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J edną z licznych inicjatyw uczczenia jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II było ufundowanie nowych insygniów rektor-

skich. Berło, łańcuch i pierścień zostały po raz pierwszy zaprezentowane podczas 
obchodów Święta Patronalnego KUL 2019. 

„Ich zasadniczym przesłaniem – mówił Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dę-
biński w czasie uroczystości – jest nowoczesne, proste i jasne podkreślenie wyjątko-
wości jubileuszu 100. rocznicy powstania naszej Alma Mater poprzez odwołanie się 
do takich symboli uniwersyteckich, jak: patronat Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i św. Jana Pawła II, obecna nazwa Uniwersytetu, współczesny herb oraz charaktery-
styczne elementy architektoniczne widoczne w przestrzeni naszej Uczelni”. Redakcja zastrzega sobie prawo 

skracania, adiustowania i redagowania 
tekstów, zmiany tytułów oraz odmowy 
publikacji tekstów niezamówionych.

Przegląd Uniwersytecki

Wydawca:  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Rada Programowa:  
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL
Wydawca:  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Redaktor naczelna: dr Marzena Krupa
Projekt graficzny, skład i łamanie:  
Małgorzata Adamczyk, Anna Kowalczyk 
Zdjęcia: Tomasz Koryszko
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14,  
pokój 27, tel. +48 81 445 40 56,  
e-mail: przeglad@kul.pl
Druk: MAGIC Lublin / Nakład: 1200 egz.
Okładka: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca KUL 
podczas Święta Patronalnego KUL
Numer zamknięto 24 września 2019 r.

Nowe 
insygnia 
rektorskie

Szanowni Państwo,

czerwcowe Święto Patronalne KUL to temat rozpoczynający 
niniejszy numer. Przybliżamy w nim również wiele innych: uro-
czystości pogrzebowe wieloletniego wielkiego kanclerza KUL  
abpa Bolesława Pylaka, konferencje naukowe, spotkania jubileuszo-
we, wydarzenia kulturalne czy inicjatywy studenckie. Publikujemy 
także kolejne teksty związane z wdrażaniem na KUL reformy nauki 
i szkolnictwa wyższego: podajemy nową strukturę Uczelni (afiliacje 
autorów artykułów i osób wymienionych w tekstach są zgodne ze 
stanem na 30 IX 2019 r.), obsadę personalną stanowisk dziekanów 
i dyrektorów instytutów, prezentujemy Szkołę Doktorską KUL oraz 
Teologiczne Studium Licencjackie. 

30 lat temu, w październiku 1989 r., ukazał się pierwszy numer 
„Przeglądu Uniwersyteckiego”. W tym czasie był on współtworzony 
przez wiele osób – pracowników naukowych i administracyjnych, 
doktorantów i studentów, absolwentów i sympatyków Uczelni. Za-
łożony jako dwumiesięcznik, zmieniał swoją formułę, szatę graficz-
ną, objętość, format, nakład. W 30-lecie uniwersyteckiego periody-
ku poświęcamy mu nieco miejsca, przy okazji odświeżamy layout, 
zapraszając jednocześnie do współpracy przy tworzeniu kolejnych 
numerów. 

dr Marzena Krupa 
redaktor naczelna
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Rektor KUL

Szanowni Państwo!
Drodzy Pracownicy i Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

Witam Państwa serdecznie po letnich miesiącach, które były czasem wakacyjnego odpoczynku, ale też dla wie-
lu z nas wytężonej pracy nad przygotowaniem kolejnych zmian związanych z reformą szkolnictwa wyższego i na-
uki. Ufam, że nowe rozwiązania, oparte na tożsamości i misji Uniwersytetu, a zarazem uwzględniające wymagania 
współczesności, przysłużą się rozwojowi naszej Alma Mater. 

Szanowni Państwo,
początek każdego roku akademickiego w czasie mojej drugiej kadencji na stanowisku rektora stał się dla mnie 

sposobnością, by podzielić się krótką refleksją osnutą wokół poszczególnych cnót kardynalnych, nazywanych także 
fundamentalnymi lub generalnymi. Na ten ostatni rok kierowania przeze mnie Uczelnią pozostało umiarkowanie 
(łac. temperantia); w ikonografii alegoria tej sprawności moralnej często przedstawiana jest jako kobieta mieszają-
ca gorącą i zimną wodę lub jako młoda kobieta rozcieńczająca wino wodą.

Umiarkowanie ma ścisły związek z pozostałymi cnotami kardynalnymi, bo dzięki niemu człowiek może być praw-
dziwie roztropny, sprawiedliwy i mężny. „Człowiek umiarkowany – jak nauczał patron naszej Uczelni papież Jan Pa-
weł II podczas jednej ze swoich pierwszych środowych audiencji generalnych w 1978 r. – to człowiek opanowany; 
człowiek, w którym namiętności zmysłowe nie biorą góry nad jego rozumem, wolą, a także i "sercem"; człowiek, 
który umie nad sobą panować! Jeśli tak – to od razu jasno widzimy, jak zasadnicze, właśnie "kardynalne" znaczenie 
ma cnota umiarkowania. Jest ona po prostu nieodzowna dlatego, aby w pełni "być" człowiekiem”.

Cnota ta, którą można nazwać zasadą złotego środka, ma także fundamentalne znaczenie w relacjach społecz-
nych, szczególnie w kontekście współczesnego zideologizowania i upolitycznienia życia społecznego, zwłaszcza gdy 
struktury polityczne przeplatają się z gospodarczymi, gdy na przekonania wpływa osobisty czy grupowy interes. 
Umiarkowanie traktowane jako istotny element rzetelnej kultury moralnej poszczególnych ludzi i całych społe-
czeństw jest wówczas warunkiem łagodzenia podziałów, które uderzają ostatecznie w godność osoby ludzkiej i są 
destruktywne w wymiarze społecznym. 

Szanowni Państwo,
świat akademicki mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami, które niesie wdrażanie reformy szkolnictwa wyż-

szego i nauki. Bieżący rok to okres przejściowy – poza zmianami w obszarze prawnym czeka nas jeszcze wiele no-
wości w zakresie organizacji nauki i dydaktyki. Życzę więc Państwu, by na czele wielu cnót, które będą potrzebne 
w tym szczególnym czasie, stały właśnie te kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. 

List z okazji 
rozpoczęcia roku 
akademickiego 
2019/2020
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DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

Święto 
Uczelni
    BYŁO TO PIERWSZE ŚWIĘTO PATRONALNE 

W NOWYM STULECIU KUL. W JEGO PROGRAMIE 
ZNALAZŁY SIĘ WIĘC JESZCZE AKCENTY 
JUBILEUSZOWE. 

UROCZYSTA EUCHARYSTIA

Obchody rozpoczęła Msza św., sprawowana pod przewod-
nictwem arcybiskupa białostockiego Tadeusza Wojdy, koncele-
browana przez wielkiego kanclerza KUL, metropolitę lubelskiego  
abpa Stanisława Budzika, biskupa pomocniczego diecezji lubelskiej 
Józefa Wróbla SCJ oraz kapłanów pracujących i studiujących na KUL. 

Witając zgromadzonych, abp S. Budzik nawiązał do patrona dnia 
i Uniwersytetu – Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wskazując na 
przymioty Jezusowego Serca, przywołał postać ks. Idziego Radzi-
szewskiego, który znał te przymioty i dlatego obrał Boże Serce na 
patrona Uniwersytetu. Podkreślił, że kolejne pokolenia na KUL wier-
ne są duchowemu dziedzictwu założyciela KUL – kapłana zasłużone-
go dla Lublina, dla Polski i dla Kościoła. 

W homilii abp T. Wojda przypomniał, że uroczystość ku czci 
Serca Jezusa została ustanowiona na prośbę samego Syna Bożego, 
wyrażoną w czasie Jego objawień św. Małgorzacie Marii Alacoque. 
Arcybiskup mówił o niepojętej i bezgranicznej miłości Boga do każ-
dego człowieka. Akcentował, że Bóg chce, byśmy jej doświadczali 
i ją zgłębiali, dlatego posłał do nas Jezusa. Symbolem tej miłości jest 
Serce Jezusa przebite na krzyżu. Bóg – dodał kaznodzieja – dotyka 
swoją miłością każdego z nas, a nasze życie polega na zrozumieniu 
tej miłości. Rok akademicki to także czas na zgłębianie tej prawdy, 
bo „rozum – mówił arcybiskup za św. Anzelmem z Canterbury – po-
winien poszukiwać tego, co miłuje”. 

Na zakończenie Eucharystii Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni 
Dębiński odczytał akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa na-
szej Uczelni i jej społeczności.

Z OKAZJI JUBILEUSZU 

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu KUL Jego Magnificen-
cja zwrócił uwagę na istotę świętowania. Mówił też o roli zna-
ków uniwersyteckich, nawiązując do ważnej części ceremonii – wy-
prowadzenia dotychczas używanych insygniów rektorskich i lasek 
pedlowskich oraz wprowadzenia nowych, ufundowanych z okazji 
100-lecia KUL, by uczcić tę szczególną rocznicę w historii Uniwersy-
tetu. Berło rektorskie, 2 laski pedlowskie, łańcuch rektorski i pier-
ścień rektora nawiązują w swej ikonografii do symboliki związanej 
z Uczelnią. Ich fundatorem jest małżeństwo Monika i Arkadiusz 
Jaworowscy z Bielska Podlaskiego, a wykonawcą firma grawersko-
-złotnicza MK Design Michał Kusiorski z Olsztyna. 

UPAMIĘTNIENIE 
DZIAŁACZY 
OPOZYCYJNYCH

W czasie posiedzenia Senatu KUL mia-
ła miejsce pierwsza część obchodów jubi-
leuszu „Spotkań”. Niezależnego Pisma Mło-
dych Katolików. Jeden z jego twórców Bog-
dan Borusewicz z radością odniósł się do 
zaplanowanego na ten dzień odsłonięcia ta-
blicy upamiętniającej działalność opozycyj-
ną młodzieży studiującej na KUL w latach 
PRL, bo – jak mówił – będzie ona przypo-
minała o tym, że „byli tu młodzi ludzi, któ-
rzy nie tylko studiowali, nie tylko modlili 

się, ale także przeciwstawiali się systemo-
wi kłamstwa i przemocy”. List wystosowany 
przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych ministra Jana Józefa 
Kasprzyka z okazji odsłonięcia tablicy od-
czytała jego delegatka Małgorzata Puczy-
łowska. Podziękowanie władzom Uczelni za 
ufundowanie tablicy wyraziła inicjatorka tej 
formy upamiętnienia studenckich działaczy 
opozycyjnych Maria Wrzeszcz. Podarowała 
też ona Uczelni ocaloną przed zarekwirowa-
niem maszynę do pisania, na której w latach 
70. i 80. ubiegłego wieku przepisywała tek-
sty do „Spotkań”. 

Uroczystego odsłonięcia tablicy upa-
miętniającej działalność środowisk opozy-
cji demokratycznej „Spotkań”, KOR, KPN 
i ROPCiO, wmurowanej w bramie wschod-
niej Gmachu Głównego, dokonali ks. prof. 
A. Dębiński, B. Borusewicz i M. Wrzeszcz. 
Poświęcił ją abp T. Wojda. „Odsłonięta ta-
blica – mówił Rektor KUL – utrwali […] pa-
mięć o ważnych wydarzeniach z kart historii 
naszej ojczyzny. To również hołd dla tych, 
którzy są częścią tej historii, którzy z odda-
niem, często z narażeniem życia, walczyli 
o prawdę, o wolną Polskę. Wielu z nich ma-
my przyjemność dziś gościć”. A byli to mię-
dzy innymi: wicemarszałek Senatu RP IX  ka-
dencji Bogdan Borusewicz; prezes Związku 
Dużych Rodzin „Trzy Plus”, małżonka Janu-
sza Krupskiego Joanna Krupska; wicemar-
szałek Sejmu RP I kadencji Dariusz Wójcik; 
historyk, dziennikarz, działacz polityczny 
prof. Leszek Moczulski; historyk, publicy-
sta, działacz opozycyjny Janusz Bazydło; hi-
storyk, działacz harcerski i opozycyjny Woj-
ciech Onyszkiewicz; lubelska działaczka spo-
łeczna i polityczna Danuta Kuroń; działacz 

Uroczyste zawierzenie Uniwersytetu 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Rektor KUL i uhonorowani Medalem 
Jubileuszowym 100-lecia KUL (od lewej):  
ks. dr Leszek Gęsiak SJ reprezentujący  
ks. Wiesława Antoniego Słowika SJ,  
Alicja Pożywio, prof. Michał Mikoś i Ryszard 
Kuśmierczyk 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej działalność opozycyjną na KUL 
w czasach PRL

polityczny Marian Piłka; działacz związkowy, 
były wojewoda lubelski Adam Cichocki; po-
lityk, dziennikarz Krzysztof Król.

Konferencja poświęcona „Spotkaniom” 
rozpoczęła się od wystąpienia Macieja So-
bieraja, który zaprezentował pokaźną pu-
blikację – reedycję pierwszych 5 numerów 
czasopisma. Książka Spotkania. Niezależne 
Pismo Młodych Katolików została wzboga-
cona o płytę CD, zawierającą przepisane 
numery 1-35 periodyku i skany wybranych 
stron. Dyskusję panelową na temat gene-
zy „Spotkań”, związanych z nimi postaci, 
znaczenia ówczesnego lubelskiego ruchu 
wydawniczego na tle ogólnopolskim oraz 
aktualności przesłania czasopisma prowa-
dzili historycy: dr Małgorzata Choma-Jusiń-
ska (IPN w Lublinie), dr Jan Olaszek (PAN) 
i Marek Kunicki-Goldfinger, a moderował ją 
prof. dr hab. Rafał Wnuk (KUL).

PASIEKA, KONCERT, 
PIKNIK

W programie Święta Patronalnego zna-
lazło się także otwarcie nowej pasieki. Usta-
wiona na dachu stołówki uniwersyteckiej, 
została poświęcona przez duszpasterza aka-
demickiego o. Rafała Sztejkę SJ. Składa się 
ona z 10 uli dla pszczół miodnych Apis mel-
lifera carnica, naturalnej kłody i ulika dla 
pszczół samotnic (kulowskie pszczoły moż-
na obserwować pod adresem https://www.
kul.pl/pasieka-kul-live).

Uroczystości patronalne zakończył kon-
cert „Noc Juna” w wykonaniu Zespołu Pie-
śni i Tańca KUL. Tym samym, założony w lu-
tym tego roku zespół, zainaugurował swoją 
działalność sceniczną. Występ, przygoto-
wany pod kierunkiem kierownik artystycz-
nej Barbary Brzozowskiej, osnuty wokół 
tytułowej sobótki, zaprezentowali muzycy, 
tancerze, wokaliści i chórzyści – łącznie 60 
wykonawców. 

Sobota tradycyjnie była przedłuże-
niem świętowania podczas pikniku ro-
dzinnego w kampusie na Poczekajce, 
z atrakcjami przygotowanymi głównie dla 
najmłodszych. 

Symbolicznym zakończeniem roku akademickiego było wręcze-
nie dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich 
przedstawicielom różnych kierunków. 

W Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyła się również 
ceremonia uhonorowania Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL, 
który z rąk Rektora KUL otrzymali: Alicja Pożywio – prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół i Absolwentów KUL w Chicago, Ryszard Kuśmierczyk 
– prezes Towarzystwa Przyjaciół KUL w Windsor (Kanada), prof. Mi-
chał Mikoś z Uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee i ks. dr Leszek Gę-
siak SJ w imieniu ks. Wiesława Antoniego Słowika SJ – rektora Pol-
skiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii. 
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KS. PROF. DR HAB. ANTONI DĘBIŃSKI
Rektor KUL

Przemówienie 
wygłoszone w czasie 
obchodów Święta 
Patronalnego KUL

Szanowni Państwo,
świętowanie jest naturalną potrzebą 

człowieka, co widoczne jest we wszystkich 
kulturach i o czym świadczy bogactwo tra-
dycji, obrzędów, rytów, zwyczajów. Świę-
towanie wprowadza – w częstokroć szarą 
i utrudzoną codzienność – radość; jest na-
grodą i wyrazem nadziei, że może być jesz-
cze lepiej. Nic dziwnego, że jest zawsze ce-
lebrowane w sposób wyjątkowy, uroczysty, 
właśnie odświętny. A ponieważ człowiek 
jest istotą transcendentną, to w celebrowa-
niu zwraca się ku temu, co od niego wyższe, 
bogatsze, nawet do samego Boga, łącząc 
tym 2 sfery – sacrum i profanum.

W świętowaniu ważna jest pamięć, bo 
święto wiąże się zazwyczaj ze wspomnie-
niem i przywołaniem szczególnego człowie-
ka bądź wyjątkowego wydarzenia. Ważna 
jest wspólnota, która pragnie przypomnieć 
i uczcić tę osobę czy fakt, a zarazem poprzez 
wspólne obchody chce zacieśnić wzajemne 
więzi. Święto Patronalne jest każdego roku 
dla naszej społeczności akademickiej okazją 
sprzyjającą refleksji nad przeszłością i na-
mysłowi nad przyszłością; jest okazją do ra-
dosnego, wspólnotowego przeżywania uni-
wersyteckiej uroczystości pod patronatem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Na prośbę Jego Magnificencji ks. prof. dra hab. Antoniego 
Dębińskiego Zarząd Fundacji Rozwoju KUL uchwałą z dnia  

8 II 2019 r. powołał Zespół Pieśni i Tańca KUL.
W drugie stulecie swego istnienia KUL wchodzi nie tylko z no-

wymi projektami naukowymi i dydaktycznymi, ale także z projekta-
mi, które integrują środowisko akademickie, promują Uniwersytet 
w kraju i za granicą, promują region – województwo lubelskie. Ta-
kim projektem jest Zespół Pieśni i Tańca KUL. Pozwoli on nie tylko 
odkrywać i prezentować piękno polskiego, w tym lubelskiego folk-
loru; jego celem jest szeroko rozumiana edukacja młodzieży stu-
denckiej w zakresie tańca, śpiewu, muzyki i etnografii.

Rekrutacja do zespołu odbyła się 27 i 28 II 2019 r. Zgłosiło się 
ponad 100 kandydatów. Byli to przede wszystkim studenci naszego 
Uniwersytetu, ale także absolwenci i pracownicy oraz kilka osób, 
które planują w niedalekiej przyszłości podjąć studia na KUL. Osta-
tecznie uformowały się 4 sekcje (2 taneczne, orkiestra i chór), do 
których zakwalifikowało się 56 osób. Bezpośrednio po rekrutacji 
rozpoczęły się intensywne próby, tak by zespół był przygotowany 
na inauguracyjny koncert „Noc Juna”. „To był czas niezwykle wytę-
żonej pracy – wspomina kierownik artystyczna Barbara Brzozowska. 
Przygotowanie zespołu w tak krótkim czasie graniczyło z cudem, 
a jednak się udało. Obrzędowość nocy świętojańskiej, nocy św. Jana 
(Juna – jak niegdyś mówiono w podlubelskich miejscowościach) by-
ła motywem przewodnim naszego koncertu”. Współpracownikami 

Inauguracyjny 
koncert

KS. DR HAB. JAROSŁAW JĘCZEŃ, PROF. KUL
dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL 
koordynator Zespołu Pieśni i Tańca KUL 

    W ŚWIĘTO PATRONALNE KUL, 28 VI 2019 R.,  
W SALI TEATRALNEJ CENTRUM TRANSFERU 
WIEDZY ODBYŁ SIĘ PIERWSZY KONCERT ZESPOŁU 
PIEŚNI I TAŃCA KUL, ZATYTUŁOWANY „NOC JUNA”.

kierownik artystycznej są: Karolina Filipczak (prowadząca chór), Le-
sya Blyshchak (orkiestra) i Rudolf Steiner (akompaniator).

Inauguracyjny koncert zakończył się owacjami na stojąco, gra-
tulacjami i życzeniami ze strony gości obecnych w sali teatralnej. 
„Jestem pod ogromnym wrażeniem” – powiedział Rektor KUL, gra-
tulując zespołowi występu. Za wydarzenie wyjątkowe w życiu spo-
łeczności akademickiej KUL uznała koncert Alicja Jachiewicz-Szmidt, 
kierująca Teatrem Enigmatic. Partnerem koncertu był Urząd Mar-
szałkowski w Lublinie.

Podczas wakacji zespół koncertował dwukrotnie – w czasie 
warsztatów tanecznych w Bukowinie Tatrzańskiej i w czasie Lu-
belskiego Festiwalu Nauki. W nowym roku akademickim obecnych 
i nowo przyjętych członków zespołu czeka trasa koncertowa w kra-
ju i poza jego granicami. 

Szanowni Państwo, 
dostojeństwo uniwersytetu wyraża się 

między innymi w ceremoniale akademickim 
oraz w znakach uniwersyteckich, do któ-
rych należą: herb, sztandar, pieczęć, stroje 
oraz insygnia władz rektorskich i dziekań-
skich. Znaki te są wewnętrznie spójne, wy-
nikają z historii i tradycji każdego uniwersy-
tetu, ukazując jego misję, zadania i dzieje. 
Nic dziwnego, że zwłaszcza uczelnie, które 
cieszą się długą i owocną tradycją, dokłada-
ją szczególnej troski, by każdy z elementów 
tego ceremoniału zachować, by nadać mu 
szczególną oprawę.

Wśród wielu znaków KUL istotny charak-
ter ma godło, które zawiera znaki dla Uni-
wersytetu najbardziej czcigodne: krzyż – 
centralny znak chrześcijaństwa, orła – godło 
państwowe oraz spajającą te święte znaki 
dewizę Deo et Patriae. Obrana przez zało-
życiela i pierwszego rektora ks. Idziego Ra-
dziszewskiego, wskazuje nam ona kierunek 
i sposób uprawiania nauki, a także kształ-
cenia i wychowywania młodzieży. Dewiza 
ta obecna jest też na wiekowym sztandarze 
naszego Uniwersytetu, w którego centrum 
widnieje czerwone, promieniujące miłością 
serce, symbolizujące Najświętsze Serce. 
Atrybutami godności i władzy rektorskiej 

już od średniowiecza są: berło, łańcuch oraz 
pierścień. Ich symbolika nawiązuje do auto-
nomii wspólnoty uniwersyteckiej, zwierzch-
nictwa rektora i więzi łączących go z pra-
cownikami i studentami. Insygnia rektorskie 
są wykorzystywane podczas najważniej-
szych ogólnouniwersyteckich wydarzeń, by 
podkreślić ich uroczysty charakter. 

