościliśmy chór chrześcijański 
Trzecia Godzina Dnia (TGD) z Miet-
kiem Szcześniakiem, Voo Voo, Maleo 
Reggae Rockers, Full Power Spirit, In-
Side. Niewątpliwą atrakcją był występ 
Anity Lipnickiej i Johna Portera. Gwiaz-
dy mają swoich fanów i nie muszą spe-

Majowa konferencja wieńcząca współpracę

Dwanaście lat partnerstwa germanistyk

Kalejdoskop kultury
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cjalnie walczyć o popularność, ale nie 
można zapominać o młodych talentach 
– tradycją stał się już Jednodniowy Aka-
demicki Festiwal KULturaliowy, w któ-
rym może wziąć udział każdy, chcący 
się zaprezentować szerszej publiczno-
ści, zespół.

Oprócz muzyki można też było po-
słuchać ciekawych rozmów na waż-
ne tematy. W trakcie tegorocznych Dni 
Kultury Studenckiej odbyło się kilka 
dyskusji panelowych. Równość nie ozna-
cza tożsamości (Antoine de Saint Exupe-
ry), czyli o różnych obliczach kultury… 
– to temat jednej z nich. Spotkanie pro-
wadził pan Dariusz Bugalski (Polskie 
Radio Trójka), który wraz z prelegen-
tami: Bartłomiejem Chowańcem (ak-
tor Teatru im. J. Osterwy w Lublinie), 
Leszkiem Mądzi  kiem (Scena Plastycz-
na KUL), Tymonem Tymańskim (mu-
zyk) i Hirkiem Wroną (dziennikarz mu-
zyczny – Polskie Radio Trójka, Tele-
express) próbował ocenić stan kultury 
w naszym kraju. W trakcie dyskusji od-
powiedziano na kilka istotnych pytań. 
Punktem wyjścia była kwestia kultury 
w nas i obok nas, zastanawiano się, kim 
w kulturze jest człowiek i jakie zajmuje 
w niej miejsce. Próbowano określić rolę 
mediów w propagowaniu kultury eli-
tarnej. Nie zabrakło też aspektu religij-
nego: co z tzw. cywilizacją miłości (na-
wiązanie do wydarzeń ostatniego mie-
siąca – śmierć i pogrzeb Jana Pawła II).

Prelegenci rzeczowo odpowiadali 
na pytania stawiane przez prowadzą-
cego, dzięki czemu nie było to „czcze 
gadanie”, ale bardzo kulturalna (zgod-
nie z założeniami KULturaliów) roz-
mowa, do której na koniec włączyła się 
również publiczność. Czas był niestety 
ograniczony i nie wszyscy mieli możli-

wość wypowiedzi. Dla nas jest to jed-
nak znak, że kwestia jest ważna i, że ta-
kie panele mają sens.

Wartość dźwięku to temat kolejnej 
dyskusji. Wzięli w niej udział: Marek 
Andrzejewski (Lubelska Federacja Bar-
dów), Krzysztof Zalewski (zwycięzca II 
edycji programu IDOL) i Janusz Trzciń-
ski, prowadził: Lucjan Lucimiński. Pol-
ski rynek muzyczny, możliwości dla po-
czątkujących zespołów, fenomen hip-
hopu – to główne kwestie, którymi zaj-
mowano się w trakcie panelu.

Nie zabrakło też aspektów między-
narodowych: Polak w Hiszpanii, Hiszpan 
w Polsce oraz Stosunki polsko-niemieckie 
po 1 maja 2004.

Oprócz tych rozmów poważnych 
i mniej poważnych można było po-
śmiać się do łez na kabaretonie. Pu-
bliczność rozbawiały kabarety: Słuchaj-
cie, Szum oraz Kabaret Moralnego Nie-
pokoju, a także niezastąpiony konferan-
sjer: Artur Andrus. 

Chociaż okazji do śmiechu było wie-
le, nie zabrakło też czasu na refleksję. 
Spektakl Sceny Plastycznej KUL Odcho-
dzi oraz przedstawienie plenerowe Te-
atru ITP Niebieski ptak stwarzały dosko-
nałą możliwość do zastanowienia się 
nad swoim życiem i współczesnym za-
bieganym światem.

Po tej refleksji można było ostro 
wziąć się do pracy, a dokładniej mó-
wiąc – doskonalić swoje umiejętno-
ści i odkrywać talenty na warsztatach, 
prowadzonych przez specjalistów z da-
nych dziedzin. Wybór był niemały: tań-
ce latynoamerykańskie, salsa, śpiew go-
spel, teatr, wykonywanie: świec z wo-
sku i masek gipsowych, origami, efek-
tywna nauka, szybkie czytanie oraz 
uczenie przedszkolaka ekologii.

Wytężony wysiłek umysłowy bądź 
fizyczny jednych męczył bardziej, in-
nych mniej. Ci bardziej wytrwali mogli 
dać upust energii, biorąc udział w pro-
jekcie Fit4Fan (koszykówka, siatkówka, 
fitness itd.), a lubiący bardziej spokoj-
ne formy wypoczynku mogli wybrać 
się na wystawy: Dzieckiem być, Wulka-
ny Islandii albo wystawę rękodzieła ar-
tystycznego.

Miłośników gorących rytmów na 
pewno ucieszył dzień hiszpański: Javier 
López Diaz serwował narodowe potra-
wy hiszpańskie, odbył się też konkurs 
poezji hiszpańskiej, a wieczorem – fie-
sta latina, czyli pokaz i warsztaty tań-
ców latynoamerykańskich. 

Wyjątkowy był ostatni dzień KUL-
turaliowy, poświęcony patronowi stu-
dentów – błogosławionemu Piotrowi 
Jerzemu Frassatiemu. Można było bli-
żej poznać sylwetkę „Błogosławionego 
Studenta”.

W trakcie zabawy nie zapomnieli-
śmy o potrzebujących. Odbyła się akcja 
krwiodawstwa, a także aukcja na rzecz 
ciężko chorej Iwony Matyjas – asystent-
ki na filologii angielskiej.

Podsumowując mogę stwierdzić, że 
te KULturalia były wyjątkowe. Nigdy 
wcześniej nie witali ludzi wchodzących 
na KUL mimowie. Nigdy nie widziałam 
tak wielu zdziwionych min, ale ożywa-
jące „figury” to rzeczywiście coś nieby-
wałego. Ilość zorganizowanych warsz-
tatów też imponująca. Był to naprawdę 
kulturalnie spędzony czas.

Emilia Naruszewicz

Kalejdoskop kultury
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Minęło 85 lat od powstania biblioteki Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, której rozwój jest ściśle związany 
z historią Uczelni. Biblioteka stanowi znakomity warsztat 
pracy dla środowiska naukowo-dydaktycznego KUL oraz in-
nych ośrodków naukowych Lublina. Odwiedza ją wielu go-
ści z kraju i zagranicy.

Zbiory książnicy KUL osiągnęły około 1 mln 800 tysięcy 
jednostek bibliotecznych, spośród których blisko 100 tysięcy 
to zbiory specjalne. Rękopisy, inkunabuły, stare druki, grafi-
ka, kartografia i zbiory muzyczne stanowią dumę każdej bi-
blioteki. Różne są drogi ich pozyskiwania: darowizny, depo-
zyty, zakup, wymiana. Tak się składa, że często najcenniejsze 
zespoły rękopiśmienne, dokumenty pergaminowe, najstarsze 
księgi, które trafiły do bibliotek (w tym także Biblioteki Uni-
wersyteckiej KUL), są darowiznami. To oznacza, że darczyń-
cy traktują biblioteki jako instytucje zaufania publicznego, 
którym można powierzyć największe dobra kultury i nauki.

Ponieważ zbiory specjalne mają bezcenną, często unika-
tową wartość nie mogą być powszechnie dostępne. Publika-
cja pt. „Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL” jest 
formą pokazania ich szerszemu kręgowi czytelników. Jest to 
pierwsza tego typu prezentacja tych pięknych obiektów bi-
bliotecznych.

Dziękuję w tym miejscu PT Autorom i wszystkim tym, 
którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania 
tej publikacji, a szczególnie animatorce zespołu redakcyjne-
go, pani Małgorzacie Trojnackiej.

dr Tadeusz Stolz
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Publikacja „Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” ukazuje cenne i wy-
jątkowo piękne zabytkowe obiekty. Zostały one zaprezento-
wane poprzez słowo i obraz. Biblioteka Uniwersytecka KUL 
pragnie zapoznać swoich Czytelników i Gości z bezcennymi 
świadectwami kultury polskiej i europejskiej zgromadzony-
mi w książnicy.

Publikacja ta, prezentująca rękopisy, inkunabuły, stare 
druki, grafikę i kartografię, mogła powstać dzięki życzliwo-
ści Dyrekcji BU KUL oraz pracy całego zespołu. Stworzyli ją 
koleżanki i koledzy z różnych sekcji i działów, osoby zajmu-
jące się na co dzień pracą merytoryczną ze zbiorami specjal-
nymi, jak również pracownicy Pracowni Konserwacji Zbio-
rów i Introligatorni. Podziękowania za wytrwałą pracę na-
leżą się Iwonie Kasiurze i Jolancie Wasilewskiej z Pracowni 
Konserwacji Zbiorów Specjalnych, Arkadiuszowi Adamczu-
kowi z Sekcji Starych Druków, Robertowi Sawie z Redak-
cji Encyklopedii Katolickiej za szczególne zaangażowanie 
w pracy nad tekstem, a także księdzu Jerzemu Latawcowi 
za skuteczną pomoc w przygotowaniu materiału ilustracyj-
nego do druku. Podziękowania należą się również pracow-
nikom Introligatorni – Barbarze Cech, Monice Hunek, Stani-
sławie Mazurek, Urszuli Szymańskiej, Barbarze Wierzchow-
skiej, Alicji Żydek, Jadwidze Jaźwierskiej i Sławomirowi Sta-
szowi. Dzięki ich pracy powstało 120 artystycznych opraw 
tej książki. Za życzliwe uwagi merytoryczne i wnikliwą oce-
nę niniejszej pracy serdecznie dziękujemy prof. dr. hab. An-
toniemu Krawczykowi z Instytutu Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej UMCS. Głęboka wdzięczność należy się 
także tym wszystkim, którzy prawdziwie zaangażowali się 
w powstanie publikacji.

Redakcja książki 
„Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL”

Prezentacja książki: 

Zbiory specjalne Biblioteki 
Uniwersyteckiej KUL
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Bez namysłu zachęcamy całą mło-
dzież do wzięcia udziału w tego-

rocznym konkursie TP KUL. 
Po trzydziestu godzinach długie-

go lotu nasze stopy dotknęły polskiej 
ziemi. Na lotnisku przywitały nas na-
sze rodziny. Dzień był mroźny, a ulice 
zaśnieżone. Byliśmy zaskoczeni, gdyż 
większość z nas po raz pierwszy wi-
działa na własne oczy śnieg. Nawet nie 
rozpakowując walizek pojechaliśmy 
prosto do Lublina, gdzie nasza czwór-
ka poznała się i gdzie rozpoczęła się na-
sza przyjaźń. 

Pochodzimy z trzech różnych sta-
nów australijskich: Południowa Austra-
lia – Adelajda, (Elvira i Zbyszek), Za-
chodnia Australia – Perth, (Kasia) i No-
wa Południowa Walia – Sydney (Pauli-
na). 

Wszyscy oprócz Pauliny urodzili-
śmy się w Polsce. Jedynie ona przyszła 
na świat w Sydney, gdzie mieszka, stu-
diuje (pedagogikę i psychologię) i pra-
cuje (w sklepie odzieżowym dla ko-
biet). Elvira pracuje w Adelajdzie w ap-
tece i gra główne role w teatrze polskim 
„Ottoway Theatrical Ensemble”. Poza 
tym aktywnie uczestniczy w życiu po-
lonijnym w tym mieście. Kasia w listo-
padzie zdała maturę i planuje studio-
wać inżynierię medyczną w Melbourne. 
W swoim krótkim życiu mieszkała już 
w Polsce, Australii i w Stanach Zjedno-
czonych. Zbyszek natomiast, niedaw-
no obronił magisterium z informatyki 
i planuje podjąć studia doktoranckie. 
Poza tym świetnie jeździ na nartach 
i uwielbia polskie jadło. 

Pomimo że jesteśmy na różnych eta-
pach życia, to od razu zgraliśmy się i je-
steśmy pewni, że nasza przyjaźń bę-
dzie trwała długo. W Lublinie zostali-
śmy zakwaterowani na terenie kampu-
su KUL. Mieliśmy wspaniałe warunki 
– każdy miał własny pokój, była wspól-
na kuchnia, pralnia i łazienka. Zawsze 
miło było z zimnego dworu wrócić do 
tego przyjemnego mieszkania. 

Nie dano nam marnować czasu, bo-
wiem od razu, tj. w pierwszy ponie-
działek, zaczęliśmy zajęcia z siedmiu 
przedmiotów: Historia Polski, Formy 
i normy (czyt. gramatyka), Filmy pol-
skie, Teatr polski, Lektura tekstów lite-
rackich, Literatura polska i kultura Pol-
ski. Najbardziej podobały nam się Fil-
my polskie. Na tym przedmiocie po-
znaliśmy historię kinematografii, czyli 
zdobyliśmy wiedzę o najbardziej zna-
nych aktorach i reżyserach oraz na-
uczyliśmy się krytycznego spojrzenia 

na różne filmy. Lekcje historii Polski 
pozwoliły nam poznać początki naszej 
Ojczyzny, ale także współczesną pozy-
cję Polski w Europie i na świecie. 

Na zajęciach z Teatru polskiego omó-
wiliśmy kilka pięknych sztuk, takich jak 
„Wesele” Wyspiańskiego oraz „Dziady” 
Mickiewicza. Zadano nam nawet pra-
cę domową: po przeczytaniu „Tanga” 
Mrożka mieliśmy opisać jedną z głów-
nych postaci tego utworu. Lektura tek-
stów literackich i Literatura polska po-
kazały nam bogactwo literackie dzieł 
wielkich Polaków. 

Tradycje i zwyczaje naszej Ojczy-
zny poznaliśmy na lekcjach Kultury 
polskiej. Formy i normy okazały się 
dla nas najtrudniejszym przedmiotem 
– nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że 
słowo tak proste jak dwa ma tyle od-
mian (dwa, dwaj, dwóch, dwie, dwu, 
dwom, dwóm, dwoma, dwiema, dwo-
je, dwojga, dwojgu, dwojgiem). 

W nagrodę za ciężką pracę na zaję-
ciach, nieraz przyprawiającą nas o ból 
głowy, szliśmy na miasto na pączki lub 
kremówki. Całe szczęście, Starówka 
jest tylko kilkaset metrów od uczelni. 
Lubelska Starówka ma piękne kamie-
niczki, w których mieszczą się sklepy, 
galerie i kawiarenki. Czasami godzina-
mi chodziliśmy po jednej ulicy podzi-
wiając rozmaitość wyrobów. 

Zbyszek musiał często przypominać 
dziewczynom, że wszystkiego nie mo-
gą kupić, bo nie będzie miejsca w sa-
molocie. Na skraju Starówki znajdu-
je się wieża, z której widać wiele histo-
rycznych zabytków. Jeden z najbardziej 
imponujących to Zamek Lubelski. Znaj-
dują się tam oryginalne obrazy sław-
nych artystów, takich jak: Jan Matej-
ko, Stanisław Wyspiański i Jacek Mal-
czewski. Na terenie zamkowym można 
także odwiedzić kaplicę Trójcy Świętej 
z XV wieku. 

Z tych wypraw zawsze wracaliśmy 
głodni prosto na stołówkę uniwersy-
tecką. Mieliśmy nawet przywilej ja-
dać w sali profesorskiej – czasami trze-
ba było tylko udawać, że mamy tytu-
ły doktorskie. Jedzenie było wyśmieni-
te – smaczne kompoty, puchate pączki 
oraz typowo polskie dania. Panie ku-
charki dogadzały nam w każdy moż-
liwy sposób, a szczególnie uwielbiały 
Zbyszka, ponieważ dużo jadł. 

Po dwóch tygodniach ciężkiej na-
uki, naszą nagrodą był wyjazd do Za-
kopanego w towarzystwie innych stu-
dentów uczących się języka polskiego 
i kultury polskiej. Było nas razem pra-

wie trzydzieści osób. Pogoda od pierw-
szego dnia była doskonała – dużo słoń-
ca i dużo śniegu. Nasz hotel mieścił się 
pomiędzy Wielką Krokwią i Krupów-
kami. Po wczesnym śniadaniu wyru-
szaliśmy w góry. 

Zdobyliśmy kilka szczytów, miedzy 
innymi Gubałówkę, Nosal. Byliśmy 
także nad Morskim Okiem i na Sarnich 
Skałkach. Kiedy tylko była możliwość, 
wyskakiwaliśmy na narty, chociaż cza-
sami więcej uciechy sprawiało nam 
zjeżdżanie na „tyłku” niż na nartach. 

Dodatkową atrakcją naszego poby-
tu w Tatrach były Mistrzostwa Polski 
w skokach narciarskich, które ponow-
nie wygrał Adam Małysz. Działo się to 
drugiego dnia naszego pobytu w Za-
kopanem. Krupówki od rana do póź-
nej nocy były pełne życia – podczas, 
gdy jedni malowali, śpiewali i tańczy-
li, reszta ich podziwiała. 

W naszej grupie byli ludzie z pię-
ciu kontynentów. My reprezentowali-
śmy Australię, dwie zakonnice pocho-
dziły z Zambii, trzy osoby z Korei, kil-
ka z Niemiec, Belgii, Szwecji, Portugalii 
i Francji, była również rodzina ze Sta-
nów Zjednoczonych. Byliśmy pod wra-
żeniem, jak dobrze wszyscy mówili po 
polsku, mimo że w Polsce uczyli się do-
piero od kilku miesięcy. Każdy z nas 
przywiózł do Zakopanego cząsteczkę 
swojej narodowości, co stworzyło nie-
zapomniane doświadczenia. 

Niestety wszystko, co dobre szybko 
się kończy i po pięciu dniach trzeba by-
ło wracać do Lublina. Zbyszek tak bar-
dzo nie chciał odjeżdżać, że zabrał ze 
sobą do autokaru klucz od pokoju ho-
telowego. Po pięciu godzinach negocja-
cji wreszcie zgodził się zwrócić klucz 
i ostatecznie pożegnać z górami. W Lu-
blinie czekały nas jeszcze egzaminy, do 
których solidnie się przygotowaliśmy. 
Pomimo to znajdowaliśmy czas na im-
prezy i poznawanie coraz to nowych 
przyjaciół z akademika. 

Po egzaminach, w nagrodę za to, że 
nikt z nas nie miał dwój na świadec-
twie, wyjechaliśmy do stolicy kultu-
ry polskiej – Krakowa oraz kopalni so-
li w Wieliczce. Wyjazd ten był wspania-
łym zakończeniem naszej wycieczki do 
Ojczyzny, gdyż pogłębił dotychczasową 
wiedzę o naszych korzeniach. 

Przez ten tydzień mieszkaliśmy u oj-
ców Franciszkanów w Wieliczce. Świet-
nie się nami opiekowali – było wyjście 
do teatru, oprowadzanie po Krakowie 
i po kopalni soli w Wieliczce. W 700-
letniej kopalni soli byliśmy traktowani 

Refleksje z pobytu na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim
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jak „goście prezesa” chodząc tam, gdzie 
zwykłym turystom nie wolno chodzić. 

Wzruszające było chodzenie po sol-
nych komnatach wykutych przez na-
szych przodków, którzy włożyli w nie 
niesamowitą ilość pracy. Kopalnia jest 
manifestacją wiary i tradycji górników, 
z której możemy być dumni. 

Te ostatnie dni spędzone razem były 
zarazem pełne śmiechu i smutku z po-
wodu nadchodzącego rozstania. Nie 

możemy uwierzyć jak szybko ten czas 
przeleciał i jak wiele wiedzy o języku 
i kulturze polskiej nam przekazano. 

Chcielibyśmy bardzo serdecznie po-
dzię kować Polonii australijskiej i wszys-
t kim fundatorom naszych stypen diów 
za kurs w Lublinie. Jest to coś, co za-
pamiętamy do końca życia. Na pewno 
owoce naszego pobytu przejdą na na-
stępne pokolenia Polaków w Austra-
lii. Bez namysłu zachęcamy całą mło-

dzież do wzięcia udziału w tegorocz-
nym konkursie TP KUL. Nie będziecie 
żałować. Duża buźka i do zobaczenia 
wkrótce. 
Paulina Kaszubowska, Katarzyna Krysiak, 

Elvira Hoppe i Zbigniew Zdziarski. 
Informacje o tegorocznym konkursie można 
znaleźć na stronach ogłoszeń Pulsu Polonii 
www.pulspolonii.com, lub pod adresem e-mail: 
ofm2@excite.com

30 maja 2005 r. w Kielcach otworzyła swe 
podwoje pierwsza w Polsce galeria prezentująca 

współczesną sztukę sakralną. Inicjatorem 
przedsięwzięcia jest Leszek Mądzik autor 

i reżyser, twórca Sceny Plastycznej KUL.

Leszek Mądzik od dawna marzył, aby zgromadzić w jed-
nym miejscu prace artystów, z którymi łączyło go swoiste 
współodczuwanie tego, co w życiu człowieka najważniejsze 
i najgłębsze – poczucie sacrum. Marzenie to udało się zreali-
zować właśnie w Kielcach, z którym to miastem twórca ga-
lerii związany był od młodości – tu mieszkał i uczył się w li-
ceum plastycznym. W kieleckiej kamienicy zwanej Domem 
Praczki powstała przestrzeń wypełniona twórczością arty-
stów reprezentujących różne style, techniki, pokolenia i epo-
ki. Ideą twórców galerii jest zabranie głosu w sporze, który 
toczy się wokół wartości. Głos ten ma zaistnieć w świadomo-
ści odbiorców i pokazać, że wołanie o wartości wyraża się 
także w faktach artystycznych.

W galerii prezentowane są prace wybitnych polskich 
twórców współczesnych: Nowosielskiego, Hasiora, Bere-
sia, Gierowskiego, Rodzińskiego. Wśród autorów wystawio-
nych tam dzieł znajdziemy też takie nazwiska jak Dobkow-
ski, Dwurnik, Maśluszczak, Anto, Kantor, Myjak czy Waniek. 
Wszystkie prace powstały w ciągu ostatnich 30 lat. 

Na inaugurację kieleckiej galerii Leszek Mądzik wybrał 
prawie sto obiektów. Na uroczystość przyjechali wybitni ak-
torzy – Andrzej Seweryn i Teresa Budzisz-Krzyżanowska, 
którzy odczytali fragmenty „Promethidiona” Cypriana Nor-
wida. List z gratulacjami przysłał Andrzej Wajda. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się też rektor KUL ks. prof. Stani-
sław Wilk oraz przedstawiciele władz miasta, z prezyden-
tem Wojciechem Lubawskim, których życzliwości galeria za-
wdzięcza pochodzącą z XVIII w. siedzibę. 

Od 1 czerwca galeria jest dostępna dla publiczności.

ks. prof. Stanisław Wilk, Bożena Sawicka, Leszek Madzik, 

prof. Stefan Sawicki

Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej 

GALERIA U PRACZKI

ks. dr Alfred Wierzbicki, ks. prof. Stanisław Wilk, bp.  Marian Florczyk, Leszek Mądzik
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Działalność Legii Akademickiej 
rozpoczęła się w marcu 

2004 r. i nie ogranicza się 
tylko do ćwiczenia musztry 
przed gmachem Collegium 

Jana Pawła II. Letni obóz 
i pielgrzymka na Jasną 

Górę, studenckie zawody 
„militarne”, poligon i szkolenie 

spadochronowe, wizyta 
w Akademii Marynarki Wojennej 

– to wszystko sprawia, że 
studentów zgrupowanych 
w Legii nie można uważać 

jedynie za chroniących się na 
uczelni przed zasadniczą służbą 

wojskową. Także studentki 
nie potwierdzają znanego 

porzekadła, że „za mundurem 
panny sznurem”. Upłynął im 

właśnie rok ciężkiej pracy 
i niewygód. Rok przygody  

z wojskiem.

Obóz w Puszczy 26.07-01.08. 2004 
Już na przełomie lipca i sierpnia 

2004 r. pierwszych 24 członków Le-
gii (proporcje damsko-męskie kształto-
wały się wtedy prawie idealnie pół na 
pół) wyjechało na obóz szkoleniowy do 
Puszczy, niedaleko Chełma. Wszyscy 
w pełnym umundurowaniu żołnierza 
Wojska Polskiego. 

Obóz prowadził mjr Zbigniew Ja-
kubczak wraz z kpr. Michałem Jakub-
czakiem. Pierwszy dzień upłynął le-
gionistom na przygotowaniu obozu do 
stanu używalności: rozstawieniu sze-
ścioosobowych, brezentowych namio-
tów oraz budowie szlabanu, przy któ-
rym 24 godziny na dobę pełniona by-
ła warta. Bardzo szybko przeszli chrzest 
bojowy: W nocy przeszła potworna burza 
z piorunami; namioty sprawdziły się – nie 
zalało nas. Za to „popłynęła” rozbita po są-
siedzku kolonia dzieciaków z Caritasu; po-
łowę następnego dnia pomagaliśmy im sta-
nąć na nogi.

Dzień rozpoczynał się o 6 rano tzw. 
poranną zaprawą, czyli biegiem dooko-
ła pobliskiego jeziora. Po śniadaniu na-
stępowały kolejne ćwiczenia. Wojskowa 

musztra była ich nieodłącznym elemen-
tem. Baczność, spocznij, do dwóch odlicz, 
do trzech odlicz, kolejno odlicz – strasznie 
im się to myliło. Musieli też nauczyć się 
przechodzenia z dwuszeregu w szyk 
rozwinięty, albo w kolumnę czwórko-
wą. Marsze po asfalcie urozmaicali za-
śpiewką znaną z „Kawalerii Powietrz-
nej”, choć teksty improwizowali na po-
czekaniu. Do celu strzelali z wiatrówki 
– bo ostrą bronią można posługiwać się 
tylko na poligonie po dopełnieniu mnó-
stwa formalności. Ale jeszcze i na ostro 
postrzelamy! – obiecywali sobie. 

Zajęcia z taktyki okazały się – jak 
mówią – „uprawianiem czołgania 
przez pełzanie”. Przy udzielaniu pierw-
szej pomocy do pozorowania wypadku 
posłużył samochód majora. Ćwiczyli 
też rzut granatem na odległość i do ce-
lu. Mieliśmy też pełen przygód marsz na 
orientację – opowiadają – Żołnierze jedne-
go z oddziałów przekonali spotkanego go-
spodarza, że od trzech dni tkwią w lesie na 
ćwiczeniach. Staruszek bardzo się przejął 
i wszystkich nakarmił... 

Ponieważ było gorąco, często kąpa-
li się w jeziorze, legionistki skwapliwie 
zamieniały mundury na bikini. Każ-
dy dzień kończył się apelem, na któ-
rym odczytywano rozkazy na następ-
ny dzień, major przyznawał wyróżnie-
nia i... nagany! Od 22 obowiązywała 
wszystkich cisza nocna. W ramach re-
kreacji odbyły się dwie dyskoteki orga-
nizowane przez „kolonijne dzieciaki”, 
a na pożegnanie rozpalono czterome-
trowej wysokości pożegnalne ognisko.

Piotr Kalwiński

Pielgrzymka 3-14.08.2004
Większość legionistów już na drugi 

dzień po powrocie z Puszczy zameldo-
wała się na zgrupowaniu pieszej piel-
grzymki Wojska Polskiego na Jasną 
Górę. Dyrektor lubelskiej pielgrzymki, 
ksiądz Jurak, pozwolił by żołnierze, ja-
ko grupa 5, szli jedną drogą razem z cy-
wilami. I chwała mu za to! – oceniają le-

Rok wojskowych przygód 

i niewygód Legii Akademickiej KUL
PUSZCZA 2004 

– HYMN LEGIONISTEK
Karierę w wojsku zrobić chciałam,
więc na ten obóz się wybrałam.

I dziś wyruszam z mym plecakiem
w ślad za majorem Jakubczakiem.

Musztruje major nas bez przerwy,
macie być silne, pełne werwy.

Więc harujemy dzionek cały,
chcemy być dziś godne chwały.

Na tym obozie jak widzicie
samiutkie cuda zobaczycie:

Szeregowego dziś bez paska,
niejedna w barwach idzie laska.

Dziewczyn w mundurach tu niemało,
piosenkę tę właśnie śpiewają.

Nam uśmiech z twarzy już nie schodzi,
bo wiemy o co tutaj chodzi.

Zasługa nasza jest niemała,
załoga nas już wysłuchała.

Skończymy śpiewać, choć bez chęci,
damy też szansę konkurencji.

Kamila Staśkiewicz
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gioniści – Naprawdę! Nie ma to jak piel-
grzymka z wojskiem! Ponieważ żołnierze 
idą trzy razy szybciej od cywili, więc naj-
częściej puszcza się ich przodem. Skutkiem 
takiego układu jest niestety przywilej wy-
miatania do czysta poczęstunków, jakie lu-
dzie przygotowują na postojach. Pod tym 
względem wojsko jest jak szarańcza. Lu-
dzie stojący przy drogach odczuwa-
li dziwne wzruszenie na widok zielo-
nej, rozśpiewanej kolumny maszeru-
jących czwórkami żołnierzy. Było ich 
około 300 – m.in. z 6. Brygady Desan-
towo-Szturmowej, z 21. Brygady Strzel-
ców Podhalańskich, z 3. Brygady Obro-
ny Terytorialnej, z 3. Batalionu Ratow-
nictwa Inżynieryjnego, z 3. Brygady 
Zmechanizowanej.

Na pielgrzymce żołnierzy obowiązu-
je żelazna dyscyplina. Stale, dniem i no-
cą, nadzorowana jest przez wozy żan-
darmerii wojskowej. Samowolne odda-
lenie się traktowane jest jako dezercja 
i jest karalne, natomiast aby wieczorem 
móc wyjść poza teren obozu, potrzebna 
jest przepustka z podpisem dowódcy. 
Charakterystyczny jest sposób wygła-
szanych przez księży konferencji: wie-
dzą oni, że mówią do prostych chłopa-
ków i dlatego nie silą się na kwiecisty, 
ozdobny styl. Zakładają przy tym dość 
niski poziom uświadomienia religijne-
go swych podopiecznych, bo jak ina-
czej tłumaczyć udzielanie żołnierzom 
wskazówek, by wchodząc do kościoła 
klękali przed tabernakulum i broń Bo-
że nie palili papierosów w czasie mszy 
polowej. Przy tym wszystkim wojsko-
wa pielgrzymka posiada własną kuch-
nię i dwie specjalne ciężarówki marki 
Star z prysznicami i gorącą wodą. Żyć, 
nie umierać! Zanosi się na to, że i w tym ro-
ku, jeśli tylko będą chętni, będzie można ma-
szerować razem z wojskiem na Jasną Górę 
– deklarują legioniści.

Piotr Kalwiński

Zawody MILITARY ŻAK 
– POZNAŃ 2004 8-10.10.2004

Być może większość ludzi w Pol-
sce sądzi, że w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim studiują wyłącznie 
księża, zakonnice i pobożna młodzież, 
której nie w głowie strzelanie i kara-
biny AK 47 (nomen omen składaliśmy 
i rozkładaliśmy je na części w jednost-
ce wojskowej w Chełmie). Tym zapew-
ne tłumaczyć należy zdziwienie i za-
interesowanie – także poznańskiej te-
lewizji – drużyną Legii Akademickiej 
KUL na ogólnopolskich zawodach MI-
LITARY ŻAK. Czteroosobowe druży-
ny (m.in. z Politechniki Warszawskiej, 
Gdańskiej, Siedleckiej, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Łódzkiego) startowały 
w trzech konkurencjach: teście wiedzy 
na podstawie podręcznika przysposo-
bienia wojskowego, biegu na orienta-
cję i strzelaniu. 

Zaczęło się w sobotę rano. Nikt nie 
rozwiązał testu bezbłędnie – najlepszy 
wynik to 70% poprawnych odpowiedzi 
(chyba lekko przesadzili z poziomem 
trudności). Po teście (na 26 drużyn) Le-
gia zajmowała 11 miejsce, było więc nie-
źle. Po obiedzie zawody przeniosły się 
na teren poznańskiej Malty – ogromne-
go parku ze sztucznym stokiem narciar-
skim i torem kajakowym. To miejsce ko-
lejnej konkurencji: Rozdano nam dokładne 
mapy z trasą biegu. Należało odnaleźć za-
znaczone na niej w kolejności punkty, na-
stępnie umieszczonymi w tych punktach 
specjalnymi dziurkaczami oznaczyć od-
powiednie pola na karcie biegu i zameldo-
wać się na mecie. W sumie jakieś pół godzi-
ny biegania po pagórkowatym, wilgotnym 
i z lekka zamglonym parku. Przednia zaba-
wa. Niestety zdyskwalifikowano nam jedne-
go zawodnika, bo pomylił kolejność zazna-
czonych na mapie punktów (sprawa była 
zresztą mocno dyskusyjna) i zamiast awan-
sować, spadliśmy na 22 miejsce. 

Na niedzielnym strzelaniu poszło 
już lepiej. Tym razem nikogo nie zdys-
kwalifikowano. Nasz średni wynik 
w granicach 70 pkt. na 100 był zupeł-
nie przyzwoity. Najlepiej zresztą strze-
lała jedyna dziewczyna w naszej dru-
żynie – obecna przewodnicząca Le-
gii Akademickiej (teraz już wiadomo 
dlaczego ma to stanowisko). Jej cztery 
dziesiątki i 86 pkt były pierwszorzęd-
ne. Ostatecznie zawody skończyliśmy 
na 18 miejscu, co wstydu nie przyno-
si, zważywszy, że był to pierwszy start 
Legii Akademickiej w takich zawodach, 
ale i nie jest powodem do chwały. Ma-
my nadzieję, że następnym razem bę-
dzie lepiej. 