Z okazji jubileuszu 100-lecia KUL poja-
wiła się inicjatywa uczczenia tej rocznicy 
nowymi insygniami rektorskimi. Dzisiaj są 
one prezentowane po raz pierwszy. Ich za-
sadniczym przesłaniem jest nowoczesne, 
proste i jasne podkreślenie wyjątkowości 
jubileuszu 100. rocznicy powstania naszej 
Alma Mater poprzez odwołanie się do ta-
kich symboli uniwersyteckich, jak: patronat 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Ja-
na Pawła II, obecna nazwa Uniwersytetu, 
współczesny herb oraz charakterystycz-
ne elementy architektoniczne widoczne 
w przestrzeni naszej Uczelni. 

Wywodząca się ze średniowiecza tra-
dycja fundowania uniwersytetom symbo-
li władzy rektorskiej sięga naszych czasów. 
Zwyczaj ten przejęli współcześni, a kon-
kretnie firmy, instytucje bądź osoby pry-
watne. Dziękujemy Bogu, że nawet w naj-
trudniejszych czasach zawsze mogliśmy li-
czyć na wielkodusznych mecenasów; tak 
jest i obecnie. Na pamiątkę jubileuszu KUL 
nowe insygnia rektorskie oraz 2 laski pe-
dlowskie ufundowali Państwo Monika i Ar-
kadiusz Jaworowscy, którym za ten dar bar-
dzo dziękuję.

Szanowni Państwo,
rozpoczynając kolejną część naszej uro-

czystości, zapraszam serdecznie do udzia-
łu we wszystkich pozostałych wydarzeniach 
składających się na obchody Święta Patro-
nalnego KUL Anno Domini 2019, jak zawsze 
pod pewną i czułą opieką Bożego Serca.
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Prof. Alvin 
Plantinga doktorem 
honoris causa KUL
  SENAT KUL W DNIU 23 V 2019 R. NADAŁ GODNOŚĆ DOKTORA 
HONORIS CAUSA PROF. ALVINOWI PLANTINDZE. NA UROCZYSTOŚCI 
REPREZENTOWAŁA GO CÓRKA JANE PLANTINGA PAUW, KTÓRA 
WYGŁOSIŁA REFERAT PT. „POKORA I BRAWURA: ŻYCIE ALVINA 
PLANTINGI”.

P rof. Plantinga to wybitny autorytet, 
klasyk filozofii, podnoszący podstawo-

we, wieczyste problemy; to czołowy, wpły-
wowy, subtelny filozof analityczny, a rów-
nocześnie apologeta chrześcijaństwa i oso-
biście zaangażowany chrześcijanin, zajmują-
cy poczesne miejsce wśród współczesnych 
chrześcijańskich filozofów religii, takich jak: 
William Alston, John Hick, Peter van Inwa-
gen czy Richard Swinburne.

BIOGRAFIA NAUKOWA

Alvin Plantinga urodził się 15 XI 1932 r. 
w Ann Arbor w stanie Michigan (USA), w ro-
dzinie holenderskich emigrantów. W 1949 r. 
zapisał się do Jamestown College (North Da-
kota), by rok później przenieść się do Calvin 
College w Grand Rapids (Michigan), gdzie 
rozpoczął studia filozoficzne. W 1954 r. 
podjął studia doktoranckie na Universi-
ty of Michigan, a jego nauczycielami byli 
wybitni filozofowie (m.in. William Alston). 
Rok później przeniósł się na Yale University 
i w 1958 r. uzyskał tam doktorat z filozofii 
na podstawie rozprawy pt. Ethics and Me-
taphysical Naturalism.

W 1958 r. Plantinga został, w 26. ro-
ku życia, profesorem filozofii na Wayne  
State University w Detroit, który w swym 
złotym okresie był wielkim centrum filozo-
fii analitycznej. W 1963 r. przeniósł się do 
Calvin College, a po 19 latach na University 
of Notre Dame, gdzie nauczał do emerytury 
(2010), by ostatecznie powrócić do Calvin 
College i objąć jako pierwszy katedrę filozo-
fii im. Williama Harry’ego Jellemy.

Od 1975 r. jest członkiem Amerykańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych i Nauki. Współ-
zakładał w 1978 r. Towarzystwo Filozofów 
Chrześcijańskich (Society of Christian Phi-
losophers), a w latach 1983 i 1986 był jego 
prezydentem. W latach 1981-1982 stał na 
czele zachodniego oddziału Amerykańskie-
go Towarzystwa Filozoficznego. W latach 
1984-2002 kierował Center for Philoso-
phy of Religion w Notre Dame. Wykładał 
na uznanych uniwersytetach amerykańs-
kich, kanadyjskich, brytyjskich i europejs-
kich (w tym w 1995 r. na KUL). Wygłaszał 
prestiżowe Gifford Lectures na uniwersy-
tecie w Aberdeen (1987-1988) i Wilde Lec-
tures w Oksfordzie (1988).

Otrzymał wiele odznaczeń, w tym Award 
for Distinguished Teaching (Danforth Foun-
dation, 1968). Doktoratami honorowymi 
obdarzyły go: University of Glasgow 
(1982), Calvin College (1986), North Park 

College (1994), Free University of Amster-
dam (1995), Brigham Young University 
(1996) i Valparaiso University (1999).

W 2006 r. Centrum Filozofii Religii Uni-
versity of Notre Dame przemianowało swe 
stypendium na Stypendium Alvina Plantin-
gi. W 2012 r. University of Pittsburgh uczcił 
Plantingę nagrodą Nicholas Rescher Prize 
for Systematic Philosophy. W 2017 r. Bay-
lor Center for Christian Philosophy na Bay-
lor University zapoczątkowało The Alvin 
Plantinga Award for Excellence in Christian 
Philosophy.

CHARAKTERYSTYKA 
POGLĄDÓW LOGICZNO-
-FILOZOFICZNYCH

Plantinga opublikował kilkanaście ksią-
żek i ponad 100 artykułów, które ukazały 
się w różnych antologiach i tak uznanych 
czasopismach, jak: „American Philosophical 
Quarterly”, „Journal of Philosophy”, „Phi-
losophical Studies” czy „Teoria”. Jego roz-
liczne i treściowo zróżnicowane publikacje 
obejmują wiele ważnych dziedzin, między 
innymi metafizykę konieczności i możliwo-
ści, epistemologię i przede wszystkim filozo-
fię religii. Do najważniejszych publikacji na-
leżą: God and Other Minds (1967), The Na-
ture of Necessity (1974), God, Freedom and 
Evil (1974), Reason and Belief in God (1983) 
oraz trylogia Warrant: The Current Debate 
(1993), Warrant and Proper Function (1993) 
i Warranted Christian Belief (2000).

Dominujący w pierwszej połowie XX w. 
logiczny empiryzm – ze swoją zasadą wery-
fikacji – deklarując bezsensowność prob-
lematyki Boga i religii, umieścił je poza 
uniwersyteckim curriculum. Postpozyty-
wistyczna filozofia analityczna (Antony 
Flew, John L. Mackie czy Richard M. Hare) 
zadekretowała religię jako zabobon, a filo-
zofię religii jako relikt minionej epoki, dla 
których nie ma miejsca w racjonalnej dys-
kusji filozoficznej. Pod wpływem prac 
Plantingi i innych filozofów religii wielu 
filozofów poważnie traktuje nie tylko dys-
kusje i racje na rzecz tezy teistycznej, lecz 
także samą filozofię religii, przeżywającą na 
przełomie XX i XXI w. okres dynamicznego 
rozwoju.

Plantinga zauważył, że przesądzający 
dowód (demonstrative proof) rzadko po-
zostaje wymogiem racjonalności. Postawił 
zasadnicze pytanie, dlaczego przekonaniom 
religijnym stawia się wyższe standardy rac-
jonalności niż innym przekonaniom, w tym 
naukowym, co starał się pokazać przekonu-
jąco w kolejnych pracach: God and Other 
Minds (1967), Nature of Necessity (1974), 
God, Freedom and Evil (1974), Reason and 

Belief in God (1983). Wykazując, że szereg 
obiegowych argumentów na rzecz ateizmu 
nie wytrzymuje racjonalnej krytyki, Plantin-
ga sprawił, że filozofowie odważniej zaczęli 
się opowiadać za tezą teistyczną, a nawet 
bronić chrześcijańskiego światopoglądu.

Oba pierwsze tomy trylogii Warrant: 
The Current Debate i Warrant and Proper  
Function, będące poniekąd wstępem 
do Warranted Christian Belief (2000), 
poświęcone są analizie głównych teo-
rii wiedzy (theory of knowledge) w episte-
mologii analitycznej i zawierają epistemolo- 
giczną, eksternalistyczną, ale antynaturali- 
styczną teorię uzasadniania.

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak 
rozumieć wiedzę, Plantinga dowodzi, że 
właściwym przedmiotem epistemologii nie 
jest po prostu uzasadnianie ( justification), 
które – jak uważa – ma niewiele wspólne-
go z wiedzą, lecz gwarant (warrant) jako 
właściwość, która dodana do prawdziwego 
przekonania, czyni z niego wiedzę. Zrozu-
miałe, że teoria gwaranta (theory of war-
rant) – elementu, który zamienia prawdziwe 
przekonanie/wierzenie w wiedzę – nieza-
leżnie od swego zastosowania do obrony 
przekonań teistycznych, musiała wy-
wołać gorące dyskusje poza filozofią religii 
w gronie epistemologów.

Książka Warranted Christian Belief stała 
się w krótkim czasie najbardziej wpływo-
wą pracą z zakresu filozofii religii. Głów-
nym celem trylogii było ustalenie koniecz-
nych i wystarczających warunków tego, co 
– w miejsce uzasadniania ( justification) – 
Plantinga nazwał gwarantem (warrant), po 
to by ostatecznie przejść do pozytywnej od-
powiedzi na pytanie, czy wierzenia chrześci-
jańskie (Christian beliefs) dają się wystarcza-
jąco dobrze uzasadnić (warrant), by można 
było racjonalnie wierzyć w Boga bez uchy-
biania wymogom epistemicznym.

Plantinga broni racjonalnego charak-
teru postawy religijnej i prawdziwości te-
zy teistycznej (Deus est!) oraz ekskluzywi-
zmu chrześcijaństwa wśród innych religii. 
Chociaż nie uprawia on wprost teodycei, 
ani nie zajmuje się obroną teizmu, czyni to 
nie wprost, między innymi wprowadzając 
istotne dla wywodów teodycealnych rozróż-
nienie między uzasadnieniem (epistemic ju-
stification) przekonania a jego gwarantem 
(warrant): pierwsze jest własnością osoby 
podtrzymującej jakieś przekonanie, drugie 
– własnością samego przekonania (belief). 
Przyczynił się do przyjęcia przez epistemo-
logów poglądu, że zagwarantowanie (war-
rant) przekonania (religijnego) ma charak-
ter relatywny i osobisty (person-relative): 
przekonanie uchodzące w jakichś okolicz-
nościach za uzasadnione dla jednej osoby 

Rozpoczęcie uroczystości nadania 
tytułu doktora honoris causa KUL

W imieniu ojca 
dyplom odebrała Jane 
Plantinga Pauw 

może takie nie być dla innych osób w zbliżo-
nych okolicznościach.

Do rozlewających się szeroką falą współ-
czesnych, niekiedy gwałtownych dyskusji 
nad nie/współmiernością obszarów nauki 
i religii Plantinga dołączył przystępnie napi-
saną publikacją Religion and Science: Where 
the Conflict Really Lies (2011). Zanalizował 
w niej stanowisko głównych polemistów: 
Dana Dennetta, Richarda Dawkinsa i Phili-
pa Kitchera oraz wysuwane przez nich ar-
gumenty przeciwko możliwości pogodzenia 
obu dziedzin. Dość tradycyjnie, opowiadając 
się za racjonalnością przekonań religijnych, 
Plantinga zauważył, że konflikt obu dziedzin 
jest pozorny, gdyż dają się one uzgodnić ze 
sobą na głębszym poziomie. Co więcej, na-
uka może udzielić poparcia doktrynie te-
istycznej, jak w przypadku teorii kosmiczne-
go i biologicznego „dostrojenia” oraz zasady 
antropicznej. Autentyczny konflikt – jest to 
główna teza książki – zachodzi natomiast 
nie między teistyczną religią a nauką, lecz 
między naturalizmem jako formą religijno-
ści a nauką jako całościowym, spójnym po-
glądem na świat: jeżeli naukowa teoria ewo-
lucji jest prawdziwa, podważa ona natura-
lizm – i dlatego obu poglądów nie można 
sensownie równocześnie utrzymywać.

Poglądy Plantingi zostały opisane w wie-
lu słownikach, encyklopediach i przewodni-
kach (guides) filozoficznych redagowanych 
przez filozofów analitycznych – rozliczne 
hasła i artykuły roztrząsają mocne i słabe 
strony jego poglądów z zakresu logicznej 
teorii prawdopodobieństwa, logiki modal-
nej i metafizyki modalności (kategorii ko-
nieczności i możliwych światów), metodo-
logicznego naturalizmu, fundamentalizmu, 
eksternalizmu (eksternalistycznej teorii wie-
dzy), problematyki uzasadniania (warrant, 
justification) i dualizmu mind-body.

Podsumowując, naukowe podejście 
Plantingi jest analityczne: uchodzi on za fi-
lozofa dokładnie stawiającego trafne py-
tania i ważącego przemyślane argumenty. 
Podkreślając potrzebę posiadania przez 
filozofa (religii) dobrej znajomości współ-
czesnej filozofii i narzędzi, jakich dostarcza 
logika formalna, przeprowadził on udane 
próby wykazania, że przekonania (wierze-
nia) religijne nie tylko nie pozostają w kon-
flikcie z poważnymi poglądami filozoficz-
nymi, lecz mogą okazać się doniosłe dla 
rozwiązywania tradycyjnych problemów 
filozoficznych.

na podstawie laudacji wygłoszonej 
przez prof. dra hab. Andrzeja  

Bronka SVD opracował dr Robert 
Kublikowski z Instytutu Filozofii 
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D okonanie prof. Mariana Wnuka charakteryzuje rozważna pró-
ba zespalania najnowszych dokonań naukowych z osiągnię-

ciami maksymalistycznie pojętej filozofii. Naukowa droga Profesora 
jest świadectwem ogromnej ciekawości, która nakazywała zmianę 
kierunku studiów i przedmiotu badań, a zarazem świadectwem de-
terminacji i wytrwałości w podejmowaniu najbardziej podstawo-
wych problemów na styku filozofii i przyrodoznawstwa. Stanowi 
dowód żywej obecności filozofowania we współczesnym dyskursie 
intelektualnym, uwidaczniającym się jako niebanalna próba „filozo-
fowania w kontekście nauki”.

Ścieżka naukowa prof. M. Wnuka wiąże się z profesjonalnym 
przyrodoznawstwem. Po nauce w Technikum Chemicznym w Lu-
blinie podjął on na UMCS studia magisterskie w zakresie chemii. 
Praca magisterska, o charakterze eksperymentalnym, ukierun-
kowana na wykorzystanie wyników w praktyce przemysłowej, 
dotyczyła kwestii z zakresu katalizy chemicznej. Następnie, w la-
tach 1972-1975, Jubilat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie, dzisiejszej Politechnice 
Lubelskiej. Aby pogłębić swoją formację intelektualną, zrezygno-
wał jednak z pracy w uczelni technicznej i rozpoczął studia filozo-
ficznoprzyrodnicze na Wydziale Filozofii KUL, po których związał 
się ściślej z tą uczelnią jako doktorant stypendysta, a następnie 
asystent w Katedrze Biologii Teoretycznej. Śladem swego promo-
tora ks. prof. Włodzimierza Sedlaka – wizjonera, teoretyka i po 
części terenowego przyrodnika, podejmującego w sposób pionier-
ski problematykę powstania życia oraz najwcześniejszych etapów 
jego rozwoju – podjął badania teoretyczne z zakresu paleobio-
chemii, bioelektroniki, ewolucjonizmu i filozofii przyrody. Stopień 
naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzy-
skał w roku 1984 na podstawie rozprawy Rola układów porfiryno-
wych w ewolucji życia, a stopień naukowy doktora habilitowanego 
w 1997 r. na podstawie pracy Istota procesów życiowych w świe-
tle koncepcji elektromagnetycznej natury życia. Bioelektromagne-
tyczny model katalizy enzymatycznej wobec problematyki biosys-
temogenezy. Od roku 2000 jest profesorem nadzwyczajnym KUL. 
W roku 2015 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych na 
podstawie monografii Geneza i rozwój idei elementarnej jednostki 
życia. W kierunku filozofii nanobiologii.

Osiągnięcia naukowe Jubilata są bogate tematycznie, a zara-
zem jednorodne metodologicznie. Wymagały one olbrzymiej eru-
dycji, a przy tym tyleż intelektualnej odwagi, co i ostrożności 

DR ANNA STAROŚCIC
Instytut Filozofii

Jubileusz prof. Mariana Wnuka
    5 VI 2019 R. WYDZIAŁ FILOZOFII ŚWIĘTOWAŁ 

JUBILEUSZ 70-LECIA PROF. MARIANA WNUKA. 
JUBILAT ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY MEDALEM 
JUBILEUSZOWYM 100-LECIA KUL. OTRZYMAŁ  
TEŻ DEDYKOWANĄ MU KSIĘGĘ PAMIĄTKOWĄ 
GENIUS VITAE.

w podejmowaniu fundamentalnych kwestii. Nie są także obojętne 
światopoglądowo, służą bowiem mądrości tak istotnej dla każdej 
indywidualnej egzystencji ludzkiej, jak i dla formułowania podstaw 
kultury. Bogate spektrum badawcze, mierzone nie tylko liczbą publi-
kacji, jest istotnym, ale nie jedynym osiągnięciem prof. Wnuka jako 
nauczyciela akademickiego. Co więcej, ta pozabadawcza działalność 
wydaje się równie cenna, nie tylko dlatego że wymagała odmiennych 
sprawności, ale i trudu, a nawet bezinteresownej ofiarności, zwłasz-
cza iż pochłaniała mnóstwo czasu, ograniczając możliwości badawcze 
i twórczość naukową. Z jednej strony należy wspomnieć działalność 
dydaktyczną (składały się na nią przedmioty przyrodnicze i filozoficz-
ne, niejednokrotnie wymagające interdyscyplinarnego podejścia), 
która zaowocowała licznym gronem doktorów i magistrów. Z drugiej 
strony uwidacznia się wieloletnia działalność organizacyjna. W latach 
1998-2002 prof. Wnuk był kierownikiem Katedry Biologii Teoretycz-
nej, w latach 2002-2014 kierownikiem Katedry Filozofii Biologii, by 
od roku 2014 kierować Katedrą Filozofii Nauk Przyrodniczych. Zara-
zem pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Filozofii 
(2002-2005), kierownika Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodni-
czych (1999-2002) i dyrektora Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przy-
rodniczych (2008-2015). Jako prodziekan był członkiem kilku komisji 
senackich. Dokonania organizacyjne Jubilata niejednokrotnie wpisują 
się w pracochłonne wdrażanie reform nauki i szkolnictwa wyższego.

Postawa prof. Wnuka, będąca wzorem głębokiej kultury intelek-
tualnej, przynosi chlubę kulowskiemu środowisku filozofów przy-
rody i przyrodoznawstwa. Doceniając twórczą działalność wolnego 
i ciekawego umysłu Jubilata, możemy – cytując węgierskiego bio-
chemika Alberta Szent-Györgyiego – z uznaniem i wdzięcznością 
powiedzieć o nim: „Pracą naukową jest widzieć, co wszyscy widzą, 
i myśleć, jak nikt nie myśli”.

O kazją godną uczczenia w gronie aka-
demickim stała się 50. rocznica świę-

ceń prezbiteratu ks. prof. dra hab. Czesława 
Krakowiaka. 

Urodził się on 16 VI 1944 r. w Księżo-
mierzu. Święcenia prezbiteratu otrzymał 
16 VI 1968 r. z rąk bpa Piotra Kałwy. Na-
stępnie pełnił funkcję wikariusza w parafii 
św. Tomasza Apostoła w Zamościu, potem 
w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Lublinie. Studia specjalistyczne w Insty-
tucie Teologii Pastoralnej KUL (liturgika) 
odbył w latach 1970-1973. W latach 1973-
1983 łączył pracę naukową z pełnieniem 
funkcji prefekta w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Lublinie. W czasie studiów 
doktoranckich miał szansę czerpać wiedzę 
i doświadczenie liturgiczne od zaangażo-
wanych w odnowę liturgiczną księży pro-
fesorów: Wacława Schenka, Adama Sza-
frańskiego, Franciszka Blachnickiego i Woj-
ciecha Danielskiego. Studia doktoranckie 
ukoronował rozprawą doktorską Teologia 
sakramentu namaszczenia chorych według 
„Ordo unctionis infirmorum” z 1972, napi-
saną na seminarium prowadzonym przez 
ks. prof. A. Szafrańskiego i obronioną 
w 1978 r. Przewód habilitacyjny ks. Czesła-
wa Krakowiaka został otwarty na Wydziale 
Teologii KUL w marcu 2003 r. na podstawie 
dorobku naukowego i rozprawy Katechu-
menat chrzcielny dorosłych w Kościele po-
soborowym (Lublin 2003). Kolokwium ha-
bilitacyjne odbyło się 24 VI 2003 r., a tytuł 
doktora habilitowanego został zatwierdzo-
ny 24 XI 2003 r. decyzją Centralnej Komi-
sji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. W la-
tach 2004-2014 Jubilat był kierownikiem 
Katedry Teologii Liturgii. Uchwałą Senatu 
Akademickiego KUL z dnia 29 XI 2004 r. 
powołany został na stanowisko profesora 
KUL. Od 1 IX 2008 r. do 30 IX 2009 r. pełnił 
funkcję dyrektora Instytutu Teologii Pasto-
ralnej KUL. W latach 2004-2013 prowadził 
seminarium doktoranckie z teologii liturgii 

Złoty jubileusz kapłaństwa

KS. DR ZBIGNIEW GŁOWACKI
Instytut Liturgiki i Homiletyki

    KAŻDY JUBILEUSZ W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM TO SZCZEGÓLNA RACJA DO ŚWIĘTOWANIA. 
TO PRZEDE WSZYSTKIM WYDARZENIE, KTÓRE JEST OKAZJĄ DO OKAZANIA WDZIĘCZNOŚCI 
JUBILATOWI. ŁĄCZY SIĘ TEŻ ONO Z PRZYPOMNIENIEM I DOCENIENIEM JEGO ŻYCIA POŚWIĘCONEGO 
UNIWERSYTETOWI, LAT ZDOBYWANIA WIEDZY, NAUCZANIA I PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH,  
A NASTĘPNIE BYCIA MISTRZEM DLA SWOICH UCZNIÓW.

dla studentów specjalizacji liturgicznej, 
czego owocem jest 8 doktoratów napisa-
nych pod jego kierunkiem. Decyzją Prezy-
denta RP z dnia 9 IX 2013 r. otrzymał tytuł 
profesora. 26 V 2014 r. został powołany 
przez Polską Akademię Nauk Oddział w Lu-
blinie w skład Komisji Teologii.