Całą imprezę zakończył występ fe-
nomenalnej orkiestry wojskowej. Nie-
zapomnianym przeżyciem było sobot-
nie popołudnie na czołgowym poligo-
nie w Biedrusku. Dziesiątki kilometrów 
lasów, chaszczy i łąk. Częstowano bigo-
sem i kiełbaskami, można też było ku-
pić piwo z beczki. Podstawiono rów-
nież czołg, którym żołnierze „pobry-
kali troszeczkę”. Takie rozpędzone 40 
ton stali naprawdę robi wrażenie! Po 
niedzielnym obiedzie autokar odwiózł 
wszystkich na dworzec PKP i w ten 
sposób zawody MILITARY ŻAK 2004 
dobiegły końca.

Piotr Kalwiński

„Orły i Nieloty”, 
czyli szkolenie w Dęblinie 
14-16.01.2005
Któż z nas nie słyszał tej doniosłej 
życiowej prawdy, że należy uczyć 
się od najlepszych? Legioniści, jak na 
światłych adeptów nauki przystało, 
zachłanni wiedzy i spragnieni 
nauk wszelakich, mając na uwadze 
powyższą maksymę, zdecydowali 
wzorować się na wojskowych 
ORŁACH. Wybór Dęblińskiej Szkoły 
Orląt na miejsce pierwszego ze szkoleń 
Legii Akademickiej KUL nie powinien 
więc dziwić nikogo.

Kolejna życiowa prawda, zdecy-
dowanie mniej doniosła, objawiła się 
chwilę po tym, jak wpuszczono nas na 
teren jednostki. Ku radości przyjmu-
jących nas adeptów lotnictwa (szcze-
gólnie zaś ku uciesze oficera dyżurne-
go, który tylu różnych modeli komó-
rek prawdopodobnie nigdy wcześniej 
na swoim stoliku nie miał sposobności 
oglądać) na czas szkolenia dobrowol-
nie zrzekliśmy się swoich telefonów. 
I nie był to nasz ostatni altruistyczny 
gest. Potem, w ramach przedwieczor-
nego relaksu, dobrowolnie wyszorowa-
liśmy podłogi...

O tym, że wojsko czyni cuda i z naj-
oporniejszego nawet cywila zrobić mo-
że karnego żołnierza długo przekony-
wać nie trzeba – wystarczy jedna po-
rządna zbiórka. Wygląda to trochę jak 
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mierzenie mundurów na czas – przy-
najmniej czasami trudno się pozbyć ta-
kiego wrażenia. Jeszcze inny dowód: je-
den prysznic, osiem kobiet, dwadzie-
ścia minut, no i się udało! Trudniej by-
ło z capstrzykiem, bo baby pogadać 
muszą. 

Część „rekreacyjno-rozrywkowa”, 
która miała być gwoździem programu, 
zaczęła się z wybiciem północy. Chwi-
lę potem, zwarci, prężni i gotowi, poza-
pinani na wypadek zimna, a na wszel-
kie inne wypadki zaopatrzeni w ple-
caki i hełmy (urocze nakrycia głowy), 
czekaliśmy na wymarsz. Jak bardzo 
rozrywkową okazała się ta część szko-
lenia przekonywać nie trzeba nikogo, 
zwłaszcza zaś naszej całkowicie sfe-
minizowanej grupy trzeciej, która pod 
opieką uroczego podchorążego Fuk-
sa (personalia objęte tajemnicą wojsko-
wą, dla potrzeb tekstu imiona zmienio-
no, wszelka zbieżność przypadkowa) 
przez pół nocy przedzierała się przez 
złowrogie wertepy wokół Dęblina. Ha-
sło naszej wyprawy? Krew, pot i łzy! 
Pierwszego punktu kontrolnego szu-
kałyśmy dobre 15 minut, nawołując do-
mniemanych „kontrolerów”, by się sa-
mi ujawnili, co z pewnością odnotowali 
obudzeni tym ludzie we wsi. Pierwszy 
wypadek na piątym kilometrze skoń-
czył się interwencją Panów z Białego 
Audi (nie mylić z czarną wołgą), którzy 
ranną z pola walki odstawili pod opie-

kę lekarza. Bałyśmy się myśleć, co nam 
się może przydarzyć na piętnastym ki-
lometrze. Wspomagając się batonika-
mi, w pocie czoła pokonywałyśmy ko-
lejne metry. Brak biegłości w czytaniu 
mapy o mały włos nie wyprowadził 
nas w pole, na dodatek przez cmen-
tarz. Groźba zaginięcia w akcji wisiała 
w powietrzu. Nie ominęło nas tajemni-
cze spotkanie trzeciego stopnia z miej-
scowym patrolem policyjnym. Uspoka-
jam: rozeszliśmy się w pokoju (nie mie-
li z nami szans!). 

Czas na łzy nadszedł nieco później. 
Na szczęście były to łzy radości. Or-
łom, na widok naszych poczynań opa-
dły skrzydła. Ze śmiechu przez dobry 
kwadrans nie mogli się podnieść z as-
faltu (zgodnie przyjęłyśmy, że to na-
sze wdzięki tak panów powaliły; tej 
wersji się trzymajmy!). Nie ukończy-
łyśmy marszu jako pierwsze. Niestety, 
byli lepsi. Nagrodę jednak otrzymały-
śmy wspaniałą. Była nią radosna wia-
domość, że grupa pierwsza w całości 
złożona z mężczyzn, jeszcze nie dotar-
ła. Jeszcze długo wszyscy na nią cze-
kaliśmy.

Ranek nadszedł szybko i zastał nas 
nie do końca rześkich i wyspanych. 
Światu (czytaj: Wojsku) przywróciła nas 
poranna zaprawa, a śniadanie uczyniło 
z nas dozgonnych fanów koszarowego 
wiktu. Zaledwie dzień później niedziel-
ne przedpołudnie mieliśmy spędzić na 
strzelnicy. Do tego czasu oddawaliśmy 
się uciechom pilotażowego treningu: 
od katapulty, przez symulatory lotu, aż 
po obowiązkowe zdjęcia w kabinie sa-
molotu. Głód, zimno i depresję spotę-
gowała w nas musztra. Opieszali, po-
za krokiem defiladowym i podobny-
mi niuansami wojskowego regulaminu, 
zapoznali się dosyć dokładnie z miej-
scowym transformatorem. Była to na-
groda specjalna za szczególny wkład 
w tworzenie atmosfery – w rzeczywi-
stości: karna przebieżka. Potem zasłu-
żony obiad i najbardziej oczekiwany 
punkt programu: drzemka!

Wieczór upłynął nam na zwiedza-
niu centrum życia kulturalnego koszar: 
Domku Pilota. Jakiś czas później przez 
wieczorny deszcz dał się słyszeć, nie-
siony podmuchami północnego wia-
tru, ochoczy śpiew żaków: Płonie ogni-
sko w lesie... 

Niedziela, mimo wcześniejszych 
obaw, okazała się łagodna (oczywiście 
poza rozdzierającym serca bólem roz-
stania i nielicznymi dolegliwościami, 

najpewniej z przeforsowania po tru-
dach sobotniej musztry). Na strzelni-
cy obyło się bez ofiar, nawet jednego 
draśnięcia! Dobrze, że się chociaż ka-
rabinki zacinały (niektórym, szczegól-
nie namaszczonym snajperom, zdarza-
ło się to po każdym strzale), bo by nam 
generalicja z nudów popadała! A że się 
nam, mimo usilnych starań, nie udało 
niczego upolować, na obiedzie nie zo-
staliśmy. Występowaliśmy tu w końcu 
jako wojsko. Wczorajszego mięsa jeść 
nie chcemy!

Jeszcze raz dziękujemy Dowódz-
twu WSOSP w Dęblinie za umożli-
wienie nam odbycia szkolenia, które 
oprócz niezapomnianych wrażeń, da-
ło nam szansę bliższego zapoznania 
się z funkcjonowaniem tej szkoły. Ma-
my nadzieję, że w przyszłości, zaowo-
cuje to długotrwałą, międzyuczelnianą 
przyjaźnią.

Marta Dworakowska

16. bpd 11-13.03.2005
Skrót, który składa się na tytuł te-

go tekstu jest na pewno nie wszystkim 
znany, dlatego pozwolę sobie go rozwi-
nąć – ku radości tych, którzy właściwie 
nie mają pojęcia, „o czym mowa”, i roz-
paczy tych, którzy chcieliby o nim zapo-
mnieć. Chodzi tu mianowicie o 16. ba-
talion powietrznodesantowy w Krako-
wie – tzw. komandosów. A właściwie 
o to, co spotkało tam członków Legii 
Akademickiej KUL – kilkudziesięciu 
studentów lubelskich uczelni, dobrych 
chłopców i ładne dziewczyny, którzy 
nieświadomi niczego wyruszyli pocią-
giem o bardzo wczesnej porze ku daw-
nej stolicy wszystkich Polaków. 

Większość osób uczestniczących 
w wyjeździe, który miał być wstępnym 
(teoretycznym) zapoznaniem się z zasa-
dami bezpiecznego korzystania ze spa-
dochronu, domyślała się, że teoretyczne 
szkolenie nie będzie jedyną atrakcją po-
bytu w Krakowie. Zaraz po przyjeździe 
zostaliśmy przywitani przez naszego 
„opiekuna” – starszego chorążego Arka 
– i razem z nim udaliśmy się na teren 
jednostki, gdzie nastąpiło zakwatero-
wanie. Potem był obiad, zapoznanie się 
z historią 16. bpd, kolacja i wyjście na 
miasto. Kraków to bardzo piękne mia-
sto. Poza tym mają tam świetne grzańce 
z wina – w Lublinie takich nie ma. Mó-
wiąc krótko, był to bardzo przyjemny 
dzień, który w ogóle nie zapowiadał te-
go, co się stanie nazajutrz.

Rok wojskowych przygód 

i niewygód Legii Akademickiej KUL
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Sobota zaczęła się bardzo wcześnie. 
Obudził nas żołnierz, „zapraszając” 
wszystkich na tzw. zaprawę poranną. 
Dla tych, którzy nie wiedzą: zaprawa 
poranna ma służyć jedynie dobru żoł-
nierza, poprawić jego samopoczucie, 
zdolność kojarzenia, lepszą orientację 
w terenie, pomaga również zapomnieć 
o koszmarach nocy i lepiej dotlenić or-
ganizm świeżym powietrzem. W życiu 
się tak nie dotleniłem! Po drugim okrą-
żeniu boiska zaczęliśmy biec przez jed-
nostkę. W pewnym momencie kole-
ga obok mnie zwrócił słuszną uwagę 
żołnierzowi, który nami kierował, mó-
wiąc, że dziewczyny (nic im nie umniej-
szając, bo sam miałem ochotę kilka ra-
zy dać spokój tej rozgrzewce) już nie 
biegną, odłączywszy się od grupy du-
żo wcześniej. Żołnierz widocznie przy-
jął to do wiadomości, jednak nic nie od-
powiedział, a tym bardziej nie przerwał 
biegu. W pewnym momencie, skręciw-
szy gdzieś między budynkami, dotar-
liśmy do miejsca, gdzie czekały nasze 
koleżanki. Byłem pewien, podobnie 
jak resztka tych, którzy kontynuowa-
li poranną zaprawę, że właśnie w tym 
miejscu się zatrzymamy, a dziewczy-
ny otrzymają surową reprymendę za 
przerwanie biegu. My, którzy go do-
tąd kontynuowaliśmy liczyliśmy z ko-
lei na pochwałę. „Dołączyć” – to było 
jedyne słowo, jakie padło z ust żołnie-
rza prowadzącego rozgrzewkę. Nawet 
nie wiem, czy rzeczywiście ktoś dołą-
czył, gdyż nie chciałem tracić energii na 
odwracanie głowy. Po kilku następnych 
rundkach wokół budynków dotarliśmy 
wreszcie do miejsca naszego zakwa-
terowania. Zostało nas tylko siedmiu: 
siedmiu porządnie zgrzanych facetów 
– za to jak dotlenionych!

Jak się okazało później, nie był to ko-
niec atrakcji, jakie czekały na nas tego 
dnia. Po śniadaniu i krótkim odpoczyn-
ku zaczęły się zajęcia z wychowania fi-

zycznego z tym samym żołnierzem, 
który prowadził zaprawę. I, jak to bywa 
na zajęciach z w-f, przeprowadzona zo-
stała porządna rozgrzewka. Bardzo po-
rządna. Następnie zafundowano nam 
bieg sprawnościowy, skoki przez kozła, 
wspinanie po linie itp. Całe zajęcia za-
kończył bieg „15 razy 20”. Po czymś ta-
kim na obiad zjadłem ze smakiem da-
nie, za którym normalnie nie przepa-
dam.

Zgodnie z zasadą „w zdrowym ciele 
zdrowy duch”, po obiedzie zaczęły się 
zajęcia teoretyczno-praktyczne. Ćwi-
czyliśmy składanie spadochronu i za-
sobnika, poznawaliśmy zasady obowią-
zujące spadochroniarza przed skokiem 
i podczas jego wykonywania. Mieliśmy 
możliwość przećwiczenia podstawo-
wych zwrotów i czynności, jakie mo-
że i powinien wykonać skoczek zapię-
ty w uprząż spadochronu. Na koniec 
przekazano nam podstawowe informa-
cje, które powinien znać każdy, kto ma 
ochotę kiedyś wyskoczyć ze statku po-
wietrznego (tak: właśnie statku, a nie 
samolotu!) i wylądować cało i zdrowo 
w myśl zasady, że „spadochroniarze 
nie umierają, tylko idą do piekieł, aby 
się przegrupować”. Po tak wyczerpu-
jącym poranku i popołudniu wszyscy 
czekali na kolację i kolejną możliwość 
wyjścia poza mury jednostki. Tak za-
kończyła się sobota.

Niedzielny poranek rozpoczęła rów-
nież zaprawa, jednak dużo skromniej-
sza, niż ta z dnia poprzedniego. Na-
stępnie udaliśmy się na ściankę wspi-
naczkową, gdzie miało dojść do zawo-
dów między drużyną przyjezdnych, 
a gospodarzy, czyli żołnierzy pobo-
rowych 16. bpd. Ścianka to świet-
na rzecz, polecam każdemu. A zawo-
dy wygraliśmy! Każdy z nas dostał 
również dyplom pamiątkowy będą-
cy potwierdzeniem pobytu i ukończe-
nia zapoznawczego szkolenia fizycz-

nego i spadochronowego w 16. batalio-
nie powietrznodesantowym. Odbył się 
również egzamin sprawdzający naszą 
wiedzę – przez wszystkich pomyślnie 
zaliczony. Biorąc pod uwagę skalę je-
go trudności i ogrom informacji, jakie-
go od nas oczekiwano, stopnie były nad 
podziw dobre. 

Dopiero w pociągu podczas dro-
gi powrotnej uświadomiliśmy sobie, 
co tak naprawdę każdy z nas przeżył 
przez ten weekend. Podczas szkole-
nia nie było przecież nudnych opowia-
dań o tym, jak to się fajnie skacze. By-
ły zabawne opowiadania na ten temat 
i możliwość poczucia się choć odrobi-
nę tak, jak czuje się człowiek, lecąc na 
spadochronie. Nie było okropnego żoł-
nierskiego jedzenia, ale smaczne posił-
ki, które wybornie smakowały po mor-
derczej zaprawie. Nie było trudne-
go egzaminu, tylko łatwy test, które-
go nie dało się nie zdać. Na zawodach 
na ściance nikt nas nie rozniósł, za to 
zmierzyliśmy się w wyrównanej walce 
z żołnierzami. Mieliśmy co wspominać.

Jakub Cholewa

Akademia Marynarki Wojennej
22-24.04.2005

Pięknego popołudnia wyruszyli-
śmy pociągiem z Lublina do Warsza-
wy. W stolicy ponad trzy godziny cze-
kaliśmy na następny pociąg do Gdy-
ni. Niestety kolejne kilka godzin spora 
część legionistów spędziła w korytarzu 
owego pociągu, próbując zająć jak naj-
bardziej wygodną pozycję, by choć na 
moment zasnąć. Nie było to łatwe, ale 
opłacało się. Na dworcu w Gdyni nie-
zwykle miło przywitał nas kmdr por. 
Krzysztof Wojtas z bsm. pchor. Micha-
łem Kostowskim. Autokar Akademii 
Marynarki Wojennej zawiózł nas na te-
ren jednostki.

Dzień pierwszy
Przebraliśmy się grzecznie w mun-

dury i poszliśmy na śniadanie. Po chwi-
li wytchnienia zaczęła się „zabawa”. Na 
sam początek trening musztry zespoło-
wej i pojedynczego żołnierza. Maryna-
rze byli pod wielkim wrażeniem umie-
jętności większości legionistów w tej 
dziedzinie (tutaj składam ukłon w stro-
nę mjr. Zbigniewa Jakubczaka – on dał 
nam podstawy i tak dobrze nas wy-
szkolił). Po maszerowaniu, zwrotach 
i tupaniu, rozpoczęło się zwiedzanie 
Akademii Marynarki Wojennej. 

Wstępem do zwiedzania był wykład 
na temat struktury wojsk Marynarki 
Wojennej RP. Następnie zaprowadzo-
no nas do planetarium. Piękne gwiaz-
dy w ciepłą, letnią noc – nic tylko pa-
trzeć, wzdychać (niektórzy chrapali) 
i marzyć. Jednak czas nas gonił i trze-
ba było iść dalej. Pokazano nam teraz 
inną stronę Marynarki Wojennej – mi-
ny, pociski, przyrządy nawigacyjne, so-
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nary (i masę innych urządzeń, których 
nie potrafię nazwać) oraz symulator, na 
którym studenci AMW uczą się „pro-
wadzić” okręt. Był on do tego stopnia 
realistyczny, że wydaje mi się, iż nie-
jeden z członków Legii Akademickiej 
KUL chciał szukać burty, by „złożyć po-
kłon Neptunowi”. 

Po zakończeniu zwiedzania zmęcze-
ni, lecz z uśmiechami na twarzach, po-
szliśmy na obiad, będąc niezwykle cie-
kawymi, cóż to za zabawy marynar-
skie czekają na nas po południu. A za-
bawy, jak sama nazwa wskazuje, dały 
nam dużo frajdy i śmiechu. Były wyści-
gi w workach, celowanie rzutkami, bieg 
z odbijakami i wzbudzająca najwięcej 
emocji, walka na bomie. 

Po kolacji, wraz z podchorążymi 
udaliśmy się do Gdyni, gdzie dostali-
śmy „czas wolny”, a każdy wykorzy-
stał go wedle uznania. Jak na grzeczną 
młodzież przystało, na 22 wróciliśmy 
do jednostki. Marzyliśmy już o odpo-
czynku. Na korytarzu zaległa cisza.

Dzień drugi
Dzień drugi rozpoczął się pobud-

ką o 6.30, śniadankiem i dwugodzinną 
podróżą do Czernicy na Pojezierzu Ka-
szubskim. Tam znajdował się poligon, 
gdzie szkoleni są marynarze AMW. Za-
raz po dotarciu na miejsce zostaliśmy 
podzieleni na trzy drużyny – każda do-
stała do wykonania zadanie. Jedna mia-
ła zbudować tratwę z pali i mnóstwa li-

nek (okręt o dziwo nie poszedł na dno), 
druga udała się na tratwę ratunkową, 
gdzie – w czasie unoszenia się na wo-
dzie – uczyliśmy się niezwykle skom-
plikowanych węzłów marynarskich. 
Trzecim i ostatnim zadaniem było przy-
mocowanie do rowerka wodnego becz-
ki i przeholowanie jej do wyznaczone-
go punktu. 

Pozostałą część dnia spędziliśmy 
przy ognisku jedząc, śmiejąc się i oba-
lając stereotypy na temat KUL-u oraz 
zwyczajów na nim panujących. Atmos-
fera była niesamowita, aż żal było wra-

cać do Gdyni. Po powrocie do jednost-
ki, mając jeszcze zbyt wiele sił, spora 
część legionistów odbyła pasjonujący 
mecz w piłkę siatkową. Wieczór w aka-
demiku spędziliśmy raczej towarzysko.

Dzień trzeci
W niedzielę pobudki w wojsku nie 

ma, aczkolwiek wstać należało już oko-
ło siódmej. Pyszne śniadanko i zaraz 
po nim zwiedzanie portu Marynarki 
Wojennej i okrętów. Mieliśmy zaszczyt 
być oprowadzeni po „ORP Puławski”, 
„Wodnik”, „Hutnik” i okręcie podwod-
nym „Sokół”. Pokazano nam mnóstwo 
pomieszczeń, przyrządów, broni i opo-
wiedziano dużo interesujących histo-
rii o każdym z okrętów. Wielkimi kro-
kami zbliżał się czas rozstania i powro-
tu do Lublina. Uroczyste pożegnanie 
po obiedzie jakoś dziwnie rozciągało 
się w czasie. Trzeba było jednak wziąć 
się w garść, spakować i opuścić mury 
tej niezwykle gościnnej uczelni.

Sześciogodzinne błąkanie się po 
Trójmieście skończyło się wyruszeniem 
po północy w drogę powrotną. Suk-
cesem było znalezienie miejsc siedzą-
cych dla wszystkich, co każdy przyjął 
z ogromną ulgą, mając na uwadze do-
świadczenia ostatniej podróży pocią-
giem. Tak wróciliśmy do Lublina, zmę-
czeni, ale szczęśliwi (i zarazem smutni, 
że tak krótko). Z bagażem nowych do-
świadczeń oraz głowami pełnymi hi-
storii, które jeszcze długo i z zapałem 
będziemy opowiadać rodzinie i znajo-
mym.

Kamila Staśkiewicz

Rok wojskowych przygód 
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14 maja 2005 r. w Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym 

Caritas w miejscowości Puszcza 
odbyły się I Zawody Sportowo-

Obronne Stowarzyszeń 
Młodzieżowych i Wojska 

Polskiego. Zawody te miały 
na celu promocję wojska 

i obronności w środowisku 
akademickim, popularyzację 

nowego systemu przeszkolenia 
wojskowego studentów szkół 

wyższych oraz sportową 
rywalizację stowarzyszeń 

młodzieżowych i wybranych 
jednostek wojskowych.

W zawodach wzięło udział 10 dru-
żyn: z klas wojskowych szkół ponad-
gimnazjalnych województwa lubel-
skiego, ze Stowarzyszenia Studenckie-
go Legia Akademicka KUL, ze Straży 
Granicznej oraz z jednostek wojsko-
wych współpracujących z Legią Akade-
micką: z Akademii Marynarki Wojennej 
z Gdyni, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych z Dęblina, Szkoły Podofi-
cerskiej Centrum Szkolenia Wojsk Lą-
dowych z Poznania, 3. Brygady Zme-
chanizowanej Legionów im. Romualda 
Traugutta z Lublina.

Dzień przed zawodami, tj. w pią-
tek 13 maja, do obozu przybyła znacz-
na większość zawodników. Podczas 
rozmieszczania ich w namiotach oka-
zało się, że dla naszego kolegi Adama 
z AMW zabrakło miejsca, chcieliśmy 
więc go ulokować w jakże przestron-
nym pomieszczeniu razem z przesym-
patycznym Dominikiem (nawet wsta-
wiliśmy tam najlepsze łóżko), jednak 
Adam grzecznie nam odmówił. Zupeł-
nie nie mogliśmy go zrozumieć, prze-
cież Dominik to taki sympatyczny i uro-
czy osiołek, fakt, że z higieną był trochę 
na bakier, ale w końcu były to warunki 
polowe. Wieczorem odbyło się ognisko 
integracyjne, na którym legioniści, a ra-
czej ich żeńska część, próbowała prze-
prowadzić małą dywersję wśród prze-
ciwników i dowiedzieć się, jaką strate-
gię przyjęli. No cóż dziewczynie nawet 
w mundurze nie sposób nie ulec. Prze-
ciągając ognisko do późnych godzin 
nocnych, chociaż trochę udało nam się 
osłabić wroga.

Wszyscy, którzy brali udział w kon-
kursowych zadaniach, a także ci, któ-
rzy te zmagania obserwowali, zosta-
li poczęstowani wyśmienitym żurkiem 
i bigosem przygotowanym przez pa-
na Wojtka. Niesamowite wrażenie robił 
też na wszystkich cały nasz obóz, któ-
ry ponoć sprawiał wrażenie bazy arab-
skich terrorystów, ale od razu demen-

tujemy wszystkie plotki: żadnych ter-
rorystów nie było! Za to był wspania-
ły pokaz działań antyterrorystycznych 
w wykonaniu Straży Granicznej. Za-
pierający dech w piersiach desant z he-
likoptera robił takie rzeczywiste wraże-
nie, że co niektórzy zapewne zastana-
wiali się, czy to przypadkiem nie jest 
prawdziwa akcja. 

Ale czy wojsko, może istnieć sobie 
od tak bez przywódcy? Oczywiście, że 
nie, dlatego też nami dowodził, i to że-
lazną ręką, nasz major Zbigniew Jakub-
czak – konsultant wojskowy Studium 
Przysposobienia Obronnego KUL i je-
go adiutant mgr Urszula Lulkiewicz 
– Sekretarz Studium. „Baczność”, „spo-
cznij”, „poprawić kołnierz żołnierzu”, 
„poprawić beret”, któż z nas nie sły-
szał tych komend po kilkanaście razy 
w ciągu tych zawodów, ale gdyby nie 
to, zapewne wszędzie panowałby za-
męt i bałagan.

O godzinie 15-tej pan profesor Józef 
Fert, prorektor KUL ds. dydaktyki i wy-
chowania, oficjalnie ogłosił otwarcie za-
wodów i rozpoczęła się walka o cenne 
trofea. Zawodnicy zmierzyli się ze so-
bą między innymi w biegu sprawno-
ściowym, rzucie granatem, strzelaniu 
do tarczy, wspinaczce po linie, biego-
wym teście siłowym, udzielaniu pierw-
szej pomocy. Ostatnią konkurencją, któ-
ra wzbudziła najwięcej emocji, był wod-
no-lądowy tor wyczynowy, gdzie jedni 
zawodnicy musieli przepłynąć na dęt-
kach do wyznaczonych punktów, a in-
ni przeciągnąć się po linie tak, by unik-
nąć kontaktu z wodą. Ta konkurencja 
zapewne spodobała się najbardziej pa-
niom, które mogły podziwiać musku-
larne torsy zawodników. Po długiej 
i zaciętej rywalizacji wyniki prezento-
wały się następująco:

1 miejsce: 3 Brygada Zmechanizowana 
Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie

2 miejsce: Szkoła Podoficerska Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania

3 miejsce: 3 Brygada Zmechanizowana 
Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie

4 miejsce: ex aequo Akademia Marynarki 
Wojennej w Gdyni oraz Wyższa Szkoła 
Oficerska Sił Powietrznych z Dęblina

Pierwsze miejsce w kategorii kobiet 
zajęła żeńska drużyna z Legii Akade-
mickiej KUL, która wbrew poglądom, 
że kobiety to słaba płeć udowodniła, 
że lepiej z nimi nie zadzierać. Ich wyni-
ki w strzelaniu okazały się o wiele lep-
sze, niż co niektórych męskich zawod-
ników.

Wszystkich zawodników dopin-
gowali okoliczni mieszkańcy i wie-
lu znamienitych gości m.in.: Ko-
mendant WSOSP gen. bryg. pil. Ry-

szard Hać, prorektor do spraw dydak-
tyki i wychowania KUL prof. Józef Fert, 
pełnomocnik rektora ds. przysposobie-
nia obronnego prof. dr hab. Krzysztof 
Narecki, Komendant Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej płk Marek 
Dominiak, w imieniu 3. Brygady Zme-
chanizowanej ppłk Adam Kwiatoń oraz 
gospodarz Puszczy – ks. ppłk Grzegorz 
Kamiński.

Po części oficjalnej zawodnicy uda-
li się na ognisko i grilla, gdzie mo-
gli podyskutować o wojsku, wymienić 
się doświadczeniami, zawrzeć nowe 
znajomości i dobrze się bawić. Ponad-
to do standardowych dowcipów o żoł-
nierzach, policjantach, czy też „przy-
chodzi baba do lekarza...” został doda-
ny nowy motyw mianowicie: „był so-
bie legionista, zmechol i marynarz...”. 
A, że była to ostatnia noc, tzn. Zielona, 
nie mogło się odbyć bez odpowiednie-
go „pożegnania”, tym bardziej, że nale-
żało udowodnić chłopcom z Gdyni, że 
z legionistami nie ma żartów. I tak nad 
rankiem do namiotu marynarzy przy-
szedł w odwiedziny nie kto inny, jak 
nasz poczciwy Dominik. Poznań wie-
dziony najwyraźniej jakimś przeczu-
ciem skutecznie się zabarykadował. Do-
minik odwiedził też kilku legionistów, 
którzy chwilowo zapomnieli, co to zna-
czy wykonać wspólnie zadanie i spali 
w najlepsze. Niestety przyszedł ranek, 
trzeba było wszystko sprzątnąć i się po-
żegnać. Zawody pozostawiły po sobie 
miłe wspomnienia oraz zapewnienie, 
że za rok znów się spotkamy w tym sa-
mym miejscu na kolejnych zawodach 
Cool Puszcza... 

Magdalena Berbeć

Cool – Puszcza 2005
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Kolejna konferencja z serii 
„Uzależnienia: szczęście 

czy zagrożenie?”, dotycząca 
uzależnienia od palenia 

papierosów, odbyła się 12 
kwietnia 2005 roku. 

W części pierwszej wykładowej – spe-
cjaliści z zakresu uzależnień – od-

powiadali na pytania: Dlaczego ludzie 
sięgają po papierosy? Jaka jest skala proble-
mów wynikających z palenia tytoniu? Dla-
czego palenie tytoniu należy traktować jako 
przejaw braku odpowiedzialności za własne 
zdrowie i za zdrowie innych osób? Wy-
kład wprowadzający wygłosił ks. prof. 
dr hab. Mirosław Kalinowski prorektor 
KUL. Zaznaczył on, że problem uza-
leżnień jest zagadnieniem interdyscy-
plinarnym i dlatego trzeba wzajemnej 
współpracy pomiędzy wieloma pod-
miotami w realizacji profilaktyki zdro-
wotnej. 

Dr Anna Kowalewska z Uniwersy-
tetu Warszawskiego podkreśliła wie-
loczynnikowość i wzajemne powiąza-
nia pomiędzy licznymi uwarunkowa-
niami palenia papierosów. Do znaczą-
cych czynników ułatwiających kontakt 
z papierosem i powstanie uzależnie-
nia zaliczyła ona: czynniki genetyczne, 
proces wychowawczy dzieci i młodzie-
ży oraz postawy dorosłych w stosunku 
do palenia. 

Prof. Andrzej Stanisławek z Akade-
mii Medycznej w Lublinie skoncentro-
wał się na przybliżeniu uczestnikom 
konferencji negatywnych skutków pa-
lenia papierosów dla zdrowia palacza 
i jego otoczenia. Okazuje się, że obok 
możliwości wystąpienia zależności 
psychicznej i fizycznej od papierosów 
istnieje poważne zagrożenie dla organi-
zmu człowieka powodowane substan-
cją znajdującą się w papierosie zwaną 
benzopirenem, która powoduje uszko-
dzenie genu B53 przez co traci on zdol-
ność rozpoznawania zaburzonych ko-
mórek i usuwania ich. W konsekwen-
cji dochodzi do rozwoju procesu nowo-
tworowego. Do istotnych czynników 
w profilaktyce nowotworowej zaliczyć 

można w 50% zdrowy styl życia a w po-
zostałych 50% dietę, czynniki środowi-
skowe i opiekę medyczną. 

Palenie tytoniu można także trak-
tować jako brak odpowiedzialności za 
zdrowie własne i innych osób przeko-
nywała dr Marianna Charzyńska-Gu-
la z Akademii Medycznej w Lublinie. 
Człowiek odpowiedzialny przewidu-
je konsekwencje swojego zachowania. 
Problem palenia jest szczególnie istotny 
w tym aspekcie ponieważ negatywne 
konsekwencje palenia dotyczą nie tyl-
ko palacza ale i jego najbliższego oto-
czenia. Istnieje określenie „palacz od-
powiedzialny”, jest to osoba paląca pa-
pierosy, ale nie paląca w towarzystwie, 
nie częstująca papierosami innych, nie 
pytająca o możliwość zapalenia wśród 
osób niepalących, przestrzegająca in-
nych przed konsekwencjami palenia i 
mająca odwagę przyznać się, że palenie 
jest silniejsze od niej.

Druga część konferencji miała cha-
rakter refleksji nad życiem „Życie – czy 
zgonu chwilką?” [C. K. Norwid] – śpie-
wał i recytował poezję Stan Borys.

Część trzecia konferencji przybliża-
ła zagadnienia: Na czym polega odpo-
wiedzialność osoby za własne zdrowie? Jak 
wspierać człowieka w cierpieniu? Czy czło-
wiek może dojrzewać do śmierci? W dys-
kusji nad wymienionymi zagadnienia-
mi brali udział: Stan Borys – artysta, 
ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki – dzie-
kan Wydziału Teologii KUL, ks. prof. 
dr hab. Czesław Cekiera – wieloletni 
kierownik Katedry Psychoprofilakty-
ki Społecznej KUL, prof. Andrzej Sta-
nisławek – chirurg onkolog i pani Ali-
cja – była palaczka. Panel dyskusyjny 
prowadziła dr Iwona Niewiadomska 
– pełnomocnik Rektora KUL ds. profi-
laktyki.

Na zakończenie tej części konferen-
cji odbyła się prezentacja książki z se-
rii „Uzależnienia: fakty i mity” pt. „Ty-
toń”. Prezentacji dokonał autor mono-
grafii ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera. 
Książka ta poświęcona jest zagadnie-
niom związanym z używaniem, nad-
używaniem i uzależnieniem od papie-
rosów. W kolejnych rozdziałach autor 
przybliża zagadnienia związane z uży-
waniem tytoniu w odległej przeszłości, 

Tytoń – szczęście czy zagrożenie?