Uroczystość jubileuszowa na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odby-
ła się 16 V 2019 r. Na wstępie dyrektor Insty-
tutu Liturgiki i Homiletyki ks. dr hab. Bogu-
sław Migut, prof. KUL wspomniał czas wspól-
nej pracy z Księdzem Profesorem, a także 
lata swojej formacji seminaryjnej pod jego 
opieką. Kolejnym akcentem wspólnego świę-
ta była laudacja wygłoszona na cześć Jubi-
lata przez ks. prof. dra hab. Krzysztofa Ko-
neckiego (UMK). Opisując jego drogę nauko-
wą i osiągnięcia w prowadzonych badaniach 
liturgicznych, przedstawił go jako wybitne-
go specjalistę w dziedzinie teologii liturgii, 
a szczególnie w problematyce inicjacji chrze-
ścijańskiej, teologii Eucharystii i sakramen-
tów uzdrowienia. Podkreślił jednocześnie 
wielką pracowitość i cierpliwość ks. Krako-
wiaka tak w prowadzeniu badań, jak i w pra-
cy dydaktycznej oraz pozauniwersyteckiej, 

czego przykładem może być wieloletnie za-
angażowanie w prace Komisji ds. Kultu Bo-
żego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji 
Episkopatu Polski. 

Księgę jubileuszową Quia fecit mihi ma-
gna, wydaną przez Towarzystwo Naukowe 
KUL, wręczył Jubilatowi bp dr hab. Józef 
Wróbel SCJ, prof. KUL. Wyrażając uznanie 
za wieloletnią pracę naukowo-dydaktyczną, 
jednocześnie podziękował Księdzu Profeso-
rowi za jego wkład w życie archidiecezji lu-
belskiej jako wieloletniego wykładowcy li-
turgiki w seminarium lubelskim oraz wizyta-
tora diecezjalnego. 

Podsumowaniem uroczystości jubi-
leuszowej było słowo Księdza Profesora. 
Z wdzięcznością wspominał on lata kapłań-
stwa i ludzi, których dane mu było w tym 
czasie spotkać zarówno na drodze powoła-
nia, jak i podczas pracy naukowej. W dru-
giej części uroczystości odbyła się sesja na-
ukowa pt. „Wznoszona będzie jedna i ta sa-
ma modlitwa wonniejsza od jakiegokolwiek 
kadzidła” na temat soborowej reformy Eu-
charystii. Ukoronowaniem jubileuszu stała 
się celebracja Eucharystii pod przewodnic-
twem Jubilata.

Msza św. pod przewodnictwem ks. prof. dra hab. Czesława Krakowiaka; życzenia składa  
(przy ambonie) prorektor ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (fot. Ewa Kamińska)

Jubilat wraz z dziekan Wydziału Filozofii dr hab. Moniką Walczak, prof. KUL 
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Zmiany organizacyjne 
i personalne 

Od 1 października obowiązują na KUL 
nowe akty prawne: statut Uczel-

ni, regulamin organizacyjny i regulamin pra-
cy. Zmieniła się także obsada niektórych 
stanowisk kierowniczych. O ważniejszych 
nowościach można przeczytać poniżej, 
a pełną treść dokumentów można znaleźć 

WYDZIAŁ TEOLOGII

Dziekan – ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
Prodziekan – ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL

INSTYTUT NAUK TEOLOGICZNYCH (prowadzi badania naukowe 
w dziedzinie nauk teologicznych – w dyscyplinie nauki teologiczne):
 » Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UCRAINICUM.

Dyrektor Instytutu – ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL.

Wydział kształci na kierunkach studiów: nauki o rodzinie, teologia.

WYDZIAŁ PRAWA, 
PRAWA KANONICZNEGO 
I ADMINISTRACJI

Dziekan – dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Prodziekani –  dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL 

dr hab. Michał Domagała 

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH (prowadzi badania naukowe w dziedzinie 
nauk społecznych – w dyscyplinie nauki prawne). 

Dyrektor Instytutu – dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL.

INSTYTUT PRAWA KANONICZNEGO (prowadzi badania naukowe 
w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie prawo kanoniczne). 

Dyrektor Instytutu – ks. dr hab. Leszek Adamowicz.

Wydział kształci na kierunkach studiów: administracja, europeistyka, 
prawo, prawo Unii Europejskiej, prawo w biznesie, prawo kanoniczne.

WYDZIAŁ FILOZOFII

Dziekan – dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Prodziekan – ks. dr hab. Dariusz Dąbek

INSTYTUT FILOZOFII (prowadzi badania 
naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych – 
w dyscyplinie filozofia):
 »  Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II  

„Instytut Jana Pawła II”,
 »  Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu.

Dyrektor Instytutu –  dr hab. Piotr Kulicki,  
prof. KUL.

Wydział kształci na kierunkach studiów: 
Applied Anthropology, filozofia, kognitywistyka, 
retoryka stosowana.

 
REKTOR 
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

PROREKTOR DS. STUDENTÓW 
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL 

PROREKTOR DS. NAUKI I KSZTAŁCENIA
dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL 

SKŁAD KOLEGIUM 
REKTORSKIEGO  
od 1 X 2019 r. do 31 VIII 2020 r. 

WYDZIAŁ NAUK 
HUMANISTYCZNYCH

Dziekan – dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
Prodziekani –  dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL 

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL 

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA (prowadzi badania naukowe 
w dziedzinie nauk humanistycznych – w dyscyplinie 
językoznawstwo).

Dyrektor Instytutu – dr hab. Janusz Bień, prof. KUL.

INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA (prowadzi badania 
naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych – w dyscyplinie 
literaturoznawstwo):
 » Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną,
 » Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida,
 »  Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią 

i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej 
i Wschodniej.

Dyrektor Instytutu – dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL.

INSTYTUT HISTORII (prowadzi badania naukowe 
w dziedzinie nauk humanistycznych – w dyscyplinie historia):
 »  Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych,
 »  Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem 

Polonijnym,
 »  Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła 

w Polsce.

Dyrektor Instytutu – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL.

INSTYTUT NAUK O SZTUCE (prowadzi badania naukowe 
w dziedzinie nauk humanistycznych – w dyscyplinie nauki 
o sztuce).

Dyrektor Instytutu – ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL.

Wydział kształci na kierunkach studiów: historia, 
krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka kulturowa, 
filologia angielska, filologia germańska, filologia niderlandzka, 
filologia romańska, filologia słowiańska, hispanistyka, 
lingwistyka stosowana, edytorstwo, filologia – sinologia, 
filologia klasyczna, filologia polska, humanistyka cyfrowa, 
historia sztuki, muzykologia.

WYDZIAŁ NAUK 
SPOŁECZNYCH

Dziekan – ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
Prodziekani –  dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL 

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL 

INSTYTUT PSYCHOLOGII (prowadzi badania naukowe 
w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie psychologia).

Dyrektor Instytutu – s. dr hab. Beata Zarzycka.

INSTYTUT PEDAGOGIKI (prowadzi badania naukowe 
w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie pedagogika).

Dyrektor Instytutu – dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL.

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW (prowadzi badania naukowe 
w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie ekonomia i finanse).

Dyrektor Instytutu – dr hab. Bartosz Jóźwik.

INSTYTUT NAUK SOCJOLOGICZNYCH (prowadzi badania 
naukowe w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie nauki 
socjologiczne).

Dyrektor Instytutu – dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL.

INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI (prowadzi 
badania naukowe w dziedzinie nauk
społecznych – w dyscyplinie nauki o polityce i administracji).

Dyrektor Instytutu – dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka.

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I ZARZĄDZANIA (prowadzi 
badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych – 
w dyscyplinach: nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz 
nauki o zarządzaniu i jakości, które nie podlegają ewaluacji 
jakości działalności naukowej).

Dyrektor Instytutu – dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL.

Wydział kształci na kierunkach studiów: ekonomia, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo 
narodowe, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, praca 
socjalna i ekonomia społeczna, praca socjalna, socjologia, 
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika, 
pedagogika specjalna, doradztwo kariery i doradztwo 
personalne, psychologia.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU

Dziekan – prof. dr hab. Ryszard Szyszka

INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH (prowadzi badania 
naukowe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – 
w dyscyplinie nauki biologiczne).

Dyrektor Instytutu – dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit.

INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH 
(prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauk ścisłych 
i przyrodniczych – w dyscyplinie nauki biologiczne).

Dyrektor ICBN – dr hab. Magdalena Staniszewska.

Wydział kształci na kierunku studiów: biotechnologia.

w zakładce Lex Baza Dokumentów na plat-
formie e-KUL.

Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 1 paź-
dziernika 2019 r. została wprowadzona nowa 
struktura wydziałowa Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W ramach 
dotychczasowych 8 wydziałów zachowano 

podział na instytuty (i katedry), do których 
przypisano ośrodki naukowe. Utworzono in-
stytuty dla dyscyplin podlegających ewalu-
acji jakości działalności naukowej i instytuty 
dla dyscyplin niepodlegających ewaluacji ja-
kości działalności naukowej, prowadzących 
kierunek studiów. 
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fot. pixabay

WYDZIAŁ MATEMATYKI, 
INFORMATYKI 
I ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU

Dziekan – ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
Prodziekan – dr hab. Magdalena Lubiarz 

INSTYTUT MATEMATYKI, INFORMATYKI 
I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (prowadzi badania 
naukowe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – 
w dyscyplinie matematyka, informatyka; w dziedzinie 
nauk inżynieryjno-technicznych – w dyscyplinie 
architektura i urbanistyka oraz informatyka techniczna 
i telekomunikacja; w dziedzinie nauk rolniczych – 
w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo; w dziedzinie 
nauk społecznych – w dyscyplinie geografia społeczno-
-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, które nie 
podlegają ewaluacji jakości działalności naukowej).

Dyrektor Instytutu – dr Marcin Płonkowski (p.o.).

Wydział kształci na kierunkach studiów: architektura 
krajobrazu, gospodarka przestrzenna, informatyka, 
matematyka.

WYDZIAŁ NAUK 
INŻYNIERYJNO- 
-TECHNICZNYCH 
W STALOWEJ WOLI

Dziekan –  vacat

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ (prowadzi badania 
naukowe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych – 
w dyscyplinie inżynieria materiałowa).

Dyrektor Instytutu – dr Rafał Kuzioła (p.o.).

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA (prowadzi badania 
naukowe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 
– w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo 
i energetyka, niepodlegającej ewaluacji jakości działalności 
naukowej).

Dyrektor Instytutu – dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, 
prof. KUL.

Wydział kształci na kierunkach studiów: inżynieria 
materiałowa, inżynieria środowiska, prawo – do czasu 
zakończenia kształcenia obecnych studentów, pedagogika 
– do czasu zakończenia kształcenia obecnych studentów.

W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM 
REFORMY O SZKOLNICTWIE 
WYŻSZYM I NAUCE KONIECZNE 
JEST WPROWADZENIE NA UCZELNI 
PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH, 
KTÓRE REGULUJĄ ODDZIAŁYWANIE 
NOWEGO PRAWA NA SYTUACJĘ 
WYNIKAJĄCĄ Z PRAWA 
DOTYCHCZAS STOSOWANEGO. 

 »  Kadencja rektora, prorektorów i senatu będzie trwała do 
31 sierpnia 2020 r. Tego też dnia wygasną pełnomocnictwa 
udzielone przez rektora. Posiedzenie senatu mające na celu 
wybór nowego rektora zostanie zwołane przez urzędującego 
rektora do 31 maja 2020 r. Wybory członków nowego senatu 
zostaną przeprowadzone w dniach 1-30 czerwca 2020 r.

 »  Z dniem 1 października 2019 r. zostały zniesione rady wydziałów 
i rady instytutów działające na podstawie poprzedniego statutu.

 »  Dziekani oraz prodziekani będą pełnili swoje funkcje  
do 31 sierpnia 2020 r., po czym wyboru nowych dziekanów 
dokonają zgromadzenia wydziałowe w dniach 1-30 czerwca  
2020 r. 

 »  Kadencje dyrektorów instytutów powołanych na podstawie 
przepisów poprzedniego statutu Uczelni wygasły 30 września 
2019 r. Nowi dyrektorzy zostali powołani przez rektora (wybrani 
spośród kandydatów zgłoszonych przez dziekanów) na czas od 
1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. 

 »  Dyrektor i rada szkoły doktorskiej zostali powołani na okres  
od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

 »  Kierownicy katedr będą pełnili swoje funkcje do 30 września 
2020 r. Katedry, które do 30 września 2020 r. nie spełnią wymogu 
zatrudnienia w podstawowym miejscu pracy co najmniej 
5 pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, 
zostaną zlikwidowane w drodze zarządzenia rektora.

PROF. DR HAB. MARIOLA ŁAGUNA
dyrektor Szkoły Doktorskiej KUL

Szkoła 
Doktorska 
KUL 
    Z DNIEM 1 X 2019 R. 

ROZPOCZĘŁA SWOJĄ 
DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁA 
DOKTORSKA KUL. 

N owa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w odmienny niż dotychczas spo-
sób reguluje kwestię kształcenia doktorantów. Zamiast studiów w trybie dziennym 

lub eksternistycznym, prowadzonych na różnych wydziałach, przewiduje tworzenie interdy-
scyplinarnych szkół doktorskich, które organizują cały proces kształcenia. Co ważne, szkoły 
doktorskie oferują kształcenie jedynie w trybie dziennym, a każdy z doktorantów ma za-
gwarantowane stypendium. Doktoranci stają się więc jakby młodszymi pracownikami na-
ukowymi, zaangażowanymi w wiele działań na uczelni. Ta nowa forma studiowania wymaga 
znacznie większego nakładu czasu i pracy. Jednocześnie, tak jak dotychczas, istnieje moż-
liwość przygotowywania doktoratu bez odbywania kształcenia w szkole doktorskiej. Z tej 
opcji mogą skorzystać osoby, które chcą pogodzić pracę nad rozprawą doktorską z aktyw-
nością zawodową. Nie są one wtedy jednak w żaden sposób powiązane ze szkołą doktorską.

Szkoła Doktorska KUL oferuje kształcenie w 11 dyscyplinach naukowych: filozofia, hi-
storia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki prawne, nauki socjolo-
giczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, nauki teologiczne. Jest to więc szkoła 
interdyscyplinarna, która przygotowuje doktorantów w dziedzinie nauk humanistycznych, 
społecznych i teologicznych. Program przewiduje czteroletni cykl kształcenia, a językami 
wykładowymi są język polski i język angielski. Nowe w stosunku do dotychczasowego prze-
biegu studiów doktoranckich jest także to, że każdy doktorant, w uzgodnieniu ze swoim 
promotorem, opracowuje indywidualny plan badawczy. Aby ocenić przebieg realizacji tego 
planu, po 2 latach doktoranci będą poddawani tzw. ocenie śródokresowej, dokonywanej 
przez komisję, w której uczestniczyć będą także eksperci z innych uczelni. Zwieńczeniem 
czteroletniego cyklu kształcenia stanie się złożenie rozprawy doktorskiej i jej obrona.

Pierwsza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL cieszyła się dużym zainteresowaniem po-
tencjalnych kandydatów nie tylko z Polski, ale także z Włoch, Ukrainy, Białorusi, a nawet 
z Nigerii, Ghany, Indonezji i Tajlandii. Wysokie wymagania postawione kandydatom sprawi-
ły, że finalna lista osób, które spełniły warunki wstępne i przystąpiły do procesu rekrutacji, 

Uczestników uroczystości powitała 
dyrektor Szkoły Doktorskiej KUL 
prof. dr hab. Mariola Łaguna

Wypowiedziany 
wspólnie akt 

ślubowania każdy 
z doktorantów 

potwierdził 
osobistym 
podpisem 
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R eforma nauki i szkolnictwa wyższego, realizowana w Polsce na podstawie przepisów 
Ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wymusza również 

zmiany w specjalistycznym kształceniu teologicznym. Powinno ono odpowiadać normom 
Konstytucji apostolskiej „Veritatis gaudium”. O uniwersytetach i wydziałach kościelnych oj-
ca świętego Franciszka, a zarazem uwzględniać zmiany wprowadzone wspomnianą ustawą 
w polskim szkolnictwie wyższym, w szczególności zaś zniesienie dotychczasowych studiów 
doktoranckich, których absolwenci zasilali kadrę wykładowców w zdecydowanej części pol-
skich seminariów duchownych i wydziałów teologicznych.

Dążąc do zachowania wiodącej roli w polskim kształceniu teologicznym, w tym zwłasz-
cza do utrzymania najwyższego poziomu studiów oraz wyspecjalizowanej oferty dydak-
tycznej, odpowiadającej zróżnicowanym potrzebom Kościoła, Wydział Teologii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przygotował nową formę studiów licencjackich, 
przygotowujących do doktoratu z nauk teologicznych. Decyzją Rektora KUL, po uprzedniej 
aprobacie Senatu KUL, zostały one uruchomione od roku akademickiego 2019/2020 i będą 
się odbywały w ramach Teologicznego Studium Licencjackiego. 

Jest to nowatorskie rozwiązanie w kościelnej strukturze dydaktycznej, ale mające uza-
sadnienie w obowiązujących przepisach prawa kościelnego, w zapisach konkordatowych 
oraz w Statucie KUL. Konstytucja Veritatis gaudium z 27 XII 2017 r., w artykule 74, zawiera 
informację: „Program studiów na wydziale teologii obejmuje […] cykl drugi, specjalistyczny, 
trwający dwa lata, czyli cztery semestry. W tym cyklu wykłada się dyscypliny specjalistycz-
ne stosownie do zróżnicowanego stopnia ich specjalizacji, jak również prowadzi się semina-
ria i ćwiczenia dla nabycia wprawy w badaniach naukowych”. Nie jest zatem możliwe nada-
nie kanonicznie ważnego stopnia naukowego doktora z dyscypliny nauki teologiczne (dok-
tora teologii) osobie, która nie posiada licencjatu kościelnego. Z kolei taki licencjat można 
otrzymać jedynie w wyniku odbycia studiów specjalistycznych, ponieważ przepisy kościelne 
nie przewidują żadnej eksternistycznej formy jego uzyskania.

Teologiczne Studium Licencjackie jest zatem formą studiów przygotowujących do li-
cencjatu kanonicznego z nauk teologicznych. Realizowane w nim studia licencjackie będą 
zwieńczone egzaminem i uzyskaniem kanonicznego tytułu licencjata teologii w określonej 
specjalizacji (dyscyplinie teologicznej). Studium będzie prowadzone na Wydziale Teologii 
KUL w 13 następujących specjalizacjach: nauki biblijne, historia Kościoła, patrologia, teo-
logia dogmatyczna, teologia fundamentalna, teologia moralna, ekumenizm, teologia du-
chowości, teologia praktyczna, duszpasterstwo rodzin, katechetyka, liturgika, homiletyka.

Zaproponowane studia licencjackie mają formę stacjonarną. Dla wszystkich zakwali-
fikowanych uczestników są bezpłatne. Będą trwały 2 lata, czyli 4 semestry. W bieżącym 
roku akademickim podjęło je 48 osób. Wszyscy przyjęci na studia licencjackie będą mogli 
także aplikować do Szkoły Doktorskiej KUL w dyscyplinie nauki teologiczne, aby następnie 
po spełnieniu przyjętych kryteriów przygotować rozprawę doktorską. Rekrutacja do Szkoły 
Doktorskiej KUL będzie się odbywała w trybie konkursowym. Przygotowanie rozprawy dok-
torskiej będzie możliwe również poza Szkołą, w trybie eksternistycznym (odpłatnym), w to-
ku indywidualnej pracy studenta z promotorem w czasie odbywania studiów licencjackich.

KS. PROF. DR HAB. MARIAN ZAJĄC
prodziekan Wydziału Teologii

Teologiczne 
Studium 
Licencjackie
    NA KUL POWSTAŁA NOWA FORMA STUDIÓW 

PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ZDOBYCIA LICENCJATU 
KOŚCIELNEGO, KTÓRY JEST KONIECZNY DO UZYSKANIA 
DOKTORATU Z NAUK TEOLOGICZNYCH.

była znacznie krótsza niż lista osób, które 
wstępnie zarejestrowały swoje zgłosze-
nia. Kandydaci musieli nie tylko przygoto-
wać opis projektu planowanej rozprawy 
doktorskiej, przedstawić dotychczasowe 
osiągnięcia publikacyjne i grantowe, ale 
także odbyć rozmowę kwalifikacyjną oraz 
uzyskać zgodę potencjalnego promotora. 
Również promotorzy musieli wykazywać 
swoje osiągnięcia naukowe i doświadcze-
nie w realizacji grantów. Rozmowy kwali-
fikacyjne odbywały się w 5 językach kon-
gresowych: angielskim, francuskim, nie-
mieckim, rosyjskim lub włoskim, co by-
ło sporym wyzwaniem dla kandydatów. 
Mieli nie tylko przedstawić swój projekt 
badawczy, ale także odpowiedzieć na py-
tania komisji, radząc sobie z tremą i ję-
zykiem obcym. Wymagane było także 
potwierdzenie znajomości języka obcego 
na poziomie co najmniej B2. Wieloetapo-
wy proces rekrutacji, odbywający się we 
wrześniu, pozwolił wyłonić listę 33 naj-
lepszych kandydatów, którzy rozpoczęli 
kształcenie w Szkole Doktorskiej KUL.

Ważnym wydarzeniem, które zainicjo-
wało nowy rok akademicki Szkoły Dok-
torskiej KUL, było uroczyste ślubowanie 
nowych doktorantów. Zgodnie z usta-
wą osoba przyjęta do szkoły rozpoczyna 
kształcenie i nabywa prawa doktoranta 
dopiero z chwilą złożenia ślubowania. Je-
go treść, przyjęta przez Senat KUL, jest 
bardzo uroczysta: „Jako doktorant Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II będę sumiennie wypełniać swo-
je obowiązki, by rzetelnie przygotować 
się do pracy dla dobra Kościoła i mojej 
Ojczyzny. Kierując się zasadami moralno-
ści chrześcijańskiej, będę strzec godności 
doktoranta i dbać o dobre imię Uczelni, 
a także przestrzegać wszelkich zarządzeń 
jej władz. Tak mi dopomóż Bóg”. Uro-
czystość ślubowania odbyła się w dniu  
1 X 2019 r. W obecności JM Rektora KUL 
ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskie-
go, dyrektor Szkoły Doktorskiej KUL  
prof. dr hab. Marioli Łaguny oraz człon-
ków Rady Szkoły każdy z doktorantów 
potwierdził treść tego ślubowania swo-
im podpisem, stając się tym samym peł-
noprawnym studentem Szkoły Doktor-
skiej KUL. Akademicki charakter uroczy-
stości podkreślił wykład dra hab. Pawła 
Kawalca, prof. KUL zatytułowany „War-
tość wiedzy naukowej”. W ten sposób no-
wa instytucja powołana na Uczelni roz-
poczęła swoją działalność, która ma przy-
czyniać się do kształtowania nowych kadr 
naukowych – ludzi światłych, otwartych 
na wiedzę, a także na innych ludzi, goto-
wych działać dla wspólnego dobra. 