Poniżej przedstawiamy sprawozdania z kolejnych 
konferencji dotyczących uzależnień. Tym razem 
przeanalizowane zostały uzależnienia od: tytoniu, 
pracy i kultów publiczności.

Roczny cykl konferencji profilaktycznych ho-
norowym patronatem objęli: Jego Ekscelencja 
Arcybiskup prof. Józef Życiński – Wielki Kanclerz 
KUL, Jego Magnificencja Ks. prof. Stanisław 
Wilk – Rektor KUL, Lubelski Kurator Oświaty 
– Waldemar Godlewski, Prezydent Miasta Lublina 
– Andrzej Pruszkowski.
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czasach nowożytnych i współcześnie. 
Dokładnie omawia objawy uzależnie-
nia od tytoniu i dokonuje typologii pa-
laczy. Przedstawia także wielowymia-
rowe konsekwencje palenia dla palacza 
i osoby towarzyszącej – współuzależ-
nionej. Sporo miejsca w omawianej po-
zycji zajmuje także profilaktyka prze-
ciwtytoniowa. Znaleźć można także ad-
resy instytucji pomocnych w profilak-
tyce i terapii palenia tytoniu na terenie 
całej Polski. Rozdział kończący książ-
kę weryfikuje prawdę o paleniu papie-
rosów i uzależnieniu w powszechnie 
przekazywanych mitach.

Część czwarta konferencji miała cha-
rakter warsztatowy. Zagadnienia zwią-
zane z uzależnieniem i profilaktyką ty-
toniową doskonalono w ramach dzie-
sięciu warsztatów prowadzonych przez 
pracowników Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego i Katolickiego Stowa-
rzyszenia Pomocy Osobom Uzależnio-
nym „Agape”. Warsztat metodyczny 
dla nauczycieli „Papieros – szczęście 
czy zagrożenie? Prowadziła Małgorza-
ta Wyżlic i Ewelina Świniarska. Warsz-
tat „Jak nie palić w stresie? Metody sku-
tecznego realizowania celów” – Monika 
Skrzypek. S. Dorota Góźdź miała zaję-
cia zatytułowane „Nikotyna jak narko-
tyk. Sposoby pomagania rodzicom, któ-
rzy pragną, aby ich dzieci przestały 
palić”. Monika Kopacz poprowadziła 
warsztat „Warunki skutecznego rzuca-
nia palenia”. Warsztat „Czy osoby nie-
pełnosprawne mogą żyć normalnie? 
Cele i zadania dla środowiskowych 
grup wsparcia” – poprowadził dr Woj-
ciech Otrębski. Dr Lila Suchocka mia-
ła zajęcia „Cierpienie jako możliwość 
i szansa rozwoju”. Warsztat „Jak moż-
na ulżyć sobie w cierpieniu” prowadził 
ks. dr Bogusław Block. Zajęcia zatytu-
łowane „Wspieranie dziecka przewle-
kle chorego” prowadziła dr Agnieszka 
Kulik. Małorzata Kostek miała warsz-
tat „Czy siedziałeś przy mnie? Towa-
rzyszenie w cierpieniu rodzinie dziec-
ka chorego terminalnie”. Monika Zię-
zio przeprowadziła zajęcia „Wola życia 
– zmaganie się z cierpieniem przez pa-
cjentów chorych na raka”. 

Joanna Chwaszcz

Organizatorami konferencji byli: Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, Instytut 
Nauk o Rodzinie KUL, Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia 
Zawodowego KUL, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Agape”, 
Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Archidiecezjalne „Gaudium”, Komenda Wojewódzka 
Policji w Lublinie, Krajowe Centrum ds. AIDS, Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL, 
Koło Naukowe Studentów INoR KUL. 
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Pracoholizm, mobbing, 
wypalenie zawodowe, etos 

pracy – to główne tematy 
poruszane przez uczestników 

konferencji profilaktycznej, 
która odbyła się 24 maja 2005 r.

Słowo wstępne wygłosił ks. abp 
prof. Józef Życiński. Następnie od-
była się sesja plenarna, w której 
głos zabrały osoby zajmujące się 
problematyką pracy (i związanymi 
z nią procesami). Prof. dr hab. Woj-
ciech Chudy wygłosił referat: Czym 
jest prawda pracy a czym kłamstwo? 
Zwrócił uwagę jak istotnym proble-
mem w dzisiejszym społeczeństwie 
jest godność człowieka pracujące-
go (praca istnieje „dla człowieka”, 
a nie człowiek „dla pracy”). Każ-
dego człowieka należy traktować 
podmiotowo, nie można pozwalać 
na wyzysk, wykorzystywanie czło-
wieka, bo prowadzi to do powsta-
nia niebezpiecznych procesów ta-
kich jak pracoholizm, mobbing itp. 

Dr Agnieszka Kozak omawia-
ła zjawiska niszczące godność pra-
cownika, są to m.in. mobbing i wy-
palenie zawodowe. Mobbing to 
proces przemocy i nękania psy-
chicznego pracownika, stosowany 
systematycznie, godzący w god-
ność i osobowość człowieka, naru-
szający integralność psychiczną i fi-
zyczną. Osoba nękana nie ma moż-
liwości obrony, jest narażona na 
ataki często zarówno ze strony pra-
cowników, jak i pracodawcy. Celem 
sprawcy jest zepsucie opinii ofiary 
i zaszkodzenie jej w sposób, który 
pozwoli wyeliminować ją z pozycji 
jaką zajmuje. Natomiast wypalenie 
zawodowe to stan fizycznego, emo-
cjonalnego i umysłowego wyczer-
pania przejawiającego się poprzez 
chroniczne zmęczenie. Towarzyszy 
mu negatywna postawa wobec pra-
cy, ludzi i życia, poczucie bezradno-
ści oraz beznadziejności położenia. 
Obniżona jest tu samoocena, która 
manifestuje się poczuciem własnej 
nieadekwatności, niekompetencji i 

zniechęceniem. Wymienione proce-
sy zagrażają nie tylko samemu czło-
wiekowi, ale także jego otoczeniu. 

Zjawisko pracoholizmu przed-
stawiła zebranym dr Iwona Czuma, 
terapeutka. Jest to uzależnienie, 
które cechuje się występowaniem, 
w ciągu ostatniego roku, przynajm-
niej trzech z wymienionych obja-
wów: silne pragnienie albo poczu-
cie przymusu wykonywania pracy, 
trudności wynikające z niemożno-

ści kontrolowania pracy – rozpo-
częcia, zakończenia lub ilości wy-
konywanej pracy, występowanie 
objawów stanu przerwania aktyw-
ności pracowniczej oraz ich zmniej-
szenie lub ustępowanie w momen-
cie powrotu do pracy, stwierdzenie 
tolerancji polegającej na zwiększa-
niu liczby godzin pracy, zaniedby-
wanie z powodu aktywności zawo-
dowej alternatywnych źródeł przy-
jemności lub zainteresowań, konty-
nuowanie pracy mimo wyraźnych 
jej szkodliwych następstw. Dr Czu-
ma zaznaczyła również jakie szko-
dy somatyczne, psychiczne i spo-
łeczne wiążą się z pracoholizmem. 

Druga część konferencji to wska-
zanie alternatyw, pokazanie jak 
można pracować nad sobą, w ja-
ki sposób można zaangażować się 
w inną aktywność nie związaną z 
pracą zawodową. Przedstawione 
zostały pokazy sztuk walki (kara-
te, taekwondo, kravmage, sambo, 
kick boxing) a także pokazy spe-
cjalnej grupy antyblokersów Ko-
mendy Miejskiej Policji w Lublinie. 
W przerwie straż pożarna i policja 
przedstawiły pokazy ratownictwa 
medycznego. 

Kolejnym punktem konferen-
cji był panel dyskusyjny, w którym 
zaproszeni goście: Tomasz Fijałka 

Praca – szczęście czy zagrożenie?
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(prezes MPWiK), Krzysztof Jaskól-
ski (Komenda Główna Policji), ks. 
Wiesław Kosicki (Caritas Archi-
diecezji Lubelskiej), Marian Krza-
klewski (NSZZ Solidarność), Boh-
dan Pawłowicz (Dyrektor General-
ny IAA) wypowiadali się na temat: 
Jak kształtować etos pracy wśród pra-
cowników? W jaki sposób nie dopusz-
czać do takich niebezpiecznych zjawisk 
jak pracoholizm, czy mobbing? Dys-
kusję prowadziła Zofia Czernicka. 
Na zakończenie tej części konferen-
cji miała miejsce prezentacja książ-
ki z serii „Uzależnienia: fakty i mi-

ty” pt. „Praca”. Prezentacji dokona-
ła dr Agnieszka Kulik współautor-
ka książki. 

Ostatnia część konferencji miała 
charakter warsztatowy. W celu do-
kładniejszego poznania problema-
tyki pracy i zagrożeń z nią zwią-
zanych a także sposobów pomo-
cy osobom narażonym na te ne-

gatywne zjawiska organizatorzy 
przygotowali dwanaście warszta-
tów. Rozmowa z przyszłym pracodaw-
cą to zajęcia prowadzone przez Ewę 
Seroczyńską. Ewa Grządziel pod-
powiedziała nam: Jak zmienić pra-
cę zawodową? Jedną z technik selekcji 
kandydatów do pracy – assessment cen-
ter, przedstawiła Monika Skrzypek. 
Automotywacja – jako obrona przed 
wypaleniem zawodowym, poprowa-
dziła dr Agnieszka Kozak. Wykorzy-
stywanie wzorców myślenia w naucza-
niu – warsztat dla nauczycieli przy-
gotowała Joanna Lubawa. Zajęcia 
zatytułowane: Kreatywne myślenie – 
droga do sukcesu zawodowego prowa-
dziła Joanna Marszał. Dr Małgorza-
ta Kuć poprowadziła warsztat: Wik-
tymizacja w miejscu pracy – przyczy-
ny, skutki i sposoby przeciwdziałania. 
Kryteria diagnostyczne oraz sposoby 
pomocy w przypadku uzależnienia od 
pracy przedstawiła s. Dorota Góźdź. 
Zajęcia: Mobbing – nowe zagrożenie w 
miejscu pracy poprowadziła Wero-
nika Piekarowska, a warsztat: Wy-
palenie zawodowe – przyczyny, skut-
ki, sposoby przeciwdziałania Iwona 
Ostrowska.

Agnieszka Chmiel

Organizatorami konferencji byli: Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, Instytut 
Nauk o Rodzinie KUL, Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia 
Zawodowego KUL, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Agape”, 
Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Komenda Wojewódzka 
Policji w Lublinie, Krajowe Centrum ds. AIDS, Wolontariat Studentów KUL, Koło Naukowe 
Studentów Psychologii KUL, Koło Naukowe Studentów INoR KUL.
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Konferencja naukowa „Kulty 
publiczności: szczęście czy 
zagrożenie?” odbyła się 20 
czerwca 2005 roku. Była to 

ostatnia konferencja z cyklu 
„Uzależnienia: szczęście czy 

zagrożenie?”. 
Mowę wstępną wygłosił ksiądz pro-

rektor Mirosław Kalinowski, dziękując 
wszystkim organizatorom oraz przyby-
łym gościom, a wśród nich były takie 
gwiazdy, jak: Irena Santor – pierwsza 
dama polskiej piosenki, Kazimierz Gór-
ski – największy polski piłkarz i trener, 
Michał Wiśniewski – najbardziej kon-
trowersyjny polski piosenkarz, Krzysz-
tof Hołowczyc – najszybszy polski raj-
dowiec, Tomasz Kamel – najprzystoj-
niejszy polski prezenter oraz ks. Arka-
diusz Nowak – najbardziej medialny 
polski ksiądz.

Konferencja naukowa „Kulty pu-
bliczności – szczęście czy zagrożenie” 
różniła się nieco od poprzednich spo-
tkań z tego cyklu. Na początek ks. prof. 
Jan Perszon wygłosił referat, w którym 
próbował odpowiedzieć na pytanie na 
czym polega istota kultu publiczności?

Po tym odczycie odbył się panel 
dyskusyjny, w którym uczestniczyły 
wszystkie przybyłe znakomitości. Pa-
nel został poprowadzony przez ks. Ar-
kadiusza Nowaka oraz Tomasza Kame-
la. Był on o tyle interesujący, że oprócz 
poruszanych zagadnień naukowych 
gwiazdy dzieliły się również swymi 
własnymi doświadczeniami i przemy-
śleniami. Panel odbywał się w bardzo 
oryginalnej scenerii – na scenie auli 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego zna-
lazły się okrągłe kawiarniane stoliki 
i krzesełka oraz ogrodowe kwiaty, co 
pozwoliło uczestnikom dyskusji zapo-
mnieć, że znajdują się na konferencji na-
ukowej w Uniwersytecie i dało większą 
swobodę w dzieleniu się swoimi myśla-
mi. Mimo dość romantycznej atmosfery 
nie zabrakło rozmów na bardzo poważ-
ne i naukowe tematy.

Następnie na scenę wkroczył zespół 
tańca flamenco „Mas de la cuenta”. Pul-
sujące rytmy hiszpańskich melodii, ta-
niec dziewczyn oraz cudowna gra na 
gitarach poruszyła niejednego uczest-
nika konferencji. Po pokazie flamen-
co goście konferencji udali się na prze-
rwę, podczas której dziewczyny z wo-
lontariatu studentów KUL serwowały 
kawę, herbatę, chłodzące napoje oraz 
pyszne pączki! 

Po takim posiłku nastąpiła ostatnia 
część konferencji. Głos zabrała dr Iwo-
na Niewiadomska – pełnomocnik Rek-
tora ds. profilaktyki w Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, współorganiza-
tor wszystkich dziewięciu konferencji 
z cyklu „Uzależnienia: szczęście czy za-
grożenie?”. Dr Niewiadomska wyraziła 
swoją wdzięczność wszystkim osobom, 
które były zaangażowane w przygoto-
wanie konferencji bądź w nich uczest-

niczyły, autorom książek z cyklu „Uza-
leżnienia – fakty i mity”, oraz osobom 
prowadzącym warsztaty towarzyszące 
każdej z konferencji. Przy pomocy slaj-
dów i zdjęć (m.in. map) zobrazowała 
też z jak różnych miejscowości, czasami 
znacznie oddalonych od Lublina, byli 
odbiorcy konferencji – czyli najczęściej 
nauczyciele i młodzież z różnego typu 
szkół, gdyż przede wszystkich do nich 
konferencje te były skierowane. 

Na zakończenie konferencji głos za-
brał Krzysztof Jaskólski z Komendy 
Głównej Policji. Podziękował za trwa-
jącą przez rok współpracę między Uni-
wersytetem i policją oraz zapewnił, że z 
pewnością nie jest to koniec wspólnych 
przedsięwzięć. 

Po konferencji organizatorzy wszyst-
kich dziewięciu konferencji udali się na 
bankiet do stołówki Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. Miło było przy 
suto zastawionych smakołykami sto-
łach porozmawiać, podzielić się wra-
żeniami i uświadomić sobie jaki ogrom 
pracy został włożony w to, żeby konfe-
rencje się odbyły, były interesujące i po-
żyteczne. 

Na bankiecie, już w mniej oficjalnej 
atmosferze, odbyło się wręczenie sym-
bolicznych upominków dla wszystkich 
organizatorów. Ks. prof. Mirosław Kali-
nowski wręczył każdemu pismo z wy-
razami uznania oraz podziękowaniami 
za włożony w przygotowanie konferen-
cji trud. Każdy też dostał książkę Jana 
Pawła II „Pamięć i tożsamość”. I takim 
miłym akcentem został zakończony 
cykl konferencji „Uzależnienia – szczę-
ście czy zagrożenie?”.

Kulty publiczności
– szczęście 

czy zagrożenie?

W organizacji konferencji udział wzięli: Instytut Nauk o Rodzinie KUL, Katedra 
Psychoprofilaktyki Społecznej KUL, Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia 
Zawodowego KUL, wolontariat studentów KUL, Koło Naukowe Studentów Psychologii 
KUL, Koło Naukowe Studentów InoR KUL, Towarzystwo Polsko-Hiszpańskie, Katolickie 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Agape”, Krajowe Centrum ds. AIDS, 
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Archidiecezji 
Lubelskiej „Gaudium”.
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Stanisław Staszic skreślił swój życio-
rys na potrzeby Towarzystwa Przy-

jaciół Nauk, zaczynając od zdania: „W 
roku 1755 w miesiącu listopadzie uro-
dziłem się w mieście Piła z rodziców 
powszechnie szanowanych”. Ród Sta-
sziców dawno osiadł w Pile, jeszcze za 
czasów Władysława IV. Dziad Stanisła-
wa, Andrzej Staszic, piastował godność 
burmistrza, wsławił się walką ze staro-
stą Cieńskim. Syn Andrzeja, Wawrzy-
niec (ojciec Stanisława) też został bur-
mistrzem. Był człowiekiem „wielce obe-
znanym w prawach rzymskich i oczyta-
ny w klasycznych autorach”. Od 1745 
roku nosił zaszczytny tytuł sekretarza 
Jego Królewskiej Mości Augusta III. 
Ożenił się z Katarzyną Mędlicką, cór-
ką obywatela Piły. W 1755 roku urodzi-
ło im się czwarte dziecko – Stanisław, 
który wydawał się zawsze słabym i wą-
tłym, przez co pozostawał pod troskli-
wą opieką matki. Troszczyła się o niego 
znacznie bardziej niż o pozostałe dzieci: 
Antoniego, Andrzeja i Annę. Pani Kata-
rzyna była kobietą wielce religijną toteż 
ofiarowała najmłodsze dziecię opiece 
boskiej i przeznaczyła go do stanu du-
chownego. Wspominając swoją matkę 
Staszic pisze, że „religijność matki była 
pełna przesądów.”

Dzieciństwo Stanisław Staszic spę-
dził w Pile. Po ukończeniu szkoły śred-
niej wstąpił do seminarium duchowne-
go w Poznaniu, tam bowiem wówczas 
synowie mieszczańscy mieli najwięk-
sze możliwości kariery. Wkrótce po 
rozpoczęciu przez niego nauki w semi-
narium miał miejsce pierwszy rozbiór 
Polski. Piła znalazła się w zaborze pru-
skim i Staszic stał się poddanym Fryde-
ryka II. Aby się udać do Poznania, mu-
siał zabiegać o specjalne pozwolenie, 
oraz o zwolnienie od służby wojsko-
wej, do czego zobowiązani byli wszy-
scy duchowni. Sama sutanna nie chro-
niła od wojska.

Mimo tych utrudnień Staszic kon-
tynuował naukę w seminarium. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał na przeło-
mie roku 1778 i 79. Wcześniej zabiegał 
o uzyskanie godności kanclerza kole-
giaty szamotulskiej, z którą związane 
były dochody z dóbr Jankowickich. Sta-
nowisko otrzymał, ale nigdy się tam nie 
pojawił. Mając jakie takie dochody za-
jął się w 1779 roku tłumaczeniem „O re-
ligii” Racine’a, dołączył do tego prze-
kład Woltera „O zapadnieniu Lizbo-
ny” i podpisał, że dzieła tego dokonał 
ks. Staszic kanclerz kolegiaty szamo-
tulskiej. Po święceniach kapłańskich oj-
ciec Staszica doradzał mu dalsze studia 
w Paryżu. Będąc zabezpieczonym ma-

terialnie w drugiej połowie 1779 roku 
ruszył w świat. Odwiedził uniwersy-
tety w Lipsku, Getyndze i na 2 lata za-
trzymał się w Paryżu. Collége de Fran-
ce przypadło mu do gustu. Tu znalazł 
się w centrum życia umysłowego Eu-
ropy. Samo miasto robiło na nim duże 
wrażenie. Tu budziły się nowe zainte-
resowania, czytano książki, dyskutowa-
no, ciągle ukazywały się nowe książki, 
broszury i pisma. Toczyły się polemi-
ki pomiędzy zwolennikami zmian i re-
form, a obrońcami istniejącego porząd-
ku. Rozprawiano o prawie natury, o na-
turalnych zasadach organizacji społe-
czeństwa, o równości wszystkich ludzi 
i o tym, czy zbytek jest pożyteczny. To 
wszystko fascynowało młodego księdza 
Staszica. Ulegał on powszechnemu za-
interesowaniu naukami przyrodniczy-
mi. Szczególnie upodobał sobie fizykę 
i historię naturalną. Pierwszej słuchał 
u prof. Brissone’a, a drugiej u sławne-
go Danbentona, utrzymywał znajomość 
z Buffonem, który wydał wtedy „Epo-
ki natury”. Wracając do kraju Staszic 
zwiedził Alpy i Apeniny. Zafascynowa-
ny teorią Buffona szukał w górach do-
wodów na jej potwierdzenie.

Staszic pełen wrażeń wrócił do kra-
ju. W poszukiwaniu miejsca dla siebie 
trafił ostatecznie do domu byłego kanc-
lerza Andrzeja Zamoyskiego, jako na-
uczyciel jego synów. Kto go na to sta-
nowisko polecił? Są różne wersje, że to 
Józef Wybicki, albo że Zamoyski słyszał 
o nim od Ignacego Raczyńskiego, przy 
którym Andrzej Staszic – starszy brat 
pełnił obowiązki wikariusza. W każ-
dym razie w 1781 roku Stanisław Sta-
szic został wychowawcą młodych Za-
moyskich. Dość szybko związek z Za-
moyskimi zaczął przynosić korzyści. 
W Akademii Zamoyskiej Staszic bez 
trudu uzyskał doktorat obojga praw, 
a następnie objął katedrę języka fran-
cuskiego. Wszystko to wkrótce straciło 
znaczenie, gdyż w połowie 1784 roku 
Akademia przestała istnieć.

Zajęcia Staszica w domu Zamoy-
skich nie były uciążliwe. Lekcji udzielał 
starszym dzieciom, Aleksandrowi i An-
nie, młodszy Stanisław jedynie im się 
przysłuchiwał. Staszic nie umiał uczyć 
bez bicia, wspomina w swoim pamięt-
niku Stanisław Zamoyski. Był ordy-
narny i gwałtowny. Chociaż pochodził 
z niskiego stanu, umiał sobie zapewnić 
w domu magnackim nie lada stanowi-
sko. Miał na panią Konstancję Zamoy-
ską przemożny wpływ, który jeszcze 
bardziej wzrósł z latami pobytu w ich 
domu. Było zagadką dlaczego nie od-
prawiono gwałtownego, ordynarne-

go nauczyciela, nienawidzonego przez 
chłopców i panoszącego się w domu 
magnata. Czy wpłynęła na to silna in-
dywidualność Staszica, czy nić przyjaź-
ni pomiędzy Staszicem a ordynatową. 
W stosunku do kobiet Staszic był bo-
wiem szarmancki.

W międzyczasie pracował nad prze-
kładem dzieła Buffona „Epoki natury” 
(wydał w 1786 r.). We wstępie wyłożył 
sensualizm i empiryzm filozofii oświe-
cenia francuskiego. Tłumacząc następ-
ne dzieła, między innymi Thomasa „Po-
chwały Marka Aurelego” Staszic zain-
teresował się problematyką społeczną. 
Pasjonował się współczesną rzeczywi-
stością Polski, a Andrzej Zamoyski był 
mu świetnym przewodnikiem po spra-
wach krajowych, wprowadzając miesz-
czanina w problemy prawno-politycz-
ne. Często dyskutowali nad koniecz-
nością reform. Aby dobrze zrozumieć 
sprawy społeczne, starał się zapoznać 
z doświadczeniem przeszłych pokoleń. 
Korzystał więc z dostępnego mu ar-
chiwum po wielkim przodku ordyna-
ta – Janie Zamoyskim. Nie zaniedbywał 
też obserwacji wydarzeń, które wywo-
łały pierwszy rozbiór Polski. Kolejnym 
źródłem wiedzy były książki. Zamoy-
ski, pisząc kodeks karny, zgromadził 
sporą bibliotekę dzieł z całej Europy. 
Staszic mógł się w nich zagłębiać bez 
żadnych przeszkód. Lektury, informa-
cje ze świata i rozmowy z kanclerzem 
Zamoyskim, w sposób istotny wpłynę-
ły na powstanie dzieł Staszica. Próbo-
wał formułować własne zagadnienia 
pedagogiczne, odmienne od tych, na 
których opierała się Komisja Edukacji 
Narodowej. Uważał, że należy wycho-
wywać ludzi pracowitych, a przez to 
użytecznych społecznie.

Rozważał na kartach swoich pism 
sprawy podatkowe, zastanawiał się nad 
rządami państw zaborczych i perspek-
tywami dla Polski. Pisał o szkodliwo-
ści wolnej elekcji, potępiał walczących 
o swoje osobiste cele magnatów.

W marcu 1787 roku na rynku księ-
garskim pojawiła się książka „Uwagi 
nad życiem Jana Zamoyskiego”, która 
z miejsca stała się sensacją dnia. Moc-
na krytyka panowania poruszyła spra-
wy, którymi żyli wówczas wszyscy 
– Jan Zamoyski, który potrafił dobro 
kraju stawiać ponad interes własnego 
stanu stanowił symbol antymagnackiej 
polityki i szlacheckiego patriotyzmu. 
A w istniejącej sytuacji kraju można się 
było odwoływać tylko do szlachty.

Dyskusja jaką wywołały staszicowe 
„Uwagi...” była widocznym znakiem 
fermentu umysłowego w kraju. Zain-

Stanisław Staszic
Referat wygłoszony 13 maja 
2005 r. na Zamku Lubelskim 

z okazji 250-lecia urodzin 
Stanisława Staszica



30 Z  Ż Y C I A  U N I W E R S Y T E T U nr 4 (96)  lipiec-sierpień 2005

teresowanie sprawami reform okazało 
się ogromne, nie tylko w publicystyce, 
ale i na sejmikach. Wśród uchwał po-
wtarzały się żądania powiększenia licz-
by wojska i zgoda na reformy ustrojo-
we. Zapowiadało się, że zwołany na 
rok 1788 Sejm nie będzie zwykłym, ale 
jak pisał Staszic na kartach swojej książ-
ki – nieustającym, podejmującym dzie-
ło przebudowy Polski. Na otwarcie te-
go Sejmu Staszic przybył do Warsza-
wy i włączył się w nurt publicysty-
ki reformatorskiej. Używał mocnych 
słów na określenie panującego w Pol-
sce ustroju nazywając go „feudalnym 
nierządem”. W „wyłączności szlachec-
kiej” widział istotę feudalizmu, które-
go likwidacji domagał się w swoich pi-
smach. Występował przeciwko skupie-
niu władzy prawodawczej w rękach 
jednego tylko stanu. Piętnował szkodli-
wy szlachecki monopol na ziemię. „Do-
kąd rolnictwo trwać będzie w upadku, 
dotąd kraj będzie nędzny i ubogi”, pi-
sał Staszic. Wysuwał wniosek, że „nie 
może się utrzymać absolutność szlach-
ty, bo z nią nie może się utrzymać Pol-
ska”. „Pod opieką szlachty, Polska stra-
ciła sól i wodę, tylko jej się chleb został” 
– wołał Staszic. 

Streszczając idee Staszica można po-
wiedzieć, że budziły one nadzieję na 

urzeczywistnienie parlamentarno-wol-
nościowych oczekiwań szlachty i wy-
rażały aspiracje niepodległościowe oraz 
kształtowały nową sytuację społeczno-
polityczną kraju. Oczywiście trzeba pa-
miętać o tym, że narastaniu tendencji 
niepodległościowych i reformatorskich 
sprzyjał rozwój sytuacji międzynaro-
dowej. Przede wszystkim otwarcie per-
spektyw wejścia Polski w sojusz z Pru-
sami i Wielką Brytanią, a co za tym 
idzie rozluźnienie się kurateli rosyj-
skiej nad Polską. Uwikłanie Katarzyny 
II w wojnę z Turcją dawało nadzieję na 
pełną niezależność. Dokonanie zmiany 
orientacji politycznej z prorosyjskiej na 
propruską było opowiedzeniem się za 
reformami oświeceniowo-republikań-
skimi z Sejmem nieustającym na czele. 
Można więc powiedzieć, że Sejm Wiel-
ki narodził się z niepodległościowych 
i reformatorskich oczekiwań szerokich 
kręgów szlacheckich. Do pobudzenia 
tych oczekiwań walnie przyczynił się 
S. Staszic.

Staszic kreśląc w swoich pismach 
program przebudowy Polski nie po-
minął żadnej warstwy społecznej. Po-
ruszał kwestie wsi i miast, sprawy wło-
ściańskie, znalazł też miejsce w nowym 
ustroju dla szlachty – oczywiście zmie-
nionej, pozbawionej pewnych przy-
wilejów, nie monopolizującej władzy, 

zajmującej się użyteczną pracą na ro-
li i w przemyśle. Wykluczał natomiast 
magnaterię, obciążał ją odpowiedzial-
nością za doprowadzenie Polski do sta-
nu zapaści politycznej i gospodarczej.

W kwietniu 1790 roku, kiedy obra-
dy Sejmu były w pełnym toku, Zamoy-
scy wybrali się w podróż do Austrii 
i Włoch, zabierając ze sobą Staszica. 
Wyjazd ten nie był na rękę pisarzowi, 
ale jako wychowawca synów kanclerza 
był zobowiązany w nim uczestniczyć. 
Z drugiej strony podróż ta dla Staszi-
ca była wielce pouczająca. Mógł teraz 
konfrontować swoje teorie i przemy-
ślenia z rzeczywistością innych krajów. 
Widział bogate miasta, ludne i pełne fa-
bryk, z wolnym handlem wewnętrz-
nym. Zwiedzał fabryki, interesował się 
cenami bydła, hodowlą zwierząt i upra-
wą roślin. Wszystkie te doświadczenia 
Staszic wykorzysta później w swo-
jej działalności naukowej i społecznej. 
W Wiedniu zwiedzał zakłady kształ-
cenia i laboratoria fizyki oraz fabryki 
porcelany i muzea. Interesował się ży-
ciem prostego ludu. Podziwiał zabytki 
wiecznego miasta, ruiny starożytnego 
Rzymu. Nie zapominał o współczesno-
ści, a nade wszystko o naukach przy-
rodniczych.

W Bolonii dotarła do podróżników 
wiadomość o uchwaleniu Konstytu-
cji 3 Maja. Pod koniec 1791 roku Sta-
szic wrócił do kraju. 10 lutego 1792 ro-
ku kanclerz zmarł, a w kwietniu Za-
moyska z dziećmi i Staszicem udali się 
do Warszawy na uroczystości pierw-
szej rocznicy uchwalenia Konstytucji. 
Radość nie trwała zbyt długo – w kil-
ka dni po obchodach swój manifest 
ogłosiła targowica. Wkrótce też wybu-
chła wojna. W 1793 roku Staszic zajmo-
wał się kojarzeniem małżeństwa swego 
ucznia Aleksandra z Anną Sapieżyną 
z Kocka, a młodego Sapiehy z Anną Za-
moyską. Do małżeństwa nie doszło, po-
nieważ Anna Sapieżanka zmarła.

Nie wiemy, jak Staszic zareagował 
na powstanie kościuszkowskie. Krą-
żyły różne plotki i domysły o uwięzie-
niu go w ambasadzie carskiej w War-
szawie, o jego uwolnieniu przez żoł-
nierzy rosyjskich, wreszcie o tym, że 
redagował „Przyjaciela Ludu”. Jedno 
jest pewne: trzeci rozbiór Polski prze-
żył Staszic bardzo głęboko. Usunął się 
od ludzi i towarzystwa, i osiadł wśród 
lasów Zwierzyńca. Tu w ciszy i spoko-
ju chciał przemyśleć ostatnie wypadki, 
tu wreszcie pisał dzieło, któremu dał 
tytuł „Ród ludzki”. Stąd w 1794 roku 
wraz z Zamoyskimi wyruszył do Wied-
nia. Zatargi i nieporozumienia Staszi-
ca z wychowankami doprowadziły do 

uniezależnienia się dorosłych już sy-
nów Zamoyskiego. Konstancja Zamoy-
ska w ramach wynagrodzenia ofiaro-
wała Staszicowi 200 tysięcy złotych, 
które to pieniądze nasz bohater pomna-
żał poprzez odpowiednie umieszczenie 
owych sum w bankach zagranicznych. 
Poza tym pożyczał je na procent sza-
cownym damom.

W roku 1797 zmarła ordynatowa, po-
zostawiając majątek testamentem swo-
jej córce Annie. Staszic znalazł się w jej 
domu i związał się z nią do końca życia. 
W wyniku zatargów z wychowankami 
zerwał z domem Zamoyskich i oddał 
się intensywnej pracy. Ciągle podróżo-
wał po kraju, opisywał glebę i ukształ-
towanie terenu, notował uwagi o bo-
gactwach mineralnych. Czynił uwa-
gi o napotkanych kopalniach i hutach. 
Wszystkie te obserwacje doprowadziły 
do powstania dzieła „O ziemiorództwie 
Karpatów i innych gór i równin Polski”. 
Późniejsze pokolenia badaczy nazywają 
go ojcem geologii polskiej.

Proces z Zamoyskimi zakończył się 
ugodą – Staszic uzyskał 6 tysięcy zło-
tych odszkodowania. Za te pieniądze 
ks. Anna Sapieżyna kupiła dla Staszica 
część Hrubieszowa z okolicznymi wsia-
mi. Staszic, mimo iż stał się właścicie-
lem sporego majątku, nie zmienił swe-
go trybu życia. Nadal podróżował, czy-
nił spostrzeżenia geologiczne i tłuma-
czył „Iliadę” Homera.