KULine

15 V 2019 r. maturzyści mieli możliwość poznać naszą 
Uczelnię online. Po raz kolejny Dział Komunikacji przygotował 
dla nich KULine, czyli Studio Otwarte KUL na kanale YouTube. 
Przedstawiciele Uczelni prezentowali ofertę edukacyjną, mó-
wili między innymi o przebiegu rekrutacji, pomocy stypen-
dialnej dla studentów, możliwościach udziału w studenckiej 
wymianie międzynarodowej, formach wsparcia dla studen-
tów z niepełnosprawnościami. Studenci opowiadali o życiu 
studenckim, a absolwenci wspominali czas studiów na KUL. 
Spotkanie online wypełnił też program artystyczny w wyko-
naniu studentów. 

Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej

W tym roku odbyła się 46. edycja zajęć Szkoły Letniej Ję-
zyka i Kultury Polskiej. Łącznie z wakacyjnej oferty skorzysta-
ło ponad 170 osób z 40 krajów. Letnie kursy językowe trwały 
2-8 tygodni i miały różne stopnie intensywności (5-8 godzin 
dziennie). W programie, oprócz nauki języka polskiego, były 
też wykłady z kultury i literatury polskiej, historii Polski oraz 
zagadnień społeczno-ekonomicznych. Dla uczestników został 
również przygotowany bogaty program kulturalny i turystycz-
ny: koncerty, warsztaty tańca, gra miejska, konkurs wymowy, 
a także zwiedzanie Lublina, Sandomierza, Warszawy, Kozłów-
ki i Zamościa.

W kilku 
zdaniach

Pożegnanie z kampusem na Majdanku

W roku akademickim 2018/2019 KUL zakończył 10-letnią dzier-
żawę budynków byłych koszar na Majdanku. W związku z tym 
wszystkie zlokalizowane w kampusie wschodnim jednostki nauko-
we zostały przeniesione do kampusu przy Alejach Racławickich. Na 
zakończenie obecności na Majdanku studenci i wykładowcy dzien-
nikarstwa zorganizowali pożegnalny piknik. 14 VI 2019 r. miały miej-
sce występy artystyczne studentów, prezentacje prac i działalności 
byłych i obecnych studentów, mecz piłki nożnej między wykładow-
cami a studentami, warsztaty dziennikarskie, fotograficzne i radio-
we, a także prezentacja sprzętu foto i video Uniwersyteckiego Cen-
trum Medialnego KUL. 

100-lecie akademika na Niecałej

Historia obecnego Męskiego Domu Studenckiego przy ul. Nie-
całej (dawnej ul. Sławińskiego) sięga 1919 r., kiedy Stanisław i Zo-
fia Wesslowie, właściciele pobliskiego Żyrzyna, podarowali Uczelni 
dwukondygnacyjną kamienicę z przeznaczeniem na dom akademic-
ki dla chłopców i mieszkania dla profesorów. Po 100 latach na spo-
tkanie zorganizowane na dziedzińcu kamienicy przybyli przedstawi-
ciele władz Uczelni, pracownicy, a także dawni i obecni mieszkańcy 
domu profesorskiego i akademika. Grill, studenckie prezentacje, 
koncert poezji Edwarda Stachury, wspomnienia, tort… złożyły się na 
popołudniowo-wieczorną biesiadę w dniu 30 V 2019 r.

Bieg charytatywny na rzecz hospicjum

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL we współpracy 
z Lubelskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych i Aresztem Śledczym 
w Lublinie zorganizowali w dniu 15 VI 2019 r. bieg charytatywny 
„Biegnij z hospicjum”. Wydarzenie miało na celu wsparcie działal-
ności Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie w 30. roku jego 
funkcjonowania. Było także formą resocjalizacji więźniów. W biegu 
na terenie Aresztu Śledczego uczestniczyli przedstawiciele władz 
wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, osadzeni 
w lubelskim areszcie, osoby duchowne, pracownicy i studenci KUL; 
łącznie ponad 30 osób. 

fot. Małgorzata Adamczyk

opracowała M.K.
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W śród przekazanych BU KUL książek 
(200 woluminów) znajdują się głów-

nie pozycje z zakresu religioznawstwa, filozo-
fii oraz literatury pięknej. Przeważają tytuły 
wydane w ostatnich latach, których w więk-
szości brak jest w księgozbiorze Bibliote-
ki. Transport darowizny możliwy był dzięki 
ofiarności i zaangażowaniu wielu przyjaciół 
naszej Uczelni w Polsce i Anglii, a w szcze-
gólności Krystyny Mochlińskiej z Londynu 
oraz ks. prałata Władysława Wyszowadzkie-
go z Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. 
Wybór naszej Biblioteki przez K. Granta nie 
jest przypadkowy, a jest wyrazem jego sil-
nych i długoletnich związków z Polską i z Ka-
tolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Kevin Grant jest postacią wyjątkowo za-
służoną dla sprawy Polski, którą wspierał 
w trudnym czasie stanu wojennego i PRL. 
Jako dyrektor organizacji Pomoc Kościoło-
wi w Potrzebie zaangażowany był w pomoc 
materialną dla KUL, wysyłając między innymi 
papier do druku publikacji. Na łamach kato-
lickiego tygodnika „The Universe”, którego 
był redaktorem naczelnym, na bieżąco rela-
cjonował wydarzenia w Polsce. Dzięki bliskim 
kontaktom z czołowymi politykami brytyjski-
mi wywierał naciski dyplomatyczne w celu 
uwolnienia czołowych polskich opozycjoni-
stów. W 1983 r. na zaproszenie władz KUL 
odwiedził nasz Uniwersytet z grupą angiel-
skich pisarzy i dziennikarzy. W tym samym 
roku ukazał się na łamach „World News” je-
go artykuł pt. KUL... a redoubt of peace in 
Poland (KUL… reduta pokoju w Polsce). Peł-
niąc funkcję prezesa The Catholic Writers’ 
Gild (Związek Pisarzy Katolickich), zaprosił 
Władysława Bartoszewskiego do wygłosze-
nia w siedzibie Związku wykładu na temat 
historii KUL.

W 2016 r., za wybitne wspieranie prze-
mian demokratycznych w Polsce w la-
tach 80. oraz za działalność na rzecz środo-
wisk polonijnych w Wielkiej Brytanii, Kevin 
Grant otrzymał od Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

MARCIN ZAWADZKI
Oddział Gromadzenia Zbiorów BU KUL

Wyjątkowy 
dar z Anglii
    BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA KUL OTRZYMAŁA 

OD KEVINA GRANTA, BRYTYJSKIEGO 
DZIENNIKARZA, PUBLICYSTY ORAZ WYDAWCY, 
NIEZWYKLE CENNY DAR. 

Goście 
Uczelni

Był gościem cyklu wykładów 
otwartych Pro publico bono – KUL-
tura człowieka i społeczeństwa. 
W dniu 9 V 2019 r. wygłosił wykład 
pt. „Rola Najwyższej Izby Kontroli 
w demokratycznym państwie prawa”. 

W ramach cyklu Pro publico bono – 
KULtura człowieka i społeczeństwa 
przedstawił w dniu 17 V 2019 r. te-
mat „Znaki czasu w kontekście syno-
du o młodzieży” – wskazał i przybliżył 
najważniejsze z nich na podstawie posy-
nodalnego dokumentu papieża Franciszka.

Wystąpił z recitalem fortepianowym 
w cyklu OPUS MAGNUM – KULow-
skie wieczory z muzyką. W dniu 
19 V 2019 r., z okazji święta pa-
trona Duszpasterstwa Akademic-
kiego KUL bł. Piotra Jerzego Fras-
satiego, wykonał utwory Beetho-
vena, Kurpińskiego, Chopina, Vořiška 
i Schumanna.

„T rzeba wreszcie podkreślić, że profil KUL-u w poważnej mie-
rze jest wyznaczony przez źródło jego egzystencji, jakim jest 

ofiarność katolickiego społeczeństwa naszego Narodu. Znana jest 
na tym polu zwłaszcza działalność Kół Przyjaciół KUL-u w kraju i za-
granicą. […] Dzięki tej ofiarności wiernych KUL jest własnością ka-
tolickiego Narodu i katolickiego Kościoła, które mają słuszne prawo 
oczekiwać, by był on na służbie dobra człowieka, na służbie sprawy 
Kościoła, wedle określonych przez niego zasad. Wszystkim przyja-
ciołom tego Uniwersytetu wyrażam tutaj szczególną wdzięczność” 
– mówił Jan Paweł II w 1987 r. do społeczności KUL.

W dniu 27 VI 2019 r. odbyło się spotkanie z grupą wielolet-
nich przyjaciół naszego Uniwersytetu; wśród nich znajdowały się 
osoby odznaczone następnego dnia, podczas uroczystości Święta 
Patronalnego, Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL. Gospoda-
rzem spotkania był prezes Towarzystwa Przyjaciół KUL, Rektor KUL 
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. 

Po oficjalnym powitaniu gości skarbnik TP KUL Piotr Waszak 
omówił główne działania podejmowane w ostatnich latach przez 
Towarzystwo. Do najważniejszych należą w pierwszym rzędzie pro-
gramy stypendialne dla studentów naszego Uniwersytetu: dla osób 
rozpoczynających studia i pochodzących z uboższych rodzin (do tej 
pory 24 stypendystów), dla studentów w sposób szczególny zaan-
gażowanych w życie uczelniane (dotychczas 59 osób) i dla stypen-
dystów Fundacji Jana Pawła II, będących beneficjentami TP KUL, 
które sponsoruje im studia (w ubiegłym roku akademickim po-
nad 120 osób). Wskazał też na wydarzenia naukowe i kulturalne  
(współ)organizowane przez Towarzystwo. To przede wszystkim cy-
kliczne OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką i KUL-
-owskie wieczory literackie, konferencje i kongresy (m.in. V Kongres 

KS. DR ŁUKASZ MUDRAK
dyrektor Biura Zarządu Głównego TP KUL

Dzień 
Przyjaciół KUL 

    WSPÓLNA TROSKA O KATOLICKĄ UCZELNIĘ 
ŁĄCZY WIELE OSÓB W KRAJU I POZA JEGO 
GRANICAMI. NA ZAPROSZENIE WŁADZ 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KUL SPOTKALI 
SIĘ DOBROCZYŃCY UNIWERSYTETU, W TYM 
PRZEDSTAWICIELE KÓŁ I ODDZIAŁÓW TP KUL.

Kultury Chrześcijańskiej – 2016 r.; Kongres Ekumeniczny – 2017 r.), 
a także wiele wydarzeń z okazji jubileuszu 100-lecia KUL (m.in. kon-
ferencja w Senacie RP, wystawa jubileuszowa, koncerty w trakcie 
Światowego Zjazdu Absolwentów, zbiórka na pomnik ks. Idziego Ra-
dziszewskiego). Piotr Waszak przypomniał też, że nie będąc czasami 
tego świadomi, korzystamy z infrastruktury uniwersyteckiej, która 
powstała dzięki dobroci naszych przyjaciół. Dar na rzecz Kolegium 
Jana Pawła II potwierdzają tablice upamiętniające ofiarodawców 
z Kanady i Stanów Zjednoczonych, niepozwalające nam zapomnieć 
o ogromnym wkładzie Polonii w rozwój KUL. Ale dzięki życzliwości 
naszych przyjaciół możemy też korzystać na przykład z boisk do 
siatkówki plażowej przy hali sportowej na Poczekajce czy z uno-
wocześnianej bazy dydaktycznej. Towarzystwo wspiera również 
działalność wydawniczą. Wśród finansowanych przez nie publikacji 
są między innymi: Encyklopedia 100-lecia KUL, Kronika Jubileuszu 
100-lecia KUL, album na 100-lecie Biblioteki Uniwersyteckiej, al-
bum Aleje Racławickie 14 czy 3-tomowe dzieło o historii KUL. 

Po prezentacji działalności TP KUL goście mieli okazję wysłuchać 
polskiej muzyki w wykonaniu studentów muzykologii. Lidia Anna 
Biały zaprezentowała muzykę ludową, śpiewając i grając na suce 
biłgorajskiej. Anna Prosiekowa i Karol Wiewiórka wykonali utwory 
Stanisława Moniuszki na skrzypce i fortepian. Kameralny koncert 
zamknęły autorskie utwory Alicji Habzy. Przed wspólną kolacją go-
ście zajrzeli jeszcze do Muzeum KUL, gdzie prezentowana była wy-
stawa „Franciszkański Hofman”.

W cytowanym na wstępie przemówieniu święty patron naszej 
Uczelni zwracał uwagę na to, że świat potrzebuje świadectwa ka-
tolickiego uniwersytetu, który powinien być wspólnotą – nie tylko 
„wspólnotą prawdy”, ale też „wspólnotą życia”. Ogromne wsparcie 
materialne ze strony osób prywatnych, jakim ciągle cieszy się KUL, 
potwierdza pragnienie Polaków posiadania prawdziwie katolickiej 
uczelni. I choć owo wsparcie nie stanowi już podstawy budżetu KUL, 
to ma ono swą zasadniczą wartość, ponieważ jest darem serca i nie-
rzadko towarzyszy mu modlitwa. Przez lata KUL zaciągał ogromny 
dług wdzięczności wobec całej rzeszy Polek i Polaków z kraju i za-
granicy, oczekujących, że nasz Uniwersytet jako „wspólnota myśli 
i ducha” będzie kształtował świat polskiej nauki i kultury. Warto 
o tym przypomnieć, szczególnie na początku nowego roku pracy 
Deo et Patriae.

Powitanie uczestników spotkania przez władze TP KUL

Zwiedzanie wystawy w Muzeum KUL

TOMASZ RITTER
PIANISTA

O. ARTURO SOSA SJ 
PRZEŁOŻONY GENERALNY 
TOWARZYSTWA 
JEZUSOWEGO 

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 
PREZES NIK
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Organizatorzy 
i laureaci konkursu 
(od lewej):  
Piotr Krzyżanowski,  
dr hab. Jadwiga 
Potrzeszcz, prof. KUL,  
dr hab. Andrzej 
Herbet, prof. KUL, 
Dawid Mielnik, 
Katarzyna Hapon, 
ks. dr hab. Tomasz 
Barankiewicz, 
prof. KUL, Agata 
Stępień, Arkadiusz 
Chmielewski 
(fot. Bartłomiej 
Grzeluszka)

K onkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, pod ho-
norowym patronatem dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kano-

nicznego i Administracji KUL, organizowany jest od kilku lat przez 
Katedrę Teorii i Filozofii Prawa (KTiFP) oraz Sekcję Teorii i Filozofii 
Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL (STiFP KNSP KUL). 

Pomysłodawcą wydarzenia jest Piotr Krzyżanowski (obecnie 
doktorant w KTiFP, adwokat), który jeszcze jako student prawa KUL 
i członek STiFP KNSP KUL przedstawił ideę konkursu i zapropono-
wał jego nazwę. 

Konkurs adresowany jest do studentów prawa naszej Uczelni. 
Ma on 2 zasadnicze cele. Przede wszystkim umożliwia studentom 
rozwijanie umiejętności pisania tekstów i stawiania pierwszych kro-
ków na polu działalności naukowej, ponieważ nagrodzone i wyróż-
nione artykuły są publikowane. Ponadto istotne jest pielęgnowanie 
pamięci ks. prof. Antoniego Kościa oraz przekazywanie studentom 
wiedzy na temat jego osoby i dzieła.

Ks. Antoni Kość (ur. 1949, zm. 2011) był pierwszym kierownikiem 
Katedry Teorii i Filozofii Prawa, wybitnym uczonym i nauczycielem 
kilku pokoleń studentów prawa KUL. Zdobył solidne wykształcenie 
na wielu zagranicznych uniwersytetach, między innymi w Japonii, 
Niemczech, USA. Przeszedł sprawnie wszystkie stopnie kariery na-
ukowej od magistra do profesora zwyczajnego. Pozostawił znaczący 
dorobek naukowy. Specjalizował się w europejskiej (zwłaszcza nie-
mieckiej) filozofii prawa, a także w filozofii prawa krajów Dalekie-
go Wschodu (Chiny, Japonia, Korea). W krajach tych mieszkał oraz 
prowadził działalność misyjną (jako werbista) i naukową (m.in. był 
profesorem prawa na Uniwersytecie Nanzan w Japonii) przez około 
20 lat. Biegle władał wieloma językami, w tym chińskim, japońskim 
i koreańskim. 

Dotychczas odbyły się 4 edycje konkursu. Przewodniczącą jury 
jest dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL, która pełni funkcję opie-
kuna STiFP KNSP KUL. Stałym członkiem jury jest ks. dr hab. Tomasz 
Barankiewicz, prof. KUL, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa. 

DR HAB. JADWIGA POTRZESZCZ, PROF. KUL
Instytut Prawa

Konkurs im. Księdza Profesora 
Antoniego Kościa SVD 

    W CZERWCU 2019 R. ZOSTAŁA 
ROZSTRZYGNIĘTA CZWARTA 
EDYCJA KONKURSU NA 
NAJLEPSZY ARTYKUŁ Z ZAKRESU 
TEORII I FILOZOFII PRAWA.

Ponadto w skład jury wchodzi każdorazowy 
koordynator STiFP KNSP KUL (dotychczas 
była to Justyna Świerczek, obecnie dokto-
rantka w KTiFP, aplikant adwokacki, któ-
ra zorganizowała STiFP KNSP KUL i była jej 
pierwszym koordynatorem; obecnie człon-
kiem jury jako koordynator STiFP KNSP KUL 
jest student Bartłomiej Grzeluszka). Człon-
kami jury są również doktoranci w KTiFP. 

W każdej edycji konkursu studenci ma-
ją za zadanie napisać artykuł na podany 
temat. W I edycji (2015/2016) brzmiał on: 
„Prawo naturalne, prawo pozytywne, nie-
pozytywistyczna koncepcja prawa. Moje 
refleksje na temat rozumienia tych pojęć 
i ich znaczenia dla współczesnego prawni-
ka”, w II edycji (2016/2017) – „Znaczenie 
relacji prawa i moralności oraz sprawiedli-
wości i słuszności w prawie z perspekty-
wy współczesnego prawnika”, w III edycji 
(2017/2018) – „Godność człowieka i dobro 
wspólne jako wartości podstawowe w po-
rządku prawnym”. 

W tegorocznej edycji tematem była 
„Rzeczpospolita Polska jako demokratycz-
ne państwo prawne urzeczywistniające za-
sady sprawiedliwości społecznej. Rozważa-
nia z perspektywy teorii i filozofii prawa”. 
Laureatami konkursu zostali: Katarzyna Ha-
pon – I miejsce; Oliwia Bucińska – II miej-
sce; Dawid Mielnik – III miejsce; Arkadiusz 
Chmielewski – wyróżnienie; Agata Stępień 
– wyróżnienie. 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróż-
nień odbyła się w dniu 11 VI 2019 r. Nagrody 
książkowe, gadżety KUL oraz dyplomy wrę-
czył laureatom dr hab. Andrzej Herbet, prof. 
KUL, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji.

WYNIKI REKRUTACJI

W trakcie pierwszego etapu konkurso-
wego tegorocznej rekrutacji, czyli między 
7 V a 8 VII 2019 r., zainteresowanie ofertą 
oraz chęć studiowania na KUL zadeklarowa-
ło ponad 4000 osób. Zdecydowaną więk-
szość stanowili kandydaci z nową maturą, 
wśród nich znaleźli się też laureaci i finaliści 
olimpiad przedmiotowych oraz osoby z ma-
turą zagraniczną i międzynarodową. 

W pierwszym terminie spośród ponad 
2400 przyjętych kandydatów podjęcie stu-
diów w dziekanacie potwierdziło ponad 1800 
maturzystów – to liczba o 12,9% wyższa od 
liczby potwierdzeń w naborze konkursowym 
w roku 2018. Skutkowało to faktem, że wiele 
cieszących się zainteresowaniem kierunków 
wypełniło limit przyjęć już w lipcu i nie było 
dostępnych w naborze wolnym. 

ATRAKCYJNE KIERUNKI

Najpopularniejszym kierunkiem okazała 
się ponownie psychologia. Zainteresowanie 
nią wyraziło łącznie ponad 700 kandydatów: 
na specjalności wspieranie jakości życia 
o 1 miejsce ubiegało się 5 kandydatów, a na 
specjalności biznes i przedsiębiorczość – 2,3. 

Poza psychologią maturzyści wybierali 
najczęściej filologie: na sinologii o 1 miejsce 
starało się średnio 3,5 kandydata, na filolo-
gii angielskiej – 2,6, na hispanistyce – 2,2, 
na lingwistyce stosowanej oraz filologii ro-
mańskiej – po 2. 

Polacy i obcokrajowcy nadal bardzo chęt-
nie wybierali kierunki z obszaru nauk praw-
nych i społecznych: prawo (ponad 450 zgło-
szeń), administracja (140 zgłoszeń), bezpie-
czeństwo narodowe (ponad 180 zgłoszeń), 
ekonomia (ponad 170 zgłoszeń), informaty-
ka (165 zgłoszeń), zarządzanie (ponad 150 
zgłoszeń). Bardzo dobrze w tegorocznej re-
krutacji wypadły również takie kierunki, jak: 
historia, dziennikarstwo i komunikacja spo-
łeczna, stosunki międzynarodowe, filologia 
germańska oraz muzykologia. 

Zmiany standardów kształcenia nauczy-
cieli oraz rosnąca liczba ofert pracy dla peda-
gogów w przedszkolach czy szkołach, w tym 
również szkołach specjalnych, wpłynęły na 

MAGDALENA PRANAGAL
Dział Kształcenia

Po rekrutacji na studia
    KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II  

PRZYGOTOWAŁ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 PONAD 2600 
MIEJSC NA 50 KIERUNKACH STUDIÓW I STOPNIA I JEDNOLITYCH 
MAGISTERSKICH, W TYM RÓWNIEŻ NA STUDIACH PROWADZONYCH 
W JĘZYKU ANGIELSKIM. 

KOMUNIKACJA 
Z KANDYDATAMI

Pracownicy Sekcji Obsługi Kandydatów 
i Studentów we współpracy z Działem Te-
leinformatycznym rokrocznie udoskonalają 
system elektronicznej rejestracji na studia 
i dostosowują go do trendów informatycz-
nych oraz wymagań ustawowych.