W Warszawie pruskiej życie towa-
rzyskie skupiało się w salonach. Jed-
nym z nich był salon Stanisława Soł-
tyka. Przyjmował on uczonych, pisa-
rzy i poetów na obiadach, podczas któ-
rych odbywały się dyskusje i rozmowy 
naukowe. W ich trakcie powstała myśl 
powołania do życia Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk. Jego zadaniem było, jak to 
głosił statut, „przykładać się do rozsze-
rzania nauk i umiejętności w polskim 
języku”. Czynny udział w pracach 
Towarzystwa brał Stanisław Staszic. 
Pierwsze posiedzenie organizacyjne od-
było się 16 listopada 1800 roku. Wkrót-
ce Towarzystwo stało się rodzajem klu-
bu nauki i rozwoju. Staszic od roku 
1808 był prezesem tej instytucji, po bi-
skupie Janie Albertrandim. Dla tego To-
warzystwa ufundował siedzibę w War-
szawie (Pałac Staszica – dziś siedziba 
PAN). W tym samym czasie pełnił inną 
odpowiedzialną funkcję, a mianowicie 
członka Izby Edukacyjnej w Księstwie 
Warszawskim. Był autorem projektów 
kształcenia urzędników państwowych, 
rozwijał idee kształcenia ubogiej mło-
dzieży miejskiej inteligencji, opieko-
wał się rzemieślniczymi szkołami nie-
dzielnymi. Pełnił też funkcje w dyrek-
cji skarbu, a w latach 1810-12 zasiadał 
w Radzie Stanu.

Należałoby w tym miejscu wspo-
mnieć, że ofiara na rzecz Towarzystwa 
nie była bezinteresowna. Staszic w ten 
sposób zdobywał sobie pozycję. Był 

Stanisław Staszic
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mieszczaninem, nie miał nazwiska, ale 
miał pieniądze. Zajęty badaniami geo-
logicznymi i zaabsorbowany własnymi 
sprawami, żył z dala od wielkiego świa-
ta, do którego zamykało mu drogę tak-
że pochodzenie.

Mimo rozlicznych zajęć i funkcji nie 
zaniechał dalszych podróży. W 1804 ro-
ku jeździł do Paryża w celu uzupełnie-
nia studiów geologicznych oraz konty-
nuowania interesów z księżną Sapie-
żyną. Wracając z Wiednia w 1805 roku 
przez cały sierpień prowadził bada-
nia w Tatrach. Zwiedzał czynne jesz-
cze kopalnie rudy żelaza na Ornaku 
i w Dolinie Miętusiej. Gościnność góra-
li i ich pomoc pozwoliła Staszicowi zre-
alizować plany badawcze Karpat. Geo-
log Walery Goetel napisał, że „żelazna 
wola, umiejętność podróżnicza i niesły-
chana wytrzymałość, których dowody 
dał Staszic w swoich wędrówkach ta-
trzańskich, przyniosły wielkie osiągnię-
cia naukowe”. Staszic nie ograniczał 
się jednak do zbierania danych doty-
czących budowy geologicznej gór i ta-
trzańskich bogactw mineralnych. Rów-
nie pilnie zajmował się obserwacją flory 
i fauny Tatr. Zbierał rośliny, klasyfiko-
wał je i opisywał. Nie pomijał w swoich 
badaniach ludu zamieszkującego bada-
ne tereny i opisywał jego obyczaje oraz 
stroje. Zatopienie się w pracy i nauce 
nie było dla niego ucieczką od życia. 
Uważał to za realizację programu poli-
tycznego. Podczas swoich podróży za-
uważa postępujące procesy germaniza-
cyjne. Wyraźnie sformułował to w prze-
mówieniu w Towarzystwie Przyjaciół 
Nauk, kiedy czytał rozprawę „O równi-
nach Polski, o paśmie Łysogór, o części 
Beskidów i Bielaw”.

Aktywność Staszica w Towarzystwie 
szła też w kierunku „Myśli o książ-

kach najpożyteczniejszych”. Uważał, iż 
Towarzystwo powinno skupiać swoje 
prace na wydawaniu książek niezbęd-
nych dla narodu w istniejących warun-
kach – niewoli. Był to rok 1806 i wojska 
napoleońskie kierowały się ku Warsza-
wie. Staszic zabrał wtedy głos, napisał 
i wydał anonimowo niewielką broszur-
kę „O statystyce Polski” której dał pod-
tytuł: „Krótki rzut wiadomości potrzeb-
nych tym, którzy ten kraj chcą oswobo-
dzić i tym, którzy w nim chcą rządzić”. 
Oczywiście była skierowana do Fran-
cuzów. Podał w niej topografię terenu, 
departament, hydrologię, miasta, drogi, 
błota, lasy, role i łąki oraz ludność całej 
Polski. Z punktu wojskowego doskona-
łe dzieło do prowadzenia działań i mo-
bilizacji. Mimo błędów, aktualność tej 
broszury była nadzwyczajna.

Chciałbym przypomnieć, że Konsty-
tucja 3 Maja nie była dla Staszica wzo-
rem, wedle którego chciałby odbudo-
wać Polskę. Traktował ją jedynie jako 
pierwszy krok na drodze reform. Teraz, 

kiedy powstało Księstwo Warszaw-
skie, liczył na to, że reformy pójdą da-
lej. Domagał się silnej władzy królew-
skiej, usprawnienia aparatu państwo-
wego i likwidacji anarchii szlacheckiej. 
Te jego myśli możemy odczytać już 
w „Uwagach nad życiem Jana Zamoy-
skiego”. Teraz domaga się króla z mo-
cą jedynowładcy-bohatera. Czyżby zre-
zygnował z republikanizmu i marzeń 
o Rzeczypospolitej? Na końcu książ-
ki „Ród ludzki”, w której przedstawił 
kurs rozwoju społecznego, zawarł opis 
monarchii konstytucyjnej.

Do przyjęcia dla Staszica była Kon-
stytucja Księstwa Warszawskiego, bo 
znosiła niewolnictwo. Mimo to nie na-
brał zaufania do Napoleona I, a nawet 
odnosił się do niego wręcz nieprzy-
chylnie. Nigdy nie nazwał Napoleona 
ani „zbawcą”, ani „wybawicielem”. 
W grudniu 1807 roku, czytając na po-
siedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Na-
uk kolejną książkę geologiczną „O Ko-
łowy, o Czernem i o Kalbachu Wiel-
kim” podkreślił to w słowach „burzy-
ciele ludów niepotrzebni”.

Konstytucja Księstwa Warszaw-
skiego, przyznając wszystkim rów-
ne prawa, otworzyła przed Staszicem 
możliwości kariery w służbie rządo-
wej. W 1807 roku zostaje członkiem 
Izby Edukacyjnej i Dyrekcji Skarbowej, 
a w listopadzie następnego roku otrzy-
muje nominację na referendarza sta-
nu przy Radzie Stanu Księstwa. W ro-
ku 1810 został mianowany radcą stanu. 
Wysokie funkcje państwowe nie skoń-
czyły się wraz z upadkiem Księstwa 
Warszawskiego. W latach 1815-1824 
w Królestwie Polskim jest członkiem 
Komisji Rządowej Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. Równocze-
śnie pełni funkcję dyrektora general-
nego w Wydziale Przemysłu i Kunsz-
tów. Od 1824 roku był ministrem stanu. 
Ponadto był współorganizatorem Uni-
wersytetu Warszawskiego (1816), Szko-
ły Akademiczno-Górniczej w Krako-
wie oraz Szkoły Przygotowawczej dla 
Instytutu Politechnicznego. Prowadząc 
badania geologiczne odkrył złoża wę-
gla kamiennego w Dąbrowie Górniczej. 
Popierał rozwój Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego i przygotował plany je-
go rozwoju. Tworząc w 1816 roku Hru-
bieszowskie Towarzystwo Rolnicze, stał 
się jednym z prekursorów spółdzielczo-
ści chłopskiej.

Cały znaczny majątek, jaki po nim 
został, zapisał na cele społeczne. Dzia-
łalność filozoficzna, społeczna i publi-
cystyczna Staszica była zawsze wyra-
zem mądrego racjonalizmu, głębokiego 
patriotyzmu. Podsumował ją w napisa-
nej pod koniec życia książce: „Krótki 
rys życia mego, Dziennik podróży”.

Zmarł w 1826 roku.
Jan Ziółek

Drohiczyńskie 
skarby

W dniach 21 i 22 maja 2004 r. odby-
ła się wycieczka krajoznawczo-nauko-
wa, zorganizowana przez Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich w Lublinie. 
Trasa wycieczki wiodła poprzez pięk-
ne (szczególnie w maju) okolice Podla-
sia, począwszy od Janowa Podlaskiego, 
przez Puszczę Białowieską i Białystok 
aż do prastarej stolicy Podlasia – Drohi-
czyna nad Bugiem.

Pierwszym etapem wycieczki była 
światowej sławy stadnina koni w Jano-
wie Podlaskim. Od ponad 200 lat pro-
wadzona jest tu profesjonalna hodowla 
koni czystej krwi arabskiej i angielskiej.

Z Janowa skierowaliśmy się ku Bia-
łowieży; po drodze wstępując na Górę 
Grabarkę, centralne miejsce kultu pol-
skich wyznawców prawosławia.

Po noclegu w Białymstoku już z sa-
mego rana zwiedziliśmy katedrę bia-
łostocką i udaliśmy się do Biblioteki 
Akademii Medycznej mieszczącej się w 
przepięknie odnowionym pałacu Bra-
nickich. Gościnność gospodarzy i ra-
dość, jaka towarzyszyła spotkaniu bi-
bliotekarzy obu akademickich miast, 
wysuniętych najdalej na wschód Polski 
jest trudna do opisania... 

Ale czas naglił i śpiesznie ruszyliśmy 
do Drohiczyna nad Bugiem. Tam ocze-
kiwał nas Dyrektor Archiwum i Mu-
zeum Diecezjalnego ks. dr infułat Eu-
geniusz Beszta-Borowski (absolwent 
KUL). Po serdecznym powitaniu, przy-
bliżył nam wspaniałą historię tego mia-
sta a potem przeszliśmy do Archiwum 
Diecezjalnego, gdzie mieszczą się nie-
które ocalałe pamiątki historii Kościo-
ła na Podlasiu. Spośród kilkunastu ze-
społów dokumentów zgromadzonych 
w Archiwum trzy mają szczególną war-
tość historyczną: zespół akt dotyczą-
cych Unitów i likwidacji Unii, zespół 
Akt Dotyczących Martyrologii Ducho-
wieństwa i zespół Pamiętników, Wspo-
mnień i Relacji.

W Muzeum Diecezjalnym w Drohi-
czynie przechowywana jest m.in. kolek-
cja szat liturgicznych, kielichów mszal-
nych z XVII, XVIII, XIX i XX wieku, 
monstrancji, ksiąg liturgicznych. 

Opuszczając Drohiczyn, pięknie po-
łożone nad Bugiem miasto o bogatej i 
ciekawej historii, myśleliśmy o pięknie 
szlacheckiej kultury Podlasia i Polski.

W myśl sentencji „błogosławiona pa-
mięć, która przechowuje dobro”, chce-
my w tym miejscu bardzo gorąco po-
dziękować księdzu infułatowi Eugeniu-
szowi Borowskiemu.

Krystyna Wawryszuk

Całość relacji z wycieczki do Archiwum i Muzeum 
Diecezjalnego w Drohiczynie znajduje się na 
stronie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL http:
//pater.kul.lublin.pl/akademia.htm
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KALENDARIUM 
• W dniach 6-27 maja Galeria 1 wysta-

wiała obrazy i rysunki mieszkającej 
w Paryżu artystki Elżbiety Piórec-
kiej. Wystawa inspirowana malow-
niczym krajobrazem XVIII-wiecznego 
romantycznego parku Le Desert de 
Retz zatytułowana była „Liryczny 
śpiew ciszy”.

• W dniach 6-8 maja odbyła się do-
roczna Akademicka Pielgrzymka na 
Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka 
odbywała się pod hasłem „W poszu-
kiwaniu mądrości”.

• 9 maja Katedra Filozofii Religii KUL 
zorganizowała IV Ogólnopolskie 
Sym pozjum z cyklu „Filozofować 
w kontekście teologii”. Temat Sym-
pozjum brzmiał: „Afektywne pozna-
nie Boga”.

• 10 maja Prorektor KUL prof. Józef 
Fert podpisał porozumienie z Rzecz-
nikiem Praw Obywatelskich prof. 
Andrzejem Zollem o współpracy w 
dziedzinie ochrony wolności i prawa 
człowieka i obywatela.

• W dniach 10-12 maja Koło Polonistów 
Studentów KUL zorganizowało VIII 
Tydzień Polonistów zatytułowany 
„Proza polska po 1989 roku. Reko-
nesans”. Gościnnie wystąpił Teatr ITP 
ze spektaklem „Nasze miasto” oraz 
zespół Zamiast.

• 12 maja Koło Naukowe Studentów 
Ekonomii KUL zorganizowało „Dzień 
z bankowością internetową”. Wykła-
dom towarzyszyły warsztaty dla stu-
dentów, których celem było pokazanie 
bankowości internetowej „od kuchni” 
(jak założyć konto w internecie, jak 

dokonać przelewów, jak bezpiecznie 
poruszać się w wirtualnym banku 
itd.).

•14 maja odbyły się I Zawody Uży-
teczno-Bojowe „Cool – Puszcza 
2005” zorganizowane przez Legię 
Akademicką KUL pod patronatem 3. 
Brygady Zmechanizowanej Legionów 
im. Romualda Traugutta. Celem za-
wodów była promocja wojska i obron-
ności w środowisku akademickim 
oraz popularyzacja nowego systemu 
przeszkolenia wojskowego studentów 
szkół wyższych.

• 14 maja Krakowska Prowincja Kar-
melitów Bosych oraz Instytut Teologii 
Duchowości KUL byli organizatora-
mi ogólnopolskiej sesji naukowej 
nt. „Polskie oblicze” św. Teresy 
z Lisieux. Sesja zorganizowana była 
w związku z nawiedzeniem Polski 
przez relikwie Świętej Teresy.

• W maju studenci z Koła Naukowego 
Psychologii KUL włączyli się w au-
kcję charytatywną „Serce dla dziec-
ka” na rzecz Chorzowskiego Centrum 
Pediatrii i Onkologii. 

• W dniach 16-18 maja odbywała się VI 
Międzynarodowa Konferencja pod 
hasłem „Religia a gospodarka”. Or-
ganizatorem konferencji była Katedra 
Mikrostruktur Społecznych i Współ-
czesnych Teorii Socjologicznych KUL 
oraz Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jań-
skiego w Łomży.

• W dniach 16-20 maja Zarząd Uczel-
nianego Samorządu Studentów KUL 
był gospodarzem XI Dni Kultury Stu-
denckiej „KULturalia 2005” odbywa-
jących się pod hasłem „Kalejdoskop 
Kultury”.

• 17 maja Katedra Dramatu i Teatru 
KUL zorganizowała konferencję pt. 
„Ksiądz profesor Marian Lewko 
(1936-2002) Salezjanin – Teatrolog 
– Wychowawca” w trzecią rocznicę 
śmierci Księdza Profesora 

• 18 maja miał miejsce wykład prof. 
Marie-Josephine Whitaker (Polakie-
wicz) z Paryża zatytułowany „Dusza 
Claudela – Claudel i dusza”. Wykład 
został wygłoszony na zaproszenie Ka-
tedry Dramatu i Teatru KUL.

• 18 maja Rektor i Senat Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział 
Teologii oraz Instytut Jana Pawła II 
zaprosili na obchody 85. rocznicy uro-
dzin Jana Pawła II. Wykład na temat: 
„Wartości religijne we współczesnym 
duszpasterstwie niemieckim. Perspek-
tywa Jana Pawła II i Benedykta XVI” 
wygłosił ks. bp Friedrich Ostermann 
z Münster.

• 19 maja Instytut Liturgiczno-Homile-
tyczny Wydziału Teologii KUL i Koło 
Liturgiczne Studentów zorganizowali 
sympozjum poświęcone eucharystii, 
zatytułowane „Eucharystia centrum 
życia Kościoła”.

Poradnia Prawna KUL
Uniwersytecka Poradnia Prawna Wydziału Prawa, Pra-

wa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego rozpoczęła działalność w roku akademickim 
2001/2002 jako grupa studyjna przy Kole Naukowym Studen-
tów Prawa KUL. Docelowo zgodnie z Regulaminem Uniwer-
syteckiej Poradni Prawnej może ona uzyskać status jednost-
ki organizacyjnej na prawach zakładu lub jednostki równo-
rzędnej.

Jednym z podstawowych celów Poradni jest niesienie po-
mocy prawnej ludziom ubogim. Studenci, pod nadzorem 
i opieką merytoryczną pracowników naukowych i prakty-
ków, udzielają im na piśmie nieodpłatnych porad prawnych. 
Drugim ważnym celem jest udoskonalenie procesu kształce-
nia studentów prawa, poprzez kontakt z praktyką.

Obecnie Poradnia zrzesza około 60 studentów w czte-
rech sekcjach: cywilnej, karnej, administracyjnej oraz pra-
wa uchodźców. Od 2002 roku we wszystkich sekcjach roz-
patrzono ponad 250 spraw. W 2004 r. rozpatrzono 102 spra-
wy, w tym: rodzinne, spadkowe, lokalowe, skargi na decyzje 
administracyjne, podatkowe, z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych i inne. Dyżury studentów odbywają w poniedziałki, 
środy i piątki w godz. 14-16 w siedzibie Fundacji „Instytut na 

rzecz Państwa Prawa”, ul. Szopena 14/70, 20-023 Lublin. Na 
podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim a Urzędem Miasta Lublin studen-
ci działający w Poradni pełnią comiesięczne dyżury w siedzi-
bach Rad Osiedli: Bronowice, Stare Miasto, Tatary, Węglin Po-
łudnie i Wieniawa.