 Maturzyści, od tego roku również cu-
dzoziemcy, mogli dokonać rejestracji drogą 
internetową, bez konieczności osobistego 
składania dokumentów w Biurze Rekruta-
cji. System e-rekrut umożliwiał bezpieczne 
umieszczanie skanów niezbędnych doku-
mentów (świadectw, dyplomów, certyfika-
tów) oraz dokonywanie szybkich płatności 
elektronicznych, co usprawniło proces do-
puszczania kandydatów do egzaminów czy 
konkursu świadectw i kwalifikowania do 
przyjęcia. Informację o przyjęciu lub nie-
przyjęciu na studia kandydat otrzymywał 
elektronicznie na indywidualnym koncie 
rekrutacyjnym, jednak dopiero po złoże-
niu dokumentów w dziekanacie oficjalnie 
odbierał informację o wpisie na listę lub – 
w przypadku studentów zagranicznych – 
decyzję o przyjęciu. 

Zachęcamy licealistów i maturzystów do 
śledzenia opisów kierunków i oferty na stu-
dia w serwisie kandydat.kul.pl. Zapraszamy 
również do kontaktu przez cały rok z Biu-
rem Rekrutacji w Sekcji Obsługi Kandyda-
tów i Studentów (Collegium Norwidianum, 
pokój 004, tel. 81 445 41 37; mail: rekruta-
cja@kul.pl lub study@kul.pl).

duże zainteresowanie studiami pedagogicz-
nymi. W ofercie po raz pierwszy obok peda-
gogiki ogólnej I stopnia pojawiły się pięcio-
letnie jednolite studia magisterskie z zakresu 
pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
oraz jednolite magisterskie w zakresie peda-
gogiki specjalnej. Finalnie w Instytucie Peda-
gogiki rozpocznie studia około 170 maturzy-
stów, a ponad 80 studentów kontynuować 
będzie kształcenie na II stopniu pedagogiki 
i pedagogiki specjalnej. 

STUDENCI CUDZOZIEMCY 

W trakcie tegorocznej rekrutacji zanoto-
waliśmy dalszy wzrost zainteresowania stu-
diami na KUL wśród cudzoziemców. W re-
zultacie w roku akademickim 2019/2020 na 
naszej Uczelni będzie studiować około 800 
osób spoza Polski. Od kilku już lat dominu-
jącą grupę stanowią studenci ze Wschodu 
– Ukrainy i Białorusi. Ponadto w tym roku 
przyjęliśmy na studia kandydatów z Rosji, 
Kazachstanu, Uzbekistanu, Gruzji, Łotwy, Li-
twy i Azerbejdżanu. Wybierają oni kierunki 
w języku polskim, a wcześniej potwierdzają 
znajomość tego języka. 

Stale poszerzaną ofertą edukacyjną 
w języku angielskim zainteresowani są kan-
dydaci z Unii Europejskiej (Grecja, Francja, 
Włochy, Norwegia), jak i spoza niej (Nige-
ria, Ghana, Kamerun, Etiopia, Ekwador, 
Meksyk, Kanada, Pakistan, Bangladesz, Ja-
ponia). Ciekawą propozycją w tegorocznej 
ofercie okazał się nowy kierunek w języku 
angielskim – Applied Anthropology. 

Dla kandydatów na 
studia został wydany 
informator z ofertą 
edukacyjną KUL
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DR DOMINIK MAIŃSKI 
Biblioteka Uniwersytecka KUL

I Festiwal 
Wschodnich 
Podróży
  PASJONACI I ZNAWCY PODRÓŻOWANIA BYLI 
GOŚĆMI WYDARZENIA ZAPLANOWANEGO JAKO 
CYKLICZNY NAMYSŁ NAD ORIENTEM.

ORGANIZATORZY 
I INSTYTUCJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE

W dniach 17 i 18 V 2019 r. w Bibliote-
ce Uniwersyteckiej KUL odbyła się pierwsza 
edycja East est – Festiwalu Wschodnich Po-
dróży. Wydarzenie zorganizowała Fundacja 
Rozwoju KUL w kooperacji z Biblioteką. Po-
mysłodawcą, twórcą oraz koordynatorem 
wydarzenia był dr Dominik Maiński. Projekt 
otrzymał dofinansowanie Wydziału Kultu-
ry Urzędu Miasta Lublin w ramach progra-
mu Miasto Kultury 2019. Patronat honoro-
wy nad wydarzeniem objęła Ambasada In-
dii w Polsce oraz Ambasada Socjalistycznej 
Republiki Wietnamu w Polsce. Festiwal uzy-
skał wsparcie partnerów – Oddziału Miej-
skiego PTTK w Lublinie oraz MPK w Lublinie.

IDEA I MISJA FESTIWALU

To pierwszy festiwal podróżniczy w Pol-
sce pośród wielu innych traktujących 

o podróżach w sposób ogólny. Akcentuje on 
tematykę wschodnią, przybliżając uczestni-
kom przyrodę, sztukę, kulturę i mentalność 
mieszkańców Orientu. Organizatorzy chcie-
li zachęcić do podróżowania na Wschód, 
zwłaszcza do egzotycznych krajów dalekiej 
Azji, państw muzułmańskich, o komuni-
stycznym systemie politycznym czy tych, 
które od tego systemu odeszły. Kraje te na-
dal traktowane bywają jako nieprzychylne 
wobec turystów czy wręcz niebezpieczne.

Wschód przez organizatorów rozumiany 
jest szeroko. Interesuje ich tematyka zwią-
zana z Lublinem i Polską Wschodnią, kraja-
mi Europy na wschód od granic Unii Euro-
pejskiej, Azją Centralną, aż po dalekie daw-
ne Indochiny.

Inspiracją do zorganizowania festiwalu 
była między innymi 450. rocznica zawarcia 
unii lubelskiej, która okazała się momen-
tem największego otwarcia się Polski i Eu-
ropy na Wschód. W tamtym czasie zbliżyły 
się do siebie społeczności Polaków, Litwi-
nów i Rusinów. Przenikanie się europejskich 

swoich wypraw, powieści, opowiadań, 
esejów, reportaży czy blogów. Niektórzy 
w swoich naukowych rozprawach anali-
zują podróż w kontekście socjologicznym, 
psychologicznym czy kulturoznawczym. 
Pierwotnie podtytuł wydarzenia brzmiał: 
Festiwal Piszących Podróżników, co miało 
się komponować z biblioteczną czy uni-
wersytecką przestrzenią wydarzeń. Do-
bierając gości, na aspekt pisarstwa (na-
ukowego, popularnonaukowego lub z krę-
gu literatury pięknej) położono szczególny 
nacisk.

Pierwszego dnia nestorka polskiego 
podróżnictwa Elżbieta Dzikowska, pod-
czas spotkania zatytułowanego „Uśmiech 
Azji. O Chinach, Indiach, Sri Lance, Bhu-
tanie, Mongolii...”, opowiedziała o swoich 
wschodnich wyprawach – do krajów, gdzie 
ludzie uśmiechają się inaczej niż gdzie in-
dziej na świecie, uśmiechają się bardziej 
niż śmieją czy – co gorsza – wyśmiewa-
ją. Tego samego dnia wystąpił prof. Leszek 
Mądzik, który od 50 lat jeździ po świecie ze 
swoimi spektaklami i fotografiami. Wiele 
napisano o podróżach reżysera w kontek-
ście występów artystycznych czy ekspo-
zycji zdjęć, rzadko jednak skupiano się na 
samych jego wyprawach i doświadczeniach 
z różnych części świata. Wśród gości festi-
walu był także Piotr Milewski, autor 3 best- 
sellerowych książek: Transsyberyjska. Dro-
gą żelazną przez Rosję i dalej, Dzienniki ja-
pońskie. Zapiski z roku Królika i roku Ko-
nia oraz Islandia albo najzimniejsze lato od 

Elżbieta Dzikowska, ukoronowana 
przez organizatorów festiwalu, koroną 
zaprojektowaną i wykonaną przez Pawła 
Adamca, jako polska królowa podróży  
(fot. Sławomir Stasz)

Piotr Milewski w rozmowie z prof. Dariuszem Rottem 
(fot. Sławomir Stasz) 

Koncert Marty Małochy na śnieżnych misach kryształowych 
(fot. Sławomir Stasz) 

pięćdziesięciu lat, za które został wyróż-
niony licznymi nagrodami. Prof. Wojciech 
Śmieja opowiedział o zapomnianych spo-
łecznościach europejskich, nawiązując do 
swojej publikacji Gorsze światy. Migawki 
z Europy Środkowo-Wschodniej. Na spotka-
niu z prof. Dariuszem Rottem można było 
posłuchać o polskim reportażu podróżni-
czym i jego miejscu w polskiej literaturze 
współczesnej. Z kolei Piotr Brysacz, au-
tor książki Patrząc na Wschód. Przestrzeń, 
człowiek, mistycyzm, zachęcał uczestników 
do wizyty w Budzie Ruskiej, gdzie corocznie 
organizuje festiwal literacki o nazwie na-
wiązującej do tytułu wspomnianej książki. 
Maciej Sobieraj opowiedział o unii lubel-
skiej, jej znaczeniu i wpływie na losy Eu-
ropy. Do uczestnictwa w festiwalu został 
zaproszony także Albert Jerzy Wierzbicki, 
warszawski vloger i poliglota, nazywany 
przez Białorusinów wielkim przyjacielem 
Białorusi. Mówił on o swoich podróżach 
do naszego wschodniego sąsiada. Na festi-
walu można było też posłuchać opowieści 
o wachlarzu, który przez stulecia używany 
był w różnych celach: jako przedmiot słu-
żący do ochładzania się, broń czy oznaka 
godności – prelekcję przygotowała Jolan-
ta Wasilewska z Biblioteki Uniwersyteckiej 
KUL. Dr Maiński relacjonował swoje podró-
że do Gruzji, Armenii, Kazachstanu, Kirgi-
stanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu. Spotka-
nia z gośćmi prowadzili: dyrektor BU KUL 
dr Katarzyna Kołakowska, prof. D. Rott 
oraz dr D. Maiński.

Tematem festiwalowych opowieści były między 
innymi Laos i Tajlandia (fot. Dominik Maiński) 

społeczeństw i – co za tym idzie – ich kultur 
jest w dobie globalizacji kontynuacją trady-
cji zrodzonej w Lublinie 450 lat temu.

Festiwal podjął misję budowania tole-
rancji między społecznościami, zwłaszcza 
w czasie coraz liczniejszej obecności w na-
szym otoczeniu przybyszów z Ukrainy czy 
napływu do Europy mieszkańców krajów 
muzułmańskich.

GOŚCIE

Do uczestnictwa w wydarzeniu zapro-
szono wybitnych polskich podróżników, 
pisarzy, naukowców, blogerów i vlogerów. 
Każdy z nich jest autorem wspomnień ze 

WYSTAWY, WARSZTATY, 
POKAZY

Uczestnicy festiwalu mogli również roz-
winąć swoje zdolności plastyczne, biorąc 
udział w inspirowanych Orientem warsz-
tatach ceramicznych (prowadzonych przez 
Beatę Wójcik i Piotra Bednarskiego z lubel-
skiej Galerii Q-fer), origami (przygotowa-
nych przez Stanisława Skibińskiego, jedne-
go z najlepszych w Polsce origamistów) oraz 
tworzenia karpackiej biżuterii koralikowej 
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(pod merytoryczną opieką Eweliny Matu-
siak-Wyderki z bieszczadzkiej Pracowni Mio-
dosytnia). Pod kierunkiem Pawła Adamca 
(Instytut Architektury Krajobrazu KUL) po-
wstawały na żywo instalacje florystyczne 
nawiązujące do wschodnich sztuk układania 
kwiatów. Do kwietnych rzeźb wykorzystano 
materiały roślinne używane w orientalnym 
zdobnictwie. Lubelski artysta pokazał też 
2 wystawy fotografii – „Królowie nadbużań-
scy” i „Królowie lubelscy”. Ponadto można 
było podziwiać 6 innych ekspozycji: fotogra-
fii prof. L. Mądzika „Faktura czasu”, zdjęć 
autorstwa dra D. Maińskiego z jego podróży 
do Tajlandii, Kambodży, Laosu i Wietnamu, 
zabytkowych map i grafik ze zbiorów BU 
KUL oraz pamiątek ze wschodnich podróży 
(przygotowały Jadwiga Jaźwierska, Barba-
ra Cech, Urszula Szymańska), origami mo-
dułowego S. Skibińskiego, wschodnich stro-
jów z kolekcji Michała Kruszewskiego oraz 
współczesnej literatury podróżniczej (wy-
brały Agnieszka Jarzębowska, Aneta Ber-
nat). Uświetnieniem obydwu wieczorów fe-
stiwalowych były koncerty – śnieżnych mis 
kryształowych, na których zagrała Marta 
Małocha z lubelskiej Pracowni Działań Twór-
czych Fararara, oraz Męskiego Zespołu Wo-
kalnego Kairos.

CZYM JEST WSCHÓD?

Na spotkaniu podsumowującym festiwal 
goście zastanawiali się, czym jest Wschód. 
Nikt nie był w stanie odpowiedzieć na to 
pytanie precyzyjnie, bo dlaczego Wschód 
miałby zaczynać się w konkretnym miejscu 
świata. Jedno, co uznano za pewne: Wschód 
odczuwa się głęboko w duszy, tkwi on w pol-
skiej mentalności ze względu na częściowe 
zakorzenienie kraju w kulturze Orientu, geo-
polityczne uwarunkowania rodzimej histo-
rii, w ramach której Polska ulegała silnym 
wpływom Wschodu już od czasów średnio-
wiecza. Potem stała się częścią Imperium 
Rosyjskiego, jeszcze później znalazła się 
w orbicie wpływów Związku Radzieckiego.

Niemożność precyzyjnego określenia, 
czym jest Wschód, ścisłego sformułowa-
nia jego definicji zachęca organizatorów do 
myślenia o następnych edycjach festiwalu, 
podczas których kolejni wybitni goście bę-
dą zastanawiać się nad Orientem, szukać go 
także na Zachodzie (w dobie mieszania się 
cywilizacji i kultur) w myśl zawartej w ty-
tule wydarzenia gry słownej East est (East 
– „Wschód” w języku angielskim rozumiany 
jako rejon świata, est – „jest” po łacinie).

Więcej informacji o wydarzeniu można 
znaleźć na stronie www.eastestfestiwal.

eu i na Facebooku @eastestfestiwal.

W szyscy studenci Wydziału Nauk 
Społecznych, odbywający przed 

wakacjami zajęcia w kampusie wschod-
nim przy Drodze Męczenników Majdanka, 
z dniem 1 października rozpoczęli kształce-
nie w kampusie głównym. Stało się to moż-
liwe dzięki intensywnej pracy władz Uczelni 
i wydziałów, Zespołu ds. Relokacji Kampu-
su Wschodniego oraz pracowników admi-
nistracji, szczególnie Działu Inwestycji i Re-
montów, Działu Administracji Obiektami, 
Działu Gospodarki Mieniem, Działu Zaopa-
trzenia, a także Biblioteki Uniwersyteckiej 
KUL. Relokacja kampusu była podyktowana 
wygaśnięciem z dniem 31 VII 2019 r. dzie-
sięcioletniego okresu jego dzierżawy i ko-
niecznością przekazania przedmiotowej nie-
ruchomości Agencji Mienia Wojskowego.

Co się zmieniło? Wakacje były okresem 
intensywnych prac inwestycyjnych, remon-
towych i działań logistycznych w całym 
kampusie głównym, by przygotować po-
mieszczenia dla przeniesionych z Majdanka 
jednostek. W wyniku ich realizacji w Colle-
gium Iuridicum przy ul. Spokojnej powsta-
ły 4 mniejsze sale dydaktyczne wydzielo-
ne z 2  dużych, 6 pomieszczeń katedralnych 
z 1 dużej sali dydaktycznej oraz 2 sale kon-
ferencyjne w wyniku zagospodarowania 
poddasza. Do budynku przeniósł się Insty-
tut Prawa Kanonicznego, mieszczący się do-
tychczas w Collegium Joannis Pauli II. 

Pokoje gościnne w dawnym hoteliku, 
usytuowanym przy Collegium Joannis Pau-
li II, zostały zmodernizowane i przekształ-
cone w pomieszczania katedralne dla Wy-
działu Nauk Społecznych. Ponadto budynek 
został dostosowany do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami – zostały zniwelowane 
bariery architektoniczne, w szczególności 
poprzez montaż schodołazu. 

W Gmachu Głównym 5 sal zostało po-
dzielonych na 10 mniejszych z mobilnymi 
ściankami działowymi, dokonano również 
podziału 1 sali w Collegium Norwidianum. 
Dzięki tym przekształceniom uzyskano 

MAŁGORZATA BARAN-SANOCKA
dyrektor administracyjny 

Relokacja kampusu 
wschodniego
   NOWY ROK AKADEMICKI 

WIĄŻE SIĘ Z WIELOMA 
ZMIANAMI W PRZESTRZENI 
UNIWERSYTETU. 

wystarczającą liczbę sal dydaktycznych, za-
pewniającą komfort studiowania w kampu-
sie głównym. Wprowadzono jednocześnie 
zmiany w sposobie zarządzania salami. Po 
relokacji wzrośnie wskaźnik wykorzysta-
nia sal w kampusie głównym powyżej 80% 
w wyniku nowego rocznego przydziału sal 
dydaktycznych poszczególnym wydziałom. 

Zupełną nowością jest utworzenie na 
I piętrze Collegium Joannis Pauli II skonso-
lidowanej czytelni ogólnouniwersyteckiej, 
obejmującej księgozbiór czytelni Wydziału 
Nauk Społecznych, Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji oraz Wydzia-
łu Teologii. Dzięki powstaniu nowocześnie 
zaaranżowanej czytelni pomieszczenia do-
tychczasowych czytelni wydziałowych zo-
stały wyremontowane i przeznaczone na 
sale dydaktyczne. 

Nowa czytelnia w Collegium Joannis Pauli II

Spotkania

8 maja Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński gościł Tadeusza 
i Janusza Michalaków, synów artysty malarza Antoniego Michalaka, 
który przez blisko 20 lat był związany z naszą Uczelnią – od 1948 r. pro-
wadził zajęcia ze studentami, jest autorem portretów 6 rektorów KUL, 
a w zbiorach Muzeum KUL zachował się jego obraz Ukrzyżowanie ze 
św. Magdaleną.

13 maja Jego Magnificencja w ramach projektu Śniadanie z Rek-
torem spotkał się ze studentami historii sztuki, którzy byli współorga-
nizatorami wystawy „Muzeum od kuchni!”, prezentującej zbiory Mu-
zeum KUL, a 18 czerwca ze studentami architektury krajobrazu, któ-
rzy przygotowali projekty zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej 
w Lublinie.

28 maja przyjął Wojciecha Czepczyńskiego, autora zwycięskiej pra-
cy Świeccy studenci z ambony o KUL w latach 1967-1969, nadesłanej na 
konkurs pt. „Moja Uczelnia”, organizowany przez Towarzystwo Przyja-
ciół KUL.

29 czerwca w siedzibie Wydziału Mechaniczno-Techno-
logicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli rek-
torzy – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński i Politechniki Rzeszowskiej 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski podpisali list intencyjny 
dotyczący rozwoju współpracy między KUL i PRz. W umowie 
znalazły się zapisy o wymianie studentów, współpracy nauko-
wej, realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych, organi-
zacji konferencji naukowych i różnych form kształcenia. Będą 
ją realizować przede wszystkim wydziały stalowowolskie oby-
dwu uczelni.

Wizyty zagraniczne

21-25 czerwca Rektor KUL gościł w Londynie, gdzie spotkał 
się z rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Londynie ks. prała-
tem Stefanem Wylężkiem, prezesem Towarzystwa Przyjaciół 
KUL w Londynie Andrzejem Ostaszewskim i ambasadorem RP 
w Londynie Arkadym Rzegockim. W parafii NMP Matki Kościo-
ła na Ealingu przewodniczył Mszy św. dla Polaków i otworzył 
wystawę poświęconą KUL, prezentowaną w różnych instytu-
cjach z okazji jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu.

26 sierpnia – 1 września Jego Magnificencja przeby-
wał w Estonii i na Łotwie. W Estonii spotkał się z ambasado-
rem RP Grzegorzem Kozłowskim, administratorem apostolskim 
bpem Philippe’em Jordanem, konsulem RP w Tallinie Marci-
nem Sękiem, a także doktorem honoris causa KUL prof. Raimo 
Pullatem. Rozmawiał również z prezes Związku Polaków w Es-
tonii „Polonia” Haliną Kisłacz i poświęcił siedzibę tej organiza-
cji. Na Łotwie był gościem metropolity Rygi abpa Zbigniewa 
Stankiewicza. 

Tematem rozmów w czasie wizyt zagranicznych była poten-
cjalna współpraca spotkanych osób i reprezentowanych przez 
nie instytucji z naszą Uczelnią.

opracowała M.K.

Spotkanie z laureatem konkursu „Moja Uczelnia”

27 czerwca władze Uczelni zaprosiły społeczność akademicką na 
spotkanie poświęcone reformie szkolnictwa wyższego i nauki. Rektor 
KUL przedstawił zmiany ustrojowe i przepisy przejściowe na naszym 
Uniwersytecie. Prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Iwona Niewia-
domska, prof. KUL mówiła o ewaluacji jakości działalności naukowej, 
czasopismach naukowych, reformie administracji wydziałowej i szkole 
doktorskiej.

Umowy

10 maja Jego Magnificencja podpisał umowę o współpracy nauko-
wej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z Instytu-
tem Chrześcijańskich Badań Społecznych w Limie, reprezentowanym 
przez dyrektora Armando Bordę Herradę.

10 czerwca Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz wi-
ceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Stanisławek podpi-
sali 10 umów dotyczących dofinansowania budowy systemów bez-
pieczeństwa w kampusach i budynkach Uczelni. Z budżetu MNiSW 
KUL pozyska 2 mln zł (wkład własny to 500 000 zł) na zakup i zain-
stalowanie około 500 kamer wraz z rejestratorami i infrastrukturą 
teletechniczną. Monitoringiem zostaną objęte budynki dydaktyczne, 
Biblioteka Uniwersytecka KUL, hala sportowa i akademiki. Realizacja 
projektu w kampusie przy Alejach Racławickich potrwa 2 lata, w po-
zostałych lokalizacjach zostanie zakończona jeszcze w tym roku. 

Wręczenie symbolicznego czeku na dofinansowanie budowy 
systemów bezpieczeństwa na KUL
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Odznaczenia państwowe

Podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych przez 
wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka w Lubelskim Urzę-
dzie Wojewódzkim uhonorowani zostali pracownicy KUL. Dnia 28  V 
2019 r. ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL, kierownik Katedry Historii 
Kościoła w Starożytności i Średniowieczu w Instytucie Historii Ko-
ścioła i Patrologii otrzymał Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, 
a 5 VI 2019 r. ks. dr hab. Waldemar Żurek SDB, dyrektor (2011-2018) 
Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych oraz kierownik 
(1993-2018) Męskiego Domu Studenckiego na ul. Niecałej – Medal 
Złoty za Długoletnią Służbę.

Nominacje profesorskie

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 IV 
2019 r. kierownik Katedry Językoznawstwa Porównawczego Angiel-
sko-Polskiego w Instytucie Filologii Angielskiej dr hab. Anna Ma-
licka-Kleparska otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. 
Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 27 V 2019 r.

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 9 V 2019 r. 
nadał kierownikowi Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie 
Ekumenicznym ks. drowi hab. Przemysławowi Kantyce tytuł nauko-
wy profesora nauk teologicznych. Uroczyste wręczenie nominacji 
miało miejsce 27 VI 2019 r. 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 VI 
2019 r. dr hab. Jan Kłos z Katedry Etyki Szczegółowej w Instytucie Filo-
zofii otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. 

Doktorzy habilitowani
i doktorzy

26 VI 2019 r. odbyła się uroczystość, pod-
czas której 11 naukowców otrzymało z rąk 
Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dę-
bińskiego dyplom doktora habilitowanego.

 
 Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji:
dr hab. Anna Kosińska
dr hab. Jerzy Parchomiuk
Wydział Filozofii:
ks. dr hab. Dariusz Dąbek
dr hab. Maria Gondek
ks. dr hab. Marek Słomka
Wydział Nauk Humanistycznych:
dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper
dr hab. Angelika Modlińska-Piekarz
dr hab. Joanna Szady
Wydział Nauk Społecznych:
dr hab. Jagoda Jezior
dr hab. Katarzyna Ślebarska
dr hab. Magdalena Zdun

Dyplom doktorski wręczono 54 osobom: 
14 z Wydziału Nauk Społecznych, 13 z Wydzia-
łu Teologii, 13 z Wydziału Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji, 8 z Wydziału Nauk 
Humanistycznych i 6 z Wydziału Filozofii.

Nominacje 

1 VI 2019 r. rozpoczęła działalność Ra-
da Doskonałości Naukowej, która zastąpi-
ła Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. 
Członkowie Rady zostali wyłonieni w wyni-
ku wyborów dokonanych przez samodziel-
nych pracowników naukowych z całej Polski 
(spośród 28 721 uprawnionych do głosowa-
nia profesorów i doktorów habilitowanych 
głos oddało 18 064; do RDN kandydowało 
451 osób; członkami zostało 141 naukow-
ców). W jej skład wchodzi po 3 przedsta-
wicieli każdej dyscypliny naukowej. Do Ra-
dy zostali wybrani następujący pracowni-
cy KUL: o. prof. dr hab. Wiesław Bar (pra-
wo kanoniczne), ks. prof. dr hab. Krzysztof 
Góźdź (teologia), prof. dr hab. Mirosława 
Hanusiewicz-Lavallee (literaturoznawstwo), 
ks. prof. dr hab. Marian Nowak (pedagogika) 
oraz prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (filozofia).

Podczas 383. Zebrania Plenarnego Kon-
ferencji Episkopatu Polski, odbywającego 
się 13 VI 2019 r., metropolita lubelski, wiel-
ki kanclerz KUL abp Stanisław Budzik został 
nowym przewodniczącym Komisji Rewizyj-
nej KEP, a biskup pomocniczy archidiecezji 

lubelskiej, pracownik Instytutu Prawa Kano-
nicznego dr hab. Artur Miziński został wy-
brany na drugą kadencję sekretarza gene-
ralnego KEP. 

Minister sprawiedliwości, prokurator ge-
neralny RP Zbigniew Ziobro decyzją z dnia 
18 VI 2019 r. powołał ks. dra hab. Włodzi-
mierza Brońskiego, prof. KUL, kierownika 
Katedry Mediacji i Negocjacji w Instytucie 
Prawa, oraz dra Grzegorza Skrobotowicza 
z Katedry Prawa Karnego Wykonawczego 
w skład Społecznej Rady ds. Alternatyw-
nych Metod Rozwiązywania Sporów przy 
Ministrze Sprawiedliwości.

We wrześniu Rektor KUL wręczył nomi-
nacje swoim nowym pełnomocnikom. An-
na Tarnowska-Waszak, dyrektor Uniwersy-
tetu Otwartego, została pełnomocnikiem 
ds. współpracy z zagranicą, dr hab. Filip Cie-
pły z Instytutu Europeistyki – pełnomocni-
kiem ds. Nauk Inżynieryjno-Technicznych 
w Stalowej Woli, a dr Piotr Bolibok z Instytu-
tu Ekonomii i Zarządzania – pełnomocnikiem 
ds. finansowych.

Ranking Szkół Wyższych 
Perspektywy 2019

W tegorocznej edycji rankingu Perspektyw 
7 kierunków z KUL znalazło się w pierwszej 
dziesiątce. Na miejscu I – teologia, IV – filo-
zofia, V – filologia polska, VIII – administracja, 
IX – pedagogika specjalna, X – socjologia i fi-
lologie obce.

Projekty NCBiR

KUL uzyskał dofinansowanie na realiza-
cję kolejnych projektów w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. „Zintegrowany program rozwo-
ju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II” został dofinansowany kwo-
tą 11 775 202,75 zł. Będzie on realizowa-
ny w okresie 1 IV 2019 r. – 31 III 2023 r. 
Głównym celem projektu jest podniesie-
nie kompetencji studentów i zwiększenie 
szans absolwentów Uczelni na rynku pra-
cy, podniesienie kompetencji zarządczych 
kadry kierowniczej i administracyjnej oraz 
kompetencji dydaktycznych kadry nauko-
wej. Beneficjentami programu będzie 886 
osób. Uniwersytet otrzymał także środki fi-
nansowe w wysokości 11 959 103,96 zł na 
realizację „Regionalnego Programu Rozwoju 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ja-
na Pawła II”, który podobnie jak poprzed-
ni będzie realizowany od 1 IV 2019 r. do 

31 III 2023 r. Program adresowany jest do 
studentów i pracowników. W ramach tego 
projektu zamierzone jest uzyskanie wzrostu 
jakości i efektywności kształcenia oraz pro-
cesów zarządzania na KUL. 

Uprawnienia pedagogiki

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów 
decyzją z 29 IV 2019 r. przyznała Wydziało-
wi Nauk Społecznych uprawnienia do nada-
wania stopnia doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Medal Signum Universitatis

27 czerwca, podczas posiedzenia Senatu 
KUL, Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dę-
biński wręczył medal Signum Universitatis 
Stanisławowi Zajączkowskiemu „w dowód 
uznania i wdzięczności za 43 lata rzetelnej 
pracy administracyjnej, wieloletnie kiero-
wanie Kancelarią Ogólną, pełne zaangażo-
wania pełnienie funkcji ceremoniarza uro-
czystości uniwersyteckich oraz ofiarną służ-
bę na rzecz społeczności akademickiej KUL”.

Granty NCN

W konkursie PRELUDIUM dofinansowanie 
uzyskał projekt „Transhumanizm – geneza, 
koncepcje, ograniczenia” doktoranta Wydzia-
łu Filozofii Marcina Garbowskiego.

W konkursie SONATA dofinansowanie 
otrzymał projekt „Brentano, reprezentacjo-
nizm i nowożytna problematyka intencjo-
nalności” dra Piotra Szałka (Instytut Filozo-
fii). Grant będzie realizowany przez Towa-
rzystwo Naukowe KUL.

Prof. Maria Malicka- 
-Kleparska 
(fot. Jakub 
Szymczuk/KPRP)

Ks. prof. Przemysław 
Kantyka 
(fot. Krzysztof 
Sitkowski/KPRP) 

Wręczenie Medalu Signum Universitatis Stanisławowi Zajączkowskiemu 
(fot. Małgorzata Adamczyk)

W konkursie OPUS przyznano dofinan-
sowanie drowi hab. Piotrowi Kopcowi (In-
stytut Ekumeniczny) na realizację projektu 
„Weber odwrócony. Protestancka krytyka 
kapitalizmu” oraz drowi hab. Grzegorzowi 
Zasuwie (Instytut Ekonomii i Zarządzania) 
na projekt „Społeczna nieodpowiedzialność 
a reputacja przedsiębiorstwa”.

W konkursie SONATINA dofinansowanie 
otrzymał grant „Nowy Realizm: zapomniana 
tradycja filozofii amerykańskiej” dra Jacka 
Jarockiego z Instytutu Filozofii oraz „Wpływ 
problematycznego korzystania z gier kom-
puterowych, grania w komputerowe gry ak-
cji i kontekstu związanego z grą na kontrolę 
poznawczą” dra Andrzeja Cudo z Instytutu 
Psychologii.

Konkurs na najlepszą 
pracę naukową

W „Konkursie na najlepszą pracę doktor-
ską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych” 
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wśród 
najlepszych znaleźli się dr hab. Filip Ciepły 
(Instytut Europeistyki) – III miejsce za pracę 
Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru 
kary kryminalnej wobec współczesnych ten-
dencji polityki karnej w Polsce i dr Edyta Syl-
wia Nafalska – III miejsce za pracę Dyskre-
cjonalność władzy sędziego w kanonicznym 
procesie karno-sądowym, napisaną pod kie-
runkiem ks. dra hab. Krzysztofa Mikołajczu-
ka z Katedry Prawa Katolickich Kościołów 
Wschodnich. Gala wręczenia nagród odbyła 
się 7 VI 2019 r. w siedzibie Instytutu Wymia-
ru Sprawiedliwości.

opracowała M.K.
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KIM BYŁ O. JACEK 
WORONIECKI?

10 V 2019 r. odbyła się konferencja 
pt. „KUL w hołdzie swojemu Rektorowi. 
Etyczno-pedagogiczne przesłanie o. Jacka 
Woronieckiego”, zorganizowana przez Kate-
drę Pedagogiki Chrześcijańskiej. Wystąpie-
nia zaproszonych prelegentów, reprezentu-
jących różne środowiska akademickie, od 
Szczecina przez Warszawę, Białą Podlaską, 
Chełm, Kraków, nie wyłączając Lublina, po-
zwoliły uzmysłowić sobie nie tylko, kim był 
o. Jacek Woroniecki, urodzony 21 XII 1878 r. 
w Lublinie i z nim wielorako związany, ale 
także uświadomić sobie, jakie dziedzictwo 
pozostawił. Z historycznej relacji dra hab. 
Ryszarda Skrzyniarza, prof. KUL, jak również 
z wystąpienia s. dr Gabrieli Wistuby OP moż-
na było się dowiedzieć, że ten wybitny teo-
log, filozof i pedagog, pochodzący ze zna-
nego książęcego rodu Woronieckich, pobie-
rający gruntowne wykształcenie najpierw 

DR HAB. ALINA RYNIO
Instytut Pedagogiki 

Pamięci drugiego rektora KUL
   MYŚL O. JACKA WORONIECKIEGO OP, 

ROZPATRYWANA PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH 
BADACZY, SKUPIAJĄCYCH SIĘ GŁÓWNIE NA 
ZAGADNIENIACH ZWIĄZANYCH Z WYCHOWANIEM, 
FORMACJĄ, AUTORYTETEM, UMIEJĘTNOŚCIĄ 
RZĄDZENIA, POCHWAŁĄ ŻYCIA SPOŁECZNEGO 

Teologicznego, a także dyrektorem konwik-
tu dla księży studentów. 

Przez większość życia pozostawał nauczy-
cielem i zakonnikiem. Dziś, po 70 latach od 
jego śmierci, trzeba dodać i to, że o. Jacek 
Woroniecki – wybitny wykładowca Papie-
skiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu 
(Angelicum) w Rzymie i Kolegium Filozoficz-
no-Teologicznego Ojców Dominikanów (naj-
pierw we Lwowie, a następnie w Warszawie-
-Służewie i Krakowie), kapłan, który poświę-
cił swoje życie kwestii wychowania moral-
nego – został uznany sługą Bożym, zaś jego 
poglądy pedagogiczne, szczególnie w zakre-
sie wychowania, a więc rozumienia i typów 
wychowania, formułowania istoty wychowa-
nia chrześcijańskiego i pedagogiki katolickiej, 
definiowania celów i zasad wychowawczych 
czy określania cech nauczyciela i wychowaw-
cy, nie straciły na aktualności. Godne pozna-
nia, upamiętnienia i popularyzacji jest też to 
wszystko, co o. Jacek Woroniecki uczynił dla 
przetrwania KUL.

Wystąpienia pozostałych prelegentów: 
dr hab. Iwony Jazukiewicz, prof. US, dr hab. 
Lucyny Dziaczkowskiej, prof. KUL, dra hab. 
Ryszarda Polaka, prof. AWF w Białej Podla-
skiej, dra hab. Pawła Skrzydlewskiego, prof. 
PWSZ w Chełmie, dra Mariusza Kopniaka 
z Kaniego, dr Marzeny Chrost z Ignatianum, 
jak również piszącej te słowa i zaproszonych 
gości, wśród których byli członkowie rodzi-
ny byłego rektora (dr Aleksander Korybut-
-Woroniecki, sekretarz prezesa Rady Mini-
strów, i Sławomir Sobański, doradca Fun-
dacji Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego), 
potwierdziły, że o. Woroniecki zajmował 
się głównie problematyką teologiczną i pe-
dagogiczną, a jego poglądy oparte były na 
gruntownej znajomości filozofii klasycznej: 
starożytnej (Arystoteles), średniowiecznej 
(Tomasz z Akwinu), współczesnej (Jacques 
Maritain). Prelegenci udokumentowali, że 
Woroniecki korzystał z osiągnięć współ-
czesnej mu pedagogiki, psychologii, filozo-
fii społecznej i teologii. Doskonale znał li-
teraturę piękną, zarówno polską, jak i ob-
cą; wielokrotnie wypowiadał się na tema-
ty literackie. Nie dziwi zatem, że dla wielu 
sobie współczesnych, nie wyłączając hie-
rarchii kościelnej, był niekwestionowanym 
autorytetem i mistrzem (świadczą o tym 
wypowiedzi prymasa Stefana Wyszyńskiego 
czy kard. Augusta Hlonda). Będąc znakomi-
tym nauczycielem dusz ludzkich i kierowni-
kiem życia duchowego, nie tylko dla współ-
braci zakonnych, ale i dla innych, szczegól-
nie dla młodzieży akademickiej i inteligencji, 

O. Jacek Woroniecki 
(fot. ze zbiorów 
Mariusza Kopniaka)

w IV Gimnazjum Męskim w Warszawie, a po 
odbyciu służby wojskowej w pułku huzarów 
grodzieńskich w Warszawie, od 1899 r. stu-
diował na katolickim Uniwersytecie we Fry-
burgu (Szwajcaria), gdzie uzyskał licencjat 
z nauk przyrodniczych (1902), a następnie 
z teologii. Po powrocie do Polski w 1905 r. 
wstąpił do seminarium duchownego w Lu-
blinie, gdzie 10 III 1906 r. z rąk bpa Francisz-
ka Jaczewskiego otrzymał święcenia kapłań-
skie. Następnie był wykładowcą Pisma św. 
w seminarium duchownym. W tym czasie 
pełnił też funkcję sekretarza bpa Jaczew-
skiego. W 1907 r. ponownie wyjechał do 
Fryburga. Tam 2 lata później obronił roz-
prawę doktorską z teologii i wstąpił do do-
minikanów w Fiesole, gdzie otrzymał imię 
zakonne Jacek. W 1918 r. podjął misję od-
nowienia życia religijnego Polaków na tere-
nie zaboru rosyjskiego. W 1919 r. rozpoczął 

potrafił indywidualizować metody i działa-
nia. Gdziekolwiek się pojawiał, wnosił świa-
tło i pokój. Wychowywał promieniowaniem 
własnego charakteru, którym z łatwością 
podbijał serca, także przykładem własne-
go życia, konferencjami, rekolekcjami, ka-
zaniami do ludu, słuchaniem spowiedzi, wy-
kładami oraz twórczością, którą poświęcił 
głównie zagadnieniom wychowawczym.

WKŁAD  
O. J. WORONIECKIEGO 
W ROZWÓJ PEDAGOGIKI

Konferencja w sposób jednoznaczny po-
twierdziła, iż o. Woroniecki, należąc do grona 
najwybitniejszych filozofów, teologów, ety-
ków i pedagogów pierwszej połowy XX w., 
niewątpliwie był jednym z głównych przed-
stawicieli, twórców i odnowicieli pedagogiki 
katolickiej. Sformułował całościowy system 
wiedzy o moralności i wychowaniu człowie-
ka oparty na przesłankach racjonalizmu i du-
chowości chrześcijańskiej. System wychowa-
nia zbudował na nauce św. Tomasza z Akwi-
nu. Przez sobie współczesnych uznawany był 
za doskonałego wychowawcę i duchowego 
przewodnika polskiej inteligencji – nazywał 
po imieniu jej braki i zaniedbania, ukazywał 
drogi rozwoju osobowego ku wszelkim do-
stępnym formom doskonałości. Pragnął wy-
chować ludzi na osoby „ze szlachetnym cha-
rakterem”, dla których istnieją prawdziwe 
ideały wiary, nadziei, miłości, prawdy i do-
bra. Wychowując, kształcił mądrych i zdro-
wych moralnie członków Kościoła i społe-
czeństwa, a wszelkie wskazówki, jak to nale-
ży czynić, pozostawił w Katolickiej etyce wy-
chowawczej, składającej się z Etyki ogólnej 
i dwuczęściowej Etyki szczegółowej. 

Kilkanaście z drukowanych prac o. Wo-
ronieckiego podejmuje problematykę wy-
chowawczą i pozwala wyodrębnić chrze-
ścijański model kształcenia i wychowania. 
W jego założeniu miał być to model spój-
ny, efektywny, uniwersalny. Nosił miano 
paedagogiae perennis. Jego zręby znaleźć 
można w artykule Pedagogia perennis, za-
mieszczonym w „Przeglądzie Pedagogicz-
nym” z 1924 r., i we wspomnianej Katolickiej 
etyce wychowawczej. Analiza tego modelu 
pozwala wyodrębnić antropologiczno-etycz-
no-teologiczne podstawy chrześcijańskiego 
wychowania, a także zobaczyć związek pe-
dagogiki z etyką, teologią moralną i socjo-
logią. Można w nim dostrzec opis umysło-
wych i zmysłowych władz człowieka, rolę su-
mienia i wolności w życiu osoby, jak również 

wyczerpujący opis sprawności moralnych 
i ich miejsca w kształtowaniu moralnego cha-
rakteru człowieka. Woroniecki, tworząc zrę-
by owej pedagogii, dobrze wiedział, że tak jak 
chrześcijaństwo nie jest ona zbiorem formuł, 
lecz niezmiennie jest oparta na przestrzeni 
wyznaczonej przez stronę przyrodzoną i nad-
przyrodzoną, modlitwę i aktywność, namysł 
i społeczne zaangażowanie. 

CZYM ZASŁUŻYŁ SOBIE 
NA PAMIĘĆ POTOMNYCH?

Wystąpienia prelegentów uświadomiły 
również, że o. Woroniecki zasługuje na pa-
mięć potomnych, ponieważ pokazuje, jak 
być profesjonalnym filozofem, nie zrywa-
jąc kontaktu z rzeczywistością społeczną, 
teologiczną, etyczną, historyczną. Zawęże-
nie etyki i pedagogiki do sfery teoretycznej 
uważał za nieporozumienie, podobnie jak 
nie widział możliwości całkowitego wyod-
rębnienia pedagogiki z etyki. Jeżeli ma to 
miejsce, to jego zdaniem zarówno pedago-
dzy katoliccy, jak i pedagodzy innych orien-
tacji światopoglądowych popadają w dy-
daktyzm, psychologizm, intelektualizm 
moralny, laksyzm, probabilizm. Woroniec-
kiemu chodziło o szczególne zapośredni-
czenie pedagogiki w etyce, psychologii, 
teologii moralnej czy socjologii. Związek 
ten miał pomóc przezwyciężyć problem 
pokutującego nie tylko w jego czasach in-
dywidualizmu, intelektualizmu i wolunta-
ryzmu. Z moich analiz wynika, że propo-
nowany przez niego system paedagogiae 
perennis cechuje nie tylko jedność celów 
etyki i pedagogiki, ale także jedność celów 
kształcenia i wychowania. Wszak w wy-
chowawczej teorii Woronieckiego nie tyle 
chodziło o pytanie „czy”, lecz „ile” inte-
lektu, woli, kazuistyki, moralności, psycho-
logii, teorii, praktyki, wyobraźni, radości, 
nakazu, zakazu umieścić należy w syste-
mie wychowawczym. Odpowiedź jest nie-
zmiernie trudna. Uzależniona jest od na-
szej dojrzałości, z jaką postrzegamy Chry-
stusa. Odniesienie do Jego prawdy stanowi 
w tej koncepcji kształcenia i wychowania 
rodzaj niewidzialnego fundamentu, na któ-
rym opiera się olbrzymia różnorodność 
rozstrzygnięć zarówno teoretycznych, jak 
i praktycznych. Według Woronieckiego 
fundament ten nie tylko nie krępuje, ale 
też nie usztywnia systemu wychowania 
i pozwala na poszukiwanie najlepszych roz-
wiązań w zakresie prawdy o wychowaniu 
i kształceniu kolejnych pokoleń. Dynamika 

wykłady teologii moralnej i etyki na Uni-
wersytecie Lubelskim. W czasie wojny pol-
sko-bolszewickiej był kapelanem lotnym 
Wojska Polskiego, a w roku 1920 członkiem 
Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodo-
wej w Lublinie. W 1922 r. został wybrany 
na rektora UL po śmierci ks. Idziego Radzi-
szewskiego. Okres jego rządów rektorskich 
to niezwykle trudne lata w historii naszego 
Uniwersytetu. Dzięki skutecznym staraniom 
o pozyskanie funduszy udało się o. Woro-
nieckiemu uratować Uczelnię przed grożą-
cym jej upadkiem. Powołał on do istnienia 
Towarzystwo Uniwersytetu Lubelskiego 
(obecnie Towarzystwo Przyjaciół KUL). Przy-
czynił się również do rozwoju naukowego 
Uczelni. W 1924 r., ze względu na pogarsza-
jący się stan zdrowia, musiał złożyć dymisję 
ze stanowiska rektora, później jednak był 
jeszcze wicerektorem, dziekanem Wydziału 

I RELIGIJNEGO, NIE JEST JEDNAK POWSZECHNIE 
ZNANA. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MIAŁA 
NA CELU ODCZYTANIE NA NOWO I UKAZANIE 
ETYCZNO-PEDAGOGICZNEGO PRZESŁANIA SŁUGI 
BOŻEGO, JAK RÓWNIEŻ UPAMIĘTNIENIE  
70. ROCZNICY JEGO ŚMIERCI. 
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K ulminacyjnym punktem obchodów 
30. rocznicy powstania Instytutu Fi-

lologii Słowiańskiej była zorganizowana 
w dniach 30-31 V 2019 r. Międzynarodo-
wa Konferencja Naukowa pt. „Przekraczanie 
granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska prze-
strzeń literacka, kulturowa i językowa z per-
spektywy XXI wieku”. Ideą tego wydarzenia 
– w zamyśle organizatorów – było połącze-
nie refleksji jubileuszowej, wspomnieniowej 
z akademicką dyskusją naukową na tema-
ty nakreślone w tytule konferencji. Przy-
pomnieniu historii IFS została poświęcona 
część plenarna konferencji, którą poprzedzi-
ło powitanie zaproszonych gości i uroczyste 
otwarcie konferencji przez władze dziekań-
skie Wydziału Nauk Humanistycznych – dra 
hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. KUL 
i dr hab. Monikę Sidor, a także przez dyrek-
tor IFS dr hab. Marię Mocarz-Kleindienst, 
prof. KUL. Prelegenci zaproszeni do udzia-
łu w części plenarnej konferencji zapoznali 
uczestników z osiągnięciami na polu nauko-
wym i dydaktycznym Instytutu Filologii Sło-
wiańskiej, powstałego w 1989 r. jako kon-
tynuacja Sekcji Filologii Słowiańskiej, której 
poprzedniczką był z kolei Międzywydzia-
łowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyń-
sko-Słowiańską. W trakcie obrad tej części 

Otwarcie konferencji 
przez dyrektor IFS 
dr hab. Marię Mocarz- 
-Kleindienst, prof. KUL; 
poniżej prodziekani 
WNH – dr hab. Monika 
Sidor i dr hab. Dariusz 
Skórczewski, prof. KUL 

tego modelu jest uzgodniona z jego statyką. Pełne mądrości i mi-
łości spojrzenie na Chrystusa pozwala na odkrywanie określonego 
typu: racjonalności, moralności, koncepcji człowieka. 