Poradnia współpracuje z Fundacją Uniwersyteckich Po-
radni Prawnych, która zajmuje się upowszechnianiem idei 
świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej osobom pozostają-
cym w trudnej sytuacji materialnej i wspiera rozwój porad-
ni prawnych działających w Polsce. W czerwcu 2003 r. dzia-
łalność Poradni Prawnej KUL została uznana za zgodną ze 
Standardami Fundacji.

10 maja Uniwersytecka Poradnia Prawna KUL podpisała 
umowę w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony wolno-
ści i prawa człowieka i obywatela z Biurem Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Należy oczekiwać, że porozumienie to przy-
czyni się do dalszego rozwoju Poradni KUL. W szczególno-
ści umożliwi lepsze wykonywanie zadań Poradni poprzez 
przedstawienie spraw trudnych do Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich, uzyskanie dostępu do broszur edukacyjno-
informacyjnych, odbywanie staży przez studentów w Biu-
rze Rzecznika, uczestnictwo w konferencjach. Z drugiej stro-
ny ułatwi RPO realizację ochrony praw i wolności konstytu-
cyjnych.
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• 19 maja dr Anna Z. Zmorzanka wygło-
siła referat pt. „Mit o Lucyferze i jego 
transformacje”. Referat i dyskusja 
odbyły się w ramach posiedzenia 
na u kowego zorganizowanego przez 
Wy dział Historyczno-Filologiczny 
To wa rzystwa Naukowego KUL oraz 
Ko misję Badań nad Antykiem Chrze-
ścijańskim. 

• 19 maja gościem Koła Naukowego 
Germanistów KUL był dr Janusz Re-
iter, w latach 1990-1995 Ambasador 
RP w Niemczech. Wziął on udział 
w panelu dyskusyjnym na temat sto-
sunków polsko-niemieckich po 1 maja 
2004 r.

• 19 maja studenci IV roku historii zor-
ganizowali dyskusje nt. „Obywatelu 
co ty wiesz o PRL-u”?

• W dniach 19-20 maja odbyła się au-
kcja prac plastycznych (obrazy, gra-
fika, rysunki, rzeźby, fotografie, hafty, 
malowane szkło) pod hasłem „Aukcja 
dla Iwony”. Całkowity dochód został 
przeznaczony na pokrycie kosztów 
operacji ciężko chorej Iwony Matyjas 
asystentki w Instytucie Filologii An-
gielskiej KUL.

• W dniach 19-21 maja w Kościele Aka-
demickim KUL odbywały się uroczy-
stości związane z nawiedzeniem iko-
ny Matki Bożej „Stolicy Mądrości”. 
W uroczystościach brał udział Senat 
Akademicki KUL.

• W dniach 19-21 maja Zakład Badań 
nad Twórczością C. Norwida KUL 
i Fundacja Norwidowska zorganizo-
wali Colloquia Norwidiana VIII pt. 
„Norwid – spotkania kultur”.

• 20 maja w Kościele Akademickim 
KUL wystąpił z koncertem Żeński 
Chór Kameralny Papieskiego Uni-
wersytetu Katolickiego z Valparaiso, 
Chile. Na program koncertu złożyły 
się utwory kompozytorów z różnych 
krajów: Estonii, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Polski, Włoch i Chile. Dyry-
gował Boris Alvarado.

• 20-22 maja odbywały się Dni Piotra 
Jerzego Frassatiego pod hasłem „Czy 
znasz bł. Piotra Jerzego Frassatiego?” 
W ramach Frassatianum odbyła się 
aukcja zdjęć z której całkowity do-
chód przeznaczony został na turnus 
rehabilitacyjny dzieci z porażeniem 
mózgowym i nadpobudliwością psy-
choruchową.

• 21 maja Instytut Historii Kościoła 
obchodził jubileusz 40-lecia działal-
ności. Uroczystość była połączona ze 
zjazdem absolwentów. 

• 22 maja Chór Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego pod dyrekcją Grze-
gorza Pecki wystąpił podczas koncer-
tu inaugurującego Międzynarodowy 
Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki 
Cerkiewnej 2005. Chór KUL wystąpił 
z koncertem jako laureat ubiegłorocz-
nego festiwalu. Zespół wystąpił z kon-
certem muzyki cerkiewnej w soborze 
Św. Trójcy w Hajnówce wraz z Chó-
rem Państwowym Republiki Białorusi 
im. G. Szyrmy, drugim laureatem haj-
nowskiego festiwalu z roku 2004.

• 23 maja gościł w KUL wybitny pi-
sarz szwajcarski Hugo Loetscher. 
Spotkanie, odbyło się w ramach 50. 
Międzynarodowych Targów Książki 
w Warszawie, których Szwajcaria była 
gościem honorowym. 

• 23 maja w ramach Konwersatorium 
Myśli Jana Pawła II, referat pt. 
„Dopędzić czas utracony” wygłosił 
ks. prof. Tadeusz Styczeń, dyrektor  
Instytut Jana Pawła II KUL 

• 23 maja I Katedra Historii Najnowszej 
KUL zorganizowała sesję naukową pt. 
„Zmierzch powstania styczniowego 
i losy jego uczestników”. Sesja zorga-
nizowana była w 140. rocznicę śmierci 
ks. Stanisława Brzóski.

• 24 maja odbyła się Sesja Jubileuszo-
wa 40-lecia Międzywydziałowego 
Zakładu Historii Kultury w Średnio-
wieczu połączona z wręczeniem jubi-
leuszowego tomu „Acta Mediaevalia” 
dedykowanego Księdzu Biskupowi 
prof. Stanisławowi Wielgusowi w 20-
lecie kierowania Zakładem. 

• 24 maja miała miejsce kolejna sesja 
z cyklu „Uzależnienia: fakty i mity”. 
Tym razem uczestnicy dyskutowali nt. 
„Praca: szczęście czy zagrożenie?”

• W czerwcu została otworzona wysta-

wa fotografii pt. Spotkania pracowni-
ków KUL z Janem Pawłem II.

• W dniach 1-30 czerwca w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim odbyły się 
wybory elektorów Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego spośród 
pracowników naukowych, naukowo-
dydaktycznych i dydaktycznych Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
W wyniku wyborów elektorami zo-
stały następujące osoby: w grupie 
samodzielnych pracowników nauko-
wych dr hab. Agnieszka Kijewska, 
prof. KUL z Wydziału Filozofii oraz 
ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkie-
wicz z Wydziału Teologii. W grupie 
młodszych pracowników naukowych 
dr Urszula Paprocka-Piotrowska 
z Wydziału Nauk Humanistycznych, 
ks. dr Jacenty Mastej z Wydziału 
Teologii oraz dr Paweł Skrzydlewski 
z Wydziału Filozofii. 
Elektorzy wybrani w wyborach doko-
nanych w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim wezmą udział w ogólno-
polskim zebraniu wyborczym elekto-
rów RGSW w grupie uniwersytetów, 
które odbędzie się 24 listopada 2005 
roku. 

• 3 czerwca w uroczystość Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa – Święto Patro-
nalne KUL mszy świętej w Kościele 
Akademickim przewodniczył i homi-
lię wygłosił Biskup Polowy Wojska 
Polskiego Tadeusz Płoski. Nominacje 
na stanowisko profesora zwyczajne-
go otrzymali: prof. Wojciech Chudy, 
prof. Wojciech Goszczyński, ks. prof. 
Ryszard Knapiński, ks. prof. Henryk 
Witczyk, ks. prof. Marian Wolicki. 
Stanowisko profesora nadzwyczajne-
go na czas nieokreślony otrzymali: 
ks. prof. Stanisław Bielecki, prof. Sta-
nisław Cieśla, prof. Stanisław Dąbek, 
prof. Mirosława Hanusiewicz, prof. 
Stanisław Judycki, prof. Anna Malic-
ka-Kleparska, prof. Mirosława Ołda-
kowska-Kufel, prof. Adam Stachura, 
prof. Urszula Szwarc, prof. Henryk 
Wąsowicz. Stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na czas określony: prof. 
Henryk Cudak, prof. Piotr Francuz, 
prof. Piotr Gutowski, prof. Maria Ko-
zoriz, ks. prof. Czesław Krakowiak, 
prof. Zygmunt Markocki, prof. Paweł 
Matyaszewski, prof. Stefan Możdżeń, 
prof. Nella Nyczkało, ks. prof. Jaro-
sław Popławski, prof. Dorota Śliwa. 
Dyplomy doktora habilitowanego 
otrzymali: ks. dr hab. Leszek Adamo-
wicz, dr hab. Stanisław Gałkowski, 
ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, dr 
hab. Stanisław Jędrzejewski, ks. dr 
hab. Artur Mezglewski, dr hab. Piotr 
Pogonowski, ks. dr hab. Roland Prejs, 
ks. dr hab. Wiesław Andrzej Przygo-
da, dr hab. Helena Słotwińska, dr hab. 
Josef Spindelböck, dr hab. Stanisława 
Tucholska, dr hab. Krzysztof Warcha-
łowski, dr hab. Mariusz Zemło.
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Do uroczystego ślubowania doktor-
skiego przystąpiło 13 doktorów z Wy-
działu Teologii, 18 z Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji, 
9 z Wydziału Filozofii, 17 z Wydziału 
Nauk Humanistycznych, 36 z Wydzia-
łu Nauk Społecznych. 
Nagrody w konkursie na najlep-
szych studentów Instytutu Filologii 
Germańskiej w roku akad. 2004/2005 
ufundowane przez Hansa Joachima 
Nevelinga odebrali: Irena Marcuko-
vic, Andrzej Micał, Mariola Dzieka-
nowska.
Po raz pierwszy Świętu Patronalnemu 
KUL towarzyszył piknik na terenie 
kampusu na Poczekajce dla pracow-
ników KUL i ich rodzin.

• 7 czerwca Komisja Uczelniana NSZZ 
„Solidarność” KUL, Katedra Historii 
Wychowania, Katedra Nauk Pomocni-
czych Historii Nowożytnej i Najnow-
szej oraz Koło Naukowe Historyków 
Studentów KUL zorganizowali sym-
pozjum naukowo-historyczne „Na 
początku był Lipiec”.

• 9 czerwca odbyło się otwarte posiedze-
nie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
Promocji i Współpracy Zagranicznej 
Sejmiku Wojewódzkiego Wojewódz-
twa Lubelskiego. Celem spotkania 
było nawiązanie bliższej współpracy 
z uczelniami i studentami w ramach 
międzynarodowego pośrednictwa pra-

cy, zapoznanie studentów z działalno-
ścią Centrum Informacji Planowania 
Karier Zawodowych oraz traktatami 
regulującymi rynek pracy w krajach 
UE.

• 11 czerwca Wydział Zamiejscowy Na-
uk o Społeczeństwie w Stalowej Woli 
zaprosił do wygłoszenia wykładu pt. 
„Rozwój osoby w państwie”, o. prof. 
dr. hab. Mieczysława Alberta Krąpca, 
współtwórcę lubelskiej szkoły filozo-
ficznej.

• 15 czerwca Lubelskie Koło Polskiego 
Towarzystwa Filologicznego zorga-
nizowało spotkanie połączone z refe-
ratem ks. prof. dr. hab. Remigiusza 
Popowskiego pt. „Podłoże filozoficz-
ne późnoantycznych opisów dzieł 
sztuki”.

• 16 czerwca odbyła się uroczystość 
nadania tytułu Doktora Honoris Cau-
sa Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Panu Profesorowi Ihorowi Še-
včenko jednemu z najwybitniejszych 
historyków kultury i literatury bizan-
tyjskiej, emerytowanemu profesorowi 
Harvard University. 
Poprzez nadanie tego tytułu Katolicki 
Uniwersytet Lubelski pragnął wyrazić 
uznanie dla pracy naukowej Profeso-
ra, która swym zakresem obejmuje 
szeroko pojętą bizantynistykę, a więc 
filologię średniogrecką i starocerkiew-
nosłowiańską, historię sztuki bizantyj-
skiej i historię Kościoła Wschodniego.

• 20 czerwca odbyła się ostatnia z cyklu 

konferencji poświęconych uzależnie-
niom. Tym razem dotyczyła kultu pu-
bliczności i uzależnień z tym związa-
nych – „Kulty publiczności: szczęście 
czy zagrożenie?”

• W uznaniu wysokiej jakości kształ-
cenia Konferencja Rektorów Uni-
wersytetów Polskich, na wniosek 
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyj-
nej, uchwałą z dn. 21 czerwca 2005 r. 
udzieliła reakredytacji na 5 lat: Insty-
tutowi Filologii Polskiej, Instytutowi 
Psychologii, Instytutowi Socjologii 
i Wydziałowi Teologii KUL.

• 25 czerwca w Galerii Sztuki Sceny 
Plastycznej KUL odbył się wernisaż 
wystawy prac Zbigniewa Bajka.

• W dniach 27-28 czerwca w Domu 
Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu 
Dolnym odbyło się szkolenie pełno-
mocników ds. profilaktyki w ramach 
ogólnopolskiego programu akade-
mickiego „Sieć uczelni wolnych od 
uzależnień”. Celem szkolenia było 
przedstawienie propozycji i podjęcie 
dyskusji dotyczących utworzenia stan-
dardów merytorycznych i organiza-
cyjnych dla działań profilaktycznych 
na uczelniach wyższych. W spotkaniu 
uczestniczyły osoby reprezentujące 
26 ośrodków akademickich. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski jest jednym z li-
derów programu i aktywnie uczestni-
czy w pracach Komitetu Sterującego, 
kierowanego przez Minister Barbarę 
Labudę.

KALENDARIUM 

Studia podyplomowe w Lublinie 

1. Podyplomowe Studium Informatyki 
2.  Przyroda na II etapie kształcenia szkoły zreformowanej. Studia 

podyplomowe kwalifi kacyjne dla nauczycieli przyrody w klasach IV-VI 
szkoły podstawowej 

3. Podyplomowe Studium Filologii Polskiej 
4. Podyplomowe Studium Teatrologiczne
5. Podyplomowe Interdyscyplinarne Studium Edukacji Kulturalnej
6. Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa 
7. Podyplomowe Studium Ewaluacji Instytucji i Programów Społecznych
8. Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego 
9.  Podyplomowe Studium Pedagogiki Przedszkolnej, 

Wczesnoszkolnej i Integracyjnej 
10.  Podyplomowe Studium Surdopedagogiki „Komunikacja językowa 

z niesłyszącymi i słabosłyszącymi” 
11. Podyplomowe Studium Wspomagania Rozwoju Człowieka
12. Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny 
13. Podyplomowe Studium Pomocy Rodzinie w Sytuacji Trudnej
14.  Podyplomowe Studium Profi laktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków 

(Certyfi kowane przez Ministerstwo Zdrowia) 
Uwaga dokumenty należy składać do 31. 08. 2005 r.

15.  Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii 
dla Duchowieństwa

16. Podyplomowe Studium Muzyki Kościelnej
17. Podyplomowe Studium Katechetyczno-Pastoralne 
18. Podyplomowe Studium Duchowości Katolickiej 
19.  Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego i Porównawczego 

(zajęcia w języku angielskim) 

20. Podyplomowe Studium Podstaw Prawa Ukraińskiego

21.  Podyplomowe Studium Umiejętności Prawniczych 
(część zajęć prowadzona w języku angielskim)

Dodatkowe informacje:  Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych 

i Doskonalenia Zawodowego KUL

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. (081) 445 39 96; fax (081) 445 39 97

e-mail: centrumsp@kul.lublin.pl; www.kul.lublin.pl/centrumsp/
Kandydatów na studia w Lublinie obowiązuje rejestracja elektroniczna 
na stronie www.kul.lublin.pl

Studia podyplomowe w Stalowej Woli
1.  Podyplomowe Studium Prawne i Socjologiczne Podstawy Samorządu 

Terytorialnego
2.  Podyplomowe Studium Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna 

i Przedszkolna 
3. Podyplomowe Studium Profi laktyki 

Dodatkowe informacje:  Wydział Zamiejscowy Nauk 

o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli 

ul. Ofi ar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 642 25 33, 842 71 16, fax (015) 842 49 51

e-mail: dziekanat@kul.stalwol.pl; http://www.kul.stalwol.pl/

Studia podyplomowe w Tomaszowie Lubelskim
1. Podyplomowe Studium Zarządzania Bezpieczeństwem
2.  Podyplomowe Studium Integracja oraz Zarządzanie Projektami Unii 

Europejskiej
Dodatkowe informacje:  Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych 

i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim 

ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (084) 664-45-74

Katolicki Uniwersytet Lubelski
ogłasza nabór na studia podyplomowe w roku akad. 2005/2006
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Święto
pracowników studentów
piknik rodzinny z okazji Święta Patronalnego
3.06.2005 r.

KULturalia  16-20.05.2005 r.