Mając na uwadze to, co Woroniecki wnosi do pedagogiki, trudno 
nie zauważyć jego szczególnego wkładu w rozwój filozofii wycho-
wania i pedagogiki katolickiej. Wystarczy w tym względzie szcze-
gółowo zapoznać się z jego licznymi publikacjami. Odnośnie do 
pedagogiki katolickiej stwierdza, że stanowi ona „system naukowy 
wychowania i nauczania nie tylko zupełnie zgodny z teologią i filo-
zofią chrześcijańską, ale ściśle z nimi związany i wysuwający w ich 
świetle z doświadczenia wychowawczego zasady”. Dlatego też od-
powiedzialny pedagog katolicki musi znać dorobek własnej tradycji, 
a także wszystkie błędne doktryny wychowawcze i ich kontekst 
myślowy, którym jest tradycja idealizmu. Woroniecki przypomi-
na, że w pedagogice katolickiej naczelnym wychowawcą jest sam 
Bóg, z którym w Kościele „jesteśmy niejako organicznie połączeni 
w jedno ciało mistyczne”, oraz podkreśla „moc wychowawczą Eu-
charystii”. Dodaje, że dla pedagogiki katolickiej istotna jest nauka 
o grzechu pierworodnym i jego pozostałościach w ludzkiej naturze, 
a szczególnie o wadach głównych jako jego przejawach. Pedagogika 
ta musi być chrystocentryczna, co oznacza, że centralnym punktem 
jej analiz w odniesieniu do przedmiotu wychowania musi być Chry-
stus. W analizie procesu wychowania człowieka Woroniecki wska-
zuje na cnoty wlane człowiekowi wraz z łaską. Cnoty te jako cnoty 
teologiczne (wiara, nadzieja i miłość) powodują w naszych władzach 
– rozumie i woli – stałe usposobienie w stosunku do samego Boga. 
Zauważa w związku z tym, że wychowanie chrześcijańskie polega na 
harmonijnym połączeniu czynnika przyrodzonego i nadprzyrodzo-
nego, co sprawia, że sprawności nabyte drogą ćwiczenia „spajają 
się w jedną całość z udzielonym duszy z góry stałym usposobieniem 
nadprzyrodzonym do tych samych czynów”. Owocem wewnętrzne-
go powiązania pierwiastka przyrodzonego i nadprzyrodzonego jest 
charakter chrześcijański. 

CO SZCZEGÓLNEGO WNIÓSŁ 
O. WORONIECKI ?

Z dokonanych analiz i przywołań jednoznacznie wynika, że Wo-
roniecki był przeciwnikiem indywidualizmu i subiektywizmu po-
znawczego, zwłaszcza w wydaniu Kartezjusza i Immanuela Kanta. 
Jego zdaniem są to doktryny fałszywie interpretujące naturę ludz-
kiego poznania oraz działania, a przez to również szkodliwe dla pe-
dagogiki i etyki; mają one antyspołeczny, destruktywny charakter. 

Wśród gości konferencji 
byli członkowie rodziny   
o. Jacka Woronieckiego 
– dr Aleksander 
Korybut-Woroniecki  
(z lewej) i Sławomir 
Sobański 
(fot. Rafał Kusz) 

Pośrednio wpływają na szerzenie się postaw egoistycznych oraz 
osłabiają religijność jednostek. Przedmiotem krytyki uczynił Wo-
roniecki także partykularyzm poznawczy, indywidualizm etyczny 
i intelektualizm etyczny. Ponadto zwalczał naturalizm, doktryny 
sentymentalistyczne i wszelkie postawy fideistyczne. Był przeciw-
nikiem egalitaryzmu, za fałszywą uznawał ideologię liberalną, jak 
również ideologię socjalistyczną. W swoich pismach podejmował 
zagadnienie patriotyzmu i nacjonalizmu. Uważał, że miłość oj-
czyzny i narodu jest obowiązkiem każdego człowieka. Analizując 
strukturę ludzkiego działania, zauważał, że istotną rolę odgrywają 
w nim zarówno wola, jak i rozum, stąd stał na stanowisku, iż nie 
można owych władz rozpatrywać oddzielnie, zwłaszcza wtedy gdy 
dokonujemy moralnej oceny ludzkich działań.

PAMIĘĆ O OSOBIE I DZIELE

Właściwie trudno nie zgodzić się z powyższą interpretacją. Po-
dobnie jak trudno nie zauważyć szczególnej roli o. Jacka Woroniec-
kiego w rozwoju pedagogiki katolickiej. To przekonanie potwier-
dził też list wystosowany przez prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, a odczytany przez jego sekretarza dra Aleksandra 
Korybuta-Woronieckiego. 

Ważnym akcentem konferencji był połączony z prezentacją wy-
kład dra Mariusza Kopniaka, ukazujący formy i sposoby kultywowa-
nia pamięci o. Jacka Woronieckiego w miejscu jego pochodzenia. 
Splendoru dodał wydarzeniu koncert fortepianowy w wykonaniu 
młodej pianistki Joanny Gronkowskiej z ZPSM im. L. Różyckiego 
w Kielcach. Nie brakowało też wyjątkowo bogatej sesji posterowej, 
prezentującej o. Woronieckiego w różnych rolach i odsłonach. Jed-
nak punktem kulminacyjnym całego przedsięwzięcia była Msza św. 
sprawowana w kościele akademickim pod przewodnictwem dy-
rektora Instytutu Pedagogiki ks. prof. dra hab. Mariana Nowaka. 
Wygłosił on homilię będącą tematycznym dopełnieniem przedpo-
łudniowej sesji plenarnej. Intencją Eucharystii była rychła beatyfi-
kacja sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego. We wspólnej modlitwie 
uczestniczył też proboszcz parafii w Kaniem ks. Roman Knyś, przy-
była również delegacja dzieci z pocztem sztandarowym z Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Sługi Bożego o. Jacka Woroniec-
kiego w Kaniem. 

Relacjonowana konferencja przywołała pamięć o osobie i dziele 
człowieka, któremu zawdzięczamy tak wiele. Nie ulega wątpliwo-
ści, że o. Jacek Woroniecki to człowiek opatrznościowy i prawdziwy 
arystokrata ducha.

DR HAB. MARIA MOCARZ-KLEINDIENST, PROF. KUL
dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej 

Jubileuszowa konferencja 
naukowa Instytutu 
Filologii Słowiańskiej
   W KALENDARZ OBCHODÓW 100-LECIA KUL WPISAŁ SIĘ 

JUBILEUSZ 30-LECIA IFS, KTÓRY PRZYGOTOWAŁ Z TEJ OKAZJI 
BOGATY PROGRAM.

konferencji zaprezentowana została także sylwetka prof. Ryszarda 
Łużnego – inicjatora i założyciela ośrodka badań slawistycznych  
na KUL.

Spotkanie naukowe o zasięgu międzynarodowym było możliwe 
dzięki przyjęciu zaproszenia do udziału w tym wyjątkowym dla nas 
wydarzeniu gości z uczelni zagranicznych: Ukrainy (Chmielnicki Uni-
wersytet Narodowy, Akademia Ostrogska, Czerniowiecki Uniwer-
sytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Umański Państwowy Uni-
wersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny, Uniwersytet Kijowski im. 
Borisa Hrinczenki), Rosji (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pe-
dagogiczny, Państwowy Uniwersytet Badawczy MIET w Moskwie), 
Czech (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu). Do prelegentów za-
granicznych dołączyło szerokie grono pracowników naukowych 
uczelni w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedago-
giczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uni-
wersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), 
z którymi IFS od lat rozwija współpracę naukową.

Obrady w 3 sekcjach: językoznawczej, kulturoznawczej oraz litera-
turoznawczej były skoncentrowane wokół następujących zagadnień: 
pojęcie postpamięci i dyskursu postkolonialnego oraz tożsamościo-
wego w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej, estetyka li-
teracka w kontekście literatury Słowian Wschodnich, nowe gatunki 
tekstów w przekładzie, zwrot kulturowy i audiowizualny w bada-
niach przekładoznawczych, zjawisko transgresji gatunków mowy, dys-
kurs religijny, narzędzia korpusowe w najnowszych badaniach języ-
koznawczych oraz wielojęzyczność na obszarze Europy Wschodniej. 

Zapisane w tytule konferencji sformułowanie „przekraczanie 
granic” nabrało zatem szczególnego znaczenia w kontekście przy-
jętych postulatów badań naukowych, ujętych w paradygmaty in-
terdyscyplinarne, które wielokrotnie wybrzmiały w trakcie konfe-
rencji. To także przekraczanie granic geograficznych, politycznych 
w celu poszerzania horyzontów badawczych i otwartość na inne 
kultury, języki oraz literaturę, w szczególności naszych wschodnich 
sąsiadów: Rosjan, Ukraińców i Białorusinów. Jedną z form przekra-
czania granic była zaplanowana przez organizatorów konferencji 
formuła wielojęzyczności. Została ona zrealizowana dzięki możliwo-
ści przygotowania wystąpień, stosownie do preferencji językowych 
prelegentów, w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim lub białoru-
skim. IFS ze swoją 30-letnią historią był bowiem zawsze otwarty 
na odmienność kulturową. Ta otwartość cechuje go nadal i – mam 
nadzieję – że będzie on wciąż otwarty na zmiany, które niesie ota-
czająca nas rzeczywistość w obszarze naukowym, dydaktycznym 
i organizacyjnym. 
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DR HAB. JACEK ŚLIWAK, PROF. KUL
Instytut Psychologii

40-lecie Katedry 
Psychologii 
Społecznej  
i Psychologii Religii
   JAKO JEDNA Z PIERWSZYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH W POLSCE 

ZAJMOWAŁA SIĘ, OPRÓCZ BADAŃ ZWIĄZANYCH Z PSYCHOLOGIĄ 
SPOŁECZNĄ, ZAGADNIENIAMI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII RELIGII.

Z HISTORII 
I WSPÓŁCZESNOŚCI

Senat Akademicki KUL, na wniosek Rady 
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, uchwałą 
z dnia 22 II 1979 r. erygował Zakład i Kate-
drę Psychologii Społecznej i Psychologii Re-
ligii. Jej twórcą i pierwszym kierownikiem, 
do 2006 r., był ks. prof. dr hab. Władysław 
Prężyna. Przez następne 3 lata była kiero-
wana przez kuratora, którym na wniosek In-
stytutu Psychologii i decyzją rektora miano-
wana została dr hab. Stanisława Tucholska. 
Od 2009 r. kieruje nią dr hab. Jacek Śliwak, 
prof. KUL. Obecnie w Katedrze Psychologii 
Społecznej i Psychologii Religii zatrudnieni 
są także: s. dr hab. Beata Zarzycka ZSAPU,  
dr Rafał Bartczuk i dr Michał Wiechetek. 
Przez kilkanaście lat pracownikami Katedry 
byli również ks. dr Jerzy Szymołon (obecnie 
wykładowca w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Łomży) i ks. dr Marek Jarosz 
(obecnie rektor Wyższego Seminarium Du-
chownego w Płocku).

Katedra, jak z jej nazwy wynika, zajmuje 
się dwoma dyscyplinami psychologicznymi 
– szeroko rozumianą psychologią społeczną 
i psychologią religii. Jej pracownicy prowa-
dzą w tych obszarach zajęcia dydaktyczne 
i badania naukowe. Wprawdzie psychologia 
społeczna i psychologia religii były wykła-
dane na specjalizacji psychologicznej jesz-
cze przed powstaniem Katedry, ale bardziej 
dynamiczny rozwój prac badawczych w obu 
obszarach nastąpił po jej założeniu. Warto 
nadmienić, że Katedra jako pierwsza i przez 
długi czas jako jedyna w Polsce formalnie 
prowadziła wykłady, ćwiczenia i systema-
tyczne badania z psychologii religii. 

ZAINTERESOWANIA 
I PRACE BADAWCZE 
PRACOWNIKÓW

Obecnie pracownicy Katedry prowadzą 
badania z zakresu psychologii społecznej, 
psychologii kultury, psychologii moralno-
ści i psychologii religii. Badania z obszaru 
psychologii społecznej dotyczą między in-
nymi: problematyki postaw, atrakcyjności 
interpersonalnej, relacji interpersonalnych, 
kompetencji społecznych i ich uwarunko-
wań, osobowościowych uwarunkowań al-
truizmu, orientacji społecznych, funkcjo-
nowania jednostek w dużych społeczno-
ściach, poczucia osamotnienia, preferencji 
wartości, stereotypów i uprzedzeń, psycho-
społecznych uwarunkowań postaw wobec 

społecznej i psychologii religii (Skala Relacji 
Religijnych, Skala Stylów Myślenia Religijne-
go, Skala Relacji Interpersonalnych), które 
powstały w Instytucie Psychologii na tam-
tejszym uniwersytecie. 

W roku akademickim 2004/2005 wspól-
nie ze Słowacką Akademią Nauk Katedra 
podjęła badania dotyczące poznawczych 
korelatów religijności. 

Współpraca z ośrodkami krajowymi 
wiązała się z Fundacją Środkowoeuropej-
skie Centrum Ekonomii Działania Społecz-
nego w Lublinie, Wojewódzkim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej i Policealnym Studium 
Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. 
Jej owocem były programy badawcze i szko-
leniowe finansowane z funduszy europej-
skich Phare. 

Ponadto Katedra współpracuje w aspek-
cie programowym z Fundacją Fuga Mundi 
w Lublinie, zajmującą się osobami niepeł-
nosprawnymi, prowadzącą dla nich między 
innymi Agencję Zatrudnienia Fundacji Fuga 
Mundi. 

Katedra nawiązała także kontakty z Ka-
tedrą Psychologii Społecznej na UMCS. Z ini-
cjatywy prof. dr hab. Grażyny Kwiatkowskiej 
kierownicy obu katedr reaktywowali Sek-
cję Psychologiczną przy Sekcji Humanistycz-
nej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. 
W jej ramach regularnie odbywają się sym-
pozja psychologiczne poświęcone różnym 
aspektom psychologii. Warto nadmienić, że 
pierwsze spotkania poświęcone były lubel-
skim korzeniom polskiej psychologii. 

W kwietniu 2012 r., na Wydziale Na-
uk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, 
3 podmioty: Katedra Psychologii Społecznej 
i Psychologii Religii KUL, Instytut Psychologii 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Re-
ligioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie podjęły ważną dla psychologów 
religii i psychologów duchowości decyzję 
o utworzeniu Polskiego Towarzystwa Psy-
chologii Religii i Duchowości. Uzgodniono 
także wtedy, że gospodarzem inauguracyj-
nego, oficjalnego zjazdu PTPRiD będzie Ka-
tedra Psychologii Społecznej i Psychologii 
Religii KUL. Tak więc w dniach 3-4 VI 2014 r. 
nasza Katedra była organizatorem II Mię-
dzynarodowej Konferencji Psychologii Reli-
gii i Duchowości. 

Pracownicy Katedry uczestniczyli rów-
nież w tworzeniu gremiów zajmujących się 
promowaniem i badaniami zagadnień zwią-
zanych z obszarami granicznymi psycholo-
gii, teologii oraz medycyny. Przykładem ta-
kiej inicjatywy jest udział dra Rafała Bart-
czuka i dra Michała Wiechetka w spotka-
niu założycielskim Polskiego Towarzystwa 
Opieki Duchowej w Medycynie, odbywają-
cym się w Krakowie 19 XII 2015 r. Oprócz 

Ks. prof. dr hab. Władysław Prężyna – twórca 
Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii 
Religii (fot. Archiwum Uniwersyteckie KUL)

Obecni pracownicy Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii (od lewej): dr hab. Jacek 
Śliwak (kierownik), s. dr hab. Beata Zarzycka ZSAPU, dr Rafał Bartczuk i dr Michał Wiechetek 
(fot. Michał Wiechetek)

narodu i ojczyzny, kompetencji społecz-
nych, wykluczenia społecznego, czynników 
warunkujących zaufanie wobec personelu 
medycznego. W zakresie problematyki reli-
gijności podejmowane są między innymi ta-
kie tematy, jak: funkcja religijności w osobo-
wości człowieka, egzystencjalne korelaty re-
ligijności, psychologiczne aspekty doświad-
czenia sacrum, religijność a zdrowie, funkcja 
religijności w sytuacjach trudnych, relacje 
religijne do Boga, style myślenia o religii, 
zmagania i emocje religijne, identyfikacja 
z grupą religijną. 

Efektem wieloletniej pracy badawczej 
naukowców zatrudnionych w Katedrze, 
oprócz licznych publikacji, jest opracowa-
nie, adaptacja i upowszechnienie szeregu 
metod badawczych zarówno z obszaru psy-
chologii społecznej (Kwestionariusz Altru-
izmu, Kwestionariusz Kompetencji Inter-
personalnych, Skala Postaw wobec Adopcji,  
Skala Relacji Interpersonalnych), jak i psy-
chologii religii (Skala Relacji Religijnych do 
Boga, Skala Stylów Myślenia o Religii, Ska-
la Centralności Religijności, Skala Emocji do 
Boga, Skala Zmagań Religijnych). Ponadto 
pracownicy Katedry wspólnie z pracowni-
kami Katedry Psychologii Organizacji i Za-
rządzania KUL oraz Katedry Psychologii 
Uniwersytetu Trnawskiego (Słowacja) opra-
cowali skalę do pomiaru struktury psycho-
immunologicznej (SSP – Skala Struktury 
Psychoimmunologicznej).

WSPÓŁPRACA 
Z OŚRODKAMI 
ZAGRANICZNYMI 
I KRAJOWYMI

Katedra Psychologii Społecznej i Psycho-
logii Religii od wielu lat współpracuje z Ka-
tolickim Uniwersytetem w Leuven, z tamtej-
szą Katedrą Psychologii Religii. Owocem tej 
współpracy były wyjazdy pracowników Ka-
tedry na staże i stypendia. Z kolei prof. Dirk 
Hutsebaut, kierownik Katedry Psycholo-
gii Religii (obecnie na emeryturze), wielo-
krotnie gościł w Instytucie Psychologii KUL. 
Efektem tej współpracy jest adaptacja kilku 
narzędzi pomiarowych z zakresu psychologii 

reprezentantów KUL uczestniczyli w nim 
również przedstawiciele różnych wyznań 
oraz praktycy i naukowcy z ośrodków badaw-
czych w Polsce (m.in. Akademii Medycznej 
w Lublinie, Collegium Medicum im. Ludwi-
ka Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu i Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie). Celem powołania tego 
stowarzyszenia jest próba integrowania i re-
prezentowania polskiego środowiska osób 
zainteresowanych szeroko rozumianą opieką 
duchową oraz wypracowywania standardów 
i prowadzenia aktywności badawczej zwięk-
szającej efektywność takiej formy wsparcia 
osób chorych lub ich rodzin. 

S. dr hab. Beata Zarzycka, albertynka, 
podejmuje liczne prace na rzecz instytu-
cji Kościoła, zwłaszcza wspierające proces 
formacji seminaryjnej i zakonnej. Prace te 
obejmują diagnostykę i konsultacje psycho-
logiczne na zlecenie wyższych seminariów 
duchownych, żeńskich i męskich zgroma-
dzeń zakonnych, wykłady z zakresu psy-
chologii na zlecenie Konferencji Wyższych 
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakon-
nych i Konferencji Wyższych Przełożonych 
Męskich Zgromadzeń Zakonnych, rektorów 
wyższych seminariów duchownych. Współ-
pracuje także z Centrum Formacji Duchowej 
Salwatorianów w Krakowie i Trzebini.

DYDAKTYKA 

W ramach statutowych obowiązków 
dydaktycznych pracownicy i doktoran-
ci Katedry prowadzą zajęcia z psychologii 

społecznej, komunikacji społecznej, psy-
chologii kultury, psychologii moralności, za-
chowań prospołecznych, psychologicznych 
aspektów funkcjonowania grupy, wpływu 
społecznego, zmiany stereotypów i uprze-
dzeń w przeciwdziałaniu marginalizacji spo-
łecznej, metod badania preferencji zawodo-
wych i potencjału pracowniczego, psycho-
logii religii, psychologii pastoralnej, religij-
ności w psychoprofilaktyce i psychoterapii. 

W ramach Katedry funkcjonowało 
(obecnie zawieszone), powstałe w 1983 r. 
z inicjatywy Komisji Episkopatu Polski 
ds. Duchowieństwa, dwuletnie Podyplomo-
we Studium Poradnictwa i Psychoterapii dla 
Duchowieństwa. 

Wykłady pracowników Katedry adre-
sowane są do przedstawicieli różnych dys-
cyplin: studentów psychologii, socjologii, 
dziennikarstwa, marketingu i zarządzania, 
teologii. 

W KPSiPR przygotowano i obroniono 
26 rozpraw doktorskich (pod kierunkiem 
ks. prof. W. Prężyny – 16, pod kierunkiem 
prof. J. Śliwaka – 10) i napisano 510 prac 
magisterskich (ks. prof. Prężyna – 234, 
prof. Śliwak – 276). Wielu wypromowanych 
w niej doktorów jest cenionymi pracowni-
kami naukowymi w innych uczelniach, mię-
dzy innymi są kierownikami Katedr Psycho-
logii Religii – na Uniwersytecie Jana Paw-
ła II w Krakowie (ks. prof. Józef Makselon) 
i na UKSW w Warszawie (ks. dr hab. Ro-
muald Jaworski). W Katedrze doktoryzował 
się ordynariusz diecezji gorzowsko-zielono-
górskiej (obecnie na emeryturze) bp Stefan 
Regmunt.
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W dniach 22-25 V 2019 r., w Domu Pracy Twórczej KUL w Ka-
zimierzu Dolnym, odbyła się 16. już edycja Colloquiów Nor-

widianów – cyklicznych, odbywających się co 2 lata sympozjów, 
organizowanych przez Fundację Norwidowską wraz z Ośrodkiem 
Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. Tematem tegorocz-
nego spotkania było dzieło uważane przez wielu za największe osią-
gnięcie artystyczne Norwida – poetycki cykl Vade-mecum, powsta-
ły w latach 1865-1866 i mimo wielu starań poety niewydany za 
jego życia (na pierwszą edycję Vade-mecum przyszło czytelnikom 
czekać aż do roku 1947, w którym to Wacław Borowy opublikował 
podobiznę autografu zbioru). Konferencja zgromadziła 29 prelegen-
tów z najważniejszych ośrodków naukowych, zarówno polskich, jak 
i zagranicznych. 

VADE-MECUM W WIELU ODSŁONACH

Mimo że w badaniach nad Norwidem istnieje już bardzo obszer-
na literatura przedmiotu dotycząca Vade-mecum, to konferencja 
pokazała, że Norwidowski zbiór stanowi wciąż niewyczerpane źró-
dło zagadnień, problemów i badawczych inspiracji. Poza scalającym 
całość refleksji tematem głównym trudno byłoby wśród wygło-
szonych referatów wskazać dominujący wątek rozważań, można 
natomiast określić pewne szerokie kręgi tematyczne, które orga-
nizowały materię konferencji. Rozpoczęły ją wystąpienia o cha-
rakterze syntetycznym, ujmujące w różnych perspektywach zbiór 
Vade-mecum jako całość, między innymi otwierająca konferencję 

Autoportret 
Norwida z 1846 r. 
(fot. polona.pl)

prelekcja prof. dra hab. Józefa Ferta (KUL) „Vade-mecum w per-
spektywie czasu” czy referat prof. dr hab. Bernadetty Kuczery-Cha-
chulskiej (UKSW, IBL PAN) „Vade-mecum jako całość”. W kolejnym 
dniu głoszono referaty poświęcone zagadnieniom z zakresu poety-
ki i języka Vade-mecum: problem kreacji podmiotu cyklu rozwa-
żała dr Lidia Banowska (UAM), kwestię autotematyzmu w zbiorze 
omawiał dr Adam Cedro, pokrewieństwa struktur dialogowych wy-
branych wierszy zbioru ze stylem epistolografii Norwida przybli-
żył prof. Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam), za-
gadnienie komplikacji składniowych w Vade-mecum na wybranych 
przykładach omówiła dr hab. Anna Kozłowska (UKSW), symbolice 
czerni i bieli w Norwidowskim zbiorze poświęciła swój referat Ma-
ria Wójcik (UR). Oddzielny blok stanowiły referaty podejmujące nie-
zwykle ważne w kontekście Vade-mecum kwestie edytorskie, któ-
rym poświęcili swoje wystąpienia dr hab. Piotr Chlebowski (KUL), 
prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK) oraz dr Mateusz Gra-
bowski (UŁ). W bloku komparatystycznym zestawiano Vade-mecum 
z twórczością innych pisarzy, zarówno polskich, jak i zagranicznych. 
Wystąpienia dra Wojciecha Maryjki (UR) oraz Aleksandry Musiało-
wicz (UW) wskazywały na związki Norwidowskiego cyklu ze współ-
czesną poezją polską (szczególnie akcentowano rolę poetyki Norwi-
dowskiej dla twórczości Tadeusza Różewicza), z kolei dr hab. Karol 
Samsel (UW) analizował Vade-mecum na tle anglojęzycznego cyklu 
poetyckiego drugiej połowy XIX w. 

Liczne referaty poświęcone były też rozmaitym zagadnieniom, 
spośród których wiele nie doczekało się wcześniej omówień w lite-
raturze badawczej poświęconej Norwidowi. Obiektem badawczej 
refleksji w kontekście Norwidowskiego opus magnum stały się mię-
dzy innymi: motyw pieniądza i ekonomii (dr Renata Gadamska, UJ), 
znaczenie wartości cnoty (prof. dr hab. Agnieszka Ziołowicz, UJ), 
różnorodność form czasu (prof. dr hab. Krzysztof Trybuś, UAM), 
Norwidowska krytyka kultury (dr Paulina Abriszewska, UMK), za-
gadnienie bliskości i relacji międzyludzkich (prof. dr hab. Michał 
Masłowski, Université Paris Sorbonne), poetyckie wizerunki Moj-
żesza (dr Izabela Dobrzeniecka, UMK), zjawisko ironii chrześcijań-
skiej (dr Ewangelina Skalińska, UKSW), motywika chrześcijańska 
(ks. dr Antoni Dunajski, WSD w Pelplinie), program poetycki zawarty 
w przedmowie do Vade-mecum (dr hab. Marek Stanisz, prof. UR), 
Wolterowski motyw „rękodzielni zegarków” (dr hab. Jan Zieliń-
ski, prof. UKSW). Podczas konferencji nie zabrakło też referatów 

o charakterze interpretacyjnym, proponu-
jących nowe odczytania wybranych wierszy 
zbioru – mowa tu o wystąpieniach prof. dra 
hab. Tomasza Chachulskiego (UKSW), 
prof. dra hab. Marka Busia (UP w Krakowie), 
dra hab. Włodzimierza Torunia, prof. KUL 
oraz dra Łukasza Niewczasa (KUL).

30 LAT Z COLLOQUIAMI

XVI Colloquia Norwidiana odbyły się 
niemal 30 lat po ich pierwszej edycji, mają-
cej miejsce również w Kazimierzu Dolnym, 
w 1990 r. Trudno przecenić znaczenie tej ini-
cjatywy dla badań nad spuścizną Cypriana 
Norwida. Jej pokłosie stanowią setki refera-
tów, dziesiątki artykułów w czasopismach 
oraz kilkanaście monografii naukowych po-
święconych najważniejszym zagadnieniom 
Norwidowskiej twórczości. Obok tego trwa-
łego dorobku naukowego Colloquia spełniają 
jeszcze jedną, niezwykle ważną rolę: integru-
ją środowisko badaczy twórczości Norwida. 
W ramach dyscypliny, w której dialog toczy 
się często jedynie za pomocą tekstów, ka-
zimierskie sympozja umożliwiają rzeczywi-
ste spotkanie ludzi i myśli. Sprzyja temu nie-
spieszny tok obrad: długie wystąpienia, ob-
szerny czas na dyskusje nad referatami, prze-
noszące się często do kuluarów, serdeczna 
atmosfera, niewykluczająca jednak ostrych 
niekiedy polemik. Stąd też w Colloquiach 
brali i biorą regularnie udział wszyscy niemal 
badacze twórczości Norwida z polskich i za-
granicznych ośrodków naukowych, reprezen-
tujący różne pokolenia, od nestorów norwi-
dologii po młodych adeptów tej dyscypliny.

W ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” uczestniczyłem 
w dwutygodniowej wizycie studyjnej w prestiżowym Uni-

versity College London (8 miejsce w QS Global World University 
Rankings) połączonej ze szkoleniem tutoringowym. Miałem więc 
możliwość pogłębić swoje kompetencje w zakresie tutoringu oraz 
poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne oparte na rozwiąza-
niach informatycznych, umożliwiających wykorzystanie telefonów 
komórkowych do sprawdzania wiedzy i nauczania nowych treści 
w sposób interaktywny. Co ciekawe, stosowana w UCL koncepcja 
tutoringu jest bardzo szeroka i zawiera wiele form wsparcia, któ-
re w Polsce definiujemy oddzielnie. Uświadomiłem sobie, że wiele 
technik wykorzystywanych przeze mnie w procesie dydaktycznym, 
zaczerpniętych na przykład z mentoringu, pomocy psychologicznej, 
e-learningu, coachingu, stosuje się również w tutoringu, który jest 
bardziej ukierunkowany i zoptymalizowany do potrzeb studentów. 
Dzięki rozmowom z ekspertami z różnych dyscyplin i obszarów edu-
kacyjnych znacząco poszerzyłem swoją perspektywę wykorzysta-
nia nowatorskich metod nauczania w swojej pracy. Odbyty staż 
dostarczył mi wielu wskazówek w zakresie rozwoju naukowego. 
Najcenniejszym doświadczeniem było poznanie wspaniałych ludzi 
z wielu ośrodków naukowych. Praca w zespołach interdyscyplinar-
nych dawała szanse dostrzeżenia wielowymiarowej perspektywy 
i efektywnego uczenia się „dobrych praktyk”. Obecnie trwa ostatni 
etap szkolenia w formie e-learningu. Udostępniona uczestnikom 
projektu platforma ma służyć rozwojowi sieci współpracy pomię-
dzy nimi i ma być miejscem ciągłego doskonalenia kompetencji 
tutoringowych. Klimatyczna architektura i eleganckie pomieszcze-
nia UCL, a także atmosfera Londynu, dostarczając silnych przeżyć 
estetycznych, dodatkowo stymulowały do aktywności, kształcenia 
i rozwoju.

DR ŁUKASZ NIEWCZAS
Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida

Norwidowskie 
sympozjum  
w Kazimierzu Dolnym

   XVI COLLOQUIA NORWIDIANA POŚWIĘCONE 
BYŁY VADE-MECUM, OKREŚLANEMU JAKO 
SUMMA POETICA NORWIDA, PRZEZNACZONEMU 
– JAK PISAŁ POETA – NA „ZROBIENIE SKRĘTU 
KONIECZNEGO W POEZJI POLSKIEJ”.

Uczestnicy tegorocznych Colloquiów Norwidianów (fot. Łukasz Niewczas)

DR PIOTR MAMCARZ
Instytut Psychologii

Tutoring – level up
   TUTORING W KSZTAŁCENIU TO JEDNA  

Z NOWOCZESNYCH, INNOWACYJNYCH METOD 
DYDAKTYCZNYCH. PODNIESIENIE KOMPETENCJI 
KADRY AKADEMICKIEJ W TYM ZAKRESIE JEST 
CELEM NOWEGO PROJEKTU MINISTERSTWA 
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.
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JEAN VANIER I JEGO DZIEŁO

Jean Vanier urodził się 10 IX 1928 r. w Kanadzie, w rodzinie Pau-
line i Georges’a Vaniera, który był 19. gubernatorem Kanady. Jego 
miejscem urodzenia była Genewa, gdzie przebywali czasowo jego 
rodzice w związku ze służbą dyplomatyczną ojca. Jako młody czło-
wiek został oficerem i służył w Royal Navy oraz Royal Canadian Na-
vy. Po rezygnacji z tej służby odbył studia filozoficzne, uwieńczone 
w 1964 r. doktoratem analizującym myśl Arystotelesa, a następnie 
pracował jako wykładowca na uniwersytecie w Toronto.

W 1964 r. pod wpływem spotkań z dominikaninem Thomasem 
Philippe’em i doświadczeń swego mistrza postanowił całkowicie 
zmienić własne życie. W małej wiosce Trosly-Breuil we Francji kupił 
niewielki dom i zaprosił do wspólnego zamieszkania w nim 2 głę-
boko niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, Raphaëla Simi 
i Philippe’a Seux, nazywając jednocześnie stworzoną w ten sposób 
wspólnotę L’Arche – Arka. Stanowiła ona okazję do przewartościo-
wania poglądów Jeana Vaniera: on, zdrowy i silny, ceniący inte-
lekt i sprawność fizyczną, dostrzegł piękno bezbronności i czułości 
ofiarowanej przez osoby z niepełnosprawnością: „Uświadomienie 
sobie tego, że wszystkich nas łączy to samo człowieczeństwo i że 
przynależność ta jest ważniejsza i bardziej podstawowa od wszelkiej 
innej przynależności, bardzo zmieniło moją postawę i sposób bycia 
oraz przemieniło moją wizję osoby ludzkiej. Pomogło mi uwolnić 
się od wewnętrznych zranień, skłoniło mnie do przyjęcia innych, 
różniących się ode mnie, „obcych” oraz tych, którzy mnie atakują, 
„wrogów”. Przejście od egoizmu do miłości, z niewoli do wolności, 
z postawy zamknięcia się w sobie do postawy otwartości na in-
nych oznacza wzrastanie, drogę do dojrzałego człowieczeństwa”  
(J. Vanier, Odkryć nasze człowieczeństwo, Kraków 2001, s. 5-6).

Obecnie na całym świecie funkcjonuje ponad 130 ekumenicz-
nych wspólnot Arki, żyjących duchem Ewangelii, a szczególnie 
8 błogosławieństw. Z inspiracji Jeana Vaniera oraz zaprzyjaźnionej 
z nim Marie-Hélène Mathieu w roku 1971 powstał także ruch Wiara 
i Światło (Foi et Lumière), który obecnie liczy ponad 1500 wspólnot. 
Tworzą je osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzi-
ny i przyjaciele. Nie mieszkają oni razem, jednak starają się spędzać 
wspólnie czas, modlić się i obdarzać przyjaźnią. 

W roku 1987 Jean Vanier jako jedna z 60 osób niekonsekrowa-
nych uczestniczył, na zaproszenie Jana Pawła II, w Synodzie Laikatu 
w Rzymie na temat: „Powołanie i misja świeckich wiernych w Ko-
ściele i na świecie”. W roku 1997 Jan Paweł II przyznał mu Nagro-
dę im. Pawła VI. Jean Vanier jest także oficerem Legii Honorowej, 
a w roku 2015 otrzymał prestiżową Nagrodę Templetona.

Jean Vanier (fot. ze zbiorów Fundacji L’Arche)

DR HAB. EWA DOMAGAŁA-ZYŚK, PROF. KUL 
DR HAB. DOROTA KORNAS-BIELA, PROF. KUL
Instytut Pedagogiki

Jean Vanier i jego inspiracje 
dla rozwoju badań nad 
niepełnosprawnością na KUL
   7 V 2019 R. ZMARŁ JEAN VANIER – FILOZOF, 

PISARZ, TWÓRCA WSPÓLNOT L’ARCHE  
I WSPÓŁINICJATOR (WRAZ Z MARIE-HÉLÈNE 
MATHIEU) RUCHU WIARA I ŚWIATŁO (ZNANEGO  
W POLSCE JAKO MUMINKI), WIELKI PRZYJACIEL 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ŚWIADEK 
EWANGELII.

PRZEWRÓT 
KOPERNIKAŃSKI 
W POSTRZEGANIU OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Nie tylko w latach sześćdziesiątych 
XX w., ale często także i współcześnie nie-
pełnosprawność jest postrzegana wyłącznie 
jako nieszczęście, obciążenie dla społeczeń-
stwa, a nawet kara czy przejaw złego lo-
su. Jean Vanier jest w zakresie postrzegania 
osób z niepełnosprawnością autorem praw-
dziwie kopernikańskiego przewrotu, nie tyl-
ko uznając osoby z niepełnosprawnościami 
za posiadające pełnię ludzkiej godności od 
poczęcia do naturalnej śmierci, ale wręcz 
afirmując te osoby i wskazując na ich nie-
zwykłą rolę w życiu rodzin i społeczeństw. 
Pisze więc zdecydowanie: „Każda osoba, 
niezależnie od jej sprawności czy niepełno-
sprawności, mocnych czy słabych stron – 
jest ważna i święta. Każda jest stworzona na 
obraz Boży; każda posiada serce, zdolność 
kochania i potrzebę bycia kochanym” (J. Va-
nier, Serce Arki. Duchowość na każdy dzień, 
Warszawa 2007, s. 43). Podkreśla, że miarą 
człowieczeństwa nie jest wygląd zewnętrz-
ny czy intelekt, ale zdolność do nawiązywa-
nia więzi, przejawiana przez każdą osobę, 
nawet tę z głębokimi niepełnosprawnościa-
mi (por. J. Vanier, Odkryć nasze człowieczeń-
stwo, s. 175). Uznaje także osoby z niepeł-
nosprawnościami za zdolne do uzdrawiania 
współczesności: w świecie pełnym pośpie-
chu, rywalizacji i konsumpcjonizmu wska-
zują one na wartość relacji z drugim czło-
wiekiem i celebrowania drobnych sytuacji 
codziennego życia.

Perspektywa niepełnosprawności pre-
zentowana przez Jeana Vaniera wyraźnie 
współgra z nauczaniem Jana Pawła II. Papież 
bowiem wielokrotnie określał osoby chore 
i niepełnosprawne jako umiłowanych przy-
jaciół Boga, jako tych, w których Bóg sobie 
upodobał, którzy mają do Niego większe 
niejako prawo, są cennym skarbem Kościo-
ła, a ich życie, tak jak życie każdego innego 
człowieka, powinno być traktowane jako dar.

JEAN VANIER A KUL

Dzięki inicjatywie studentek psychologii 
KUL (Joanna Krupska i Joanna Turnau) po-
wstała w Lublinie w 1980 r. wspólnota ru-
chu Wiara i Światło, w którą była również 
zaangażowana Dorota Kornas-Biela. Po kil-
ku latach jej rozwoju stało się możliwe zor-
ganizowanie na KUL sympozjum naukowego 

(18-20 II 1985 r.) pt. „Wartość osoby upo-
śledzonej i jej miejsce w społeczeństwie”, 
którego centralną postacią był Jean Vanier. 
Jego wykłady miały charakter osobistego 
świadectwa – dzielił się swoim doświadcze-
niem życia z osobami upośledzonymi. Au-
la im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego by-
ła przez 3 dni wypełniona po brzegi. Słu-
chacze, siedząc ciasno także na schodkach 
i stojąc w tłumie na balkonach i za rzęda-
mi siedzeń, chłonęli prawdę o niepodwa-
żalnej wartości osoby niepełnosprawnej, 
o tym, jak wielkim jest ona darem dla ro-
dziny, społeczeństwa i Kościoła, o jej zra-
nieniach i cierpieniu z powodu odrzucenia 
przez otoczenie. Wspólnoty muminkowe 
były szczęśliwe – J. Vanier spotkał się z nimi 
na wieczornej wspólnej zabawie, a z rodzi-
cami na wymianie doświadczeń. Pokłosiem 
tego sympozjum jest książka pod redakcją 
D. Kornas-Bieli pt. Osoba niepełnosprawna 
i jej miejsce w społeczeństwie (Lublin 1988), 
która przez długi czas była jedną z niewie-
lu pozycji podejmujących problemy osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin z perspek-
tywy personalistycznej. Oprócz wykładów 
w ramach sympozjum J. Vanier miał rów-
nież spotkanie z duchowieństwem, zatytu-
łowane „Życie duchowe osoby z upośledze-
niem”, oraz z przedstawicielami grup niefor-
malnych, wśród których była między inny-
mi młodzież ze wspólnoty Taizé pracująca 
z narkomanami.

Wkład J. Vaniera w zmiany społeczne 
i badania naukowe nad niepełnospraw-
nością jest wyraźnie widoczny w wielu 
środowiskach. Uczestnicy spotkań Wia-
ry i Światła często podejmują pracę za-
wodową z osobami z niepełnosprawno-
ścią i wcielają „wiaroświatlaną” pedago-
gikę (szczególnie wyrażoną w kluczowej 
pracy Jeana Vaniera La communauté: Lieu 
du pardon et de la fête, wydanej w języ-
ku polskim pt. Wspólnota miejscem radości 

i przebaczenia) w codzienne relacje z osoba-
mi z niepełnosprawnością. 

Jean Vanier stał się też inspiracją dla 
pracowników KUL do przyjmowania jego 
perspektywy postrzegania osoby z niepeł-
nosprawnością w ich pracach naukowych, 
w kierowanych przez nich pracach dyplo-
mowych i doktorskich oraz w działalności 
społecznej. W Instytucie Pedagogiki osoba-
mi, które zajmują się myślą i dorobkiem Va-
niera, są obecnie autorki niniejszego artyku-
łu. Jean Vanier został również wybrany na 
patrona Koła Naukowego Pedagogiki Spe-
cjalnej KUL, założonego w roku akademic-
kim 2016/2017. 

KONCEPCJA 
PEDAGOGICZNA

Pedagogika Jeana Vaniera, wyrosła z roz-
wijania przez niego swoistej „filozofii nie-
pełnosprawności”, może być postrzegana 
jak źródło i uzasadnienie dla współczesnych 
koncepcji pedagogicznych, takich jak inte-
gracja i inkluzja edukacyjna i społeczna osób 
z niepełnosprawnościami. Warto jednak za-
uważyć, że jego koncepcja pedagogiczna wy-
kracza poza zagadnienie niepełnosprawności 
i coraz częściej staje się inspiracją dla progra-
mów wychowawczych i rozwojowych wszę-
dzie tam (np. w szkołach, ośrodkach socjote-
rapeutycznych), gdzie konieczne jest szcze-
gólnie uczenie się i nauczanie budowania 
znaczących relacji społecznych – opartych na 
zaufaniu, afirmacji drugiej osoby niezależnie 
od jej statusu społecznego czy materialnego, 
uznaniu zranień i trudności życiowych jako 
nieodłącznego elementu ludzkiej egzysten-
cji – które mogą zostać przekute na warto-
ści rozwojowe. Jean Vanier nie tylko w Kana-
dzie (gdzie w 2008 r. otrzymał Nation Builder 
Award), ale także w Polsce zasługuje na mia-
no jednego z wielkich współczesnych budow-
niczych cywilizacji. 

Konferencja na KUL w 1985 r. 
z udziałem Jeana Vaniera 

(fot. Archiwum Uniwersyteckie KUL)
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W historię życia człowieka, ale także 
tworzonych przez niego instytucji 

wpisane są jubileusze, które stanowią do-
skonałą okazję zarówno do podsumowań 
minionego czasu, jak również do snucia pla-
nów kreujących późniejszą rzeczywistość. 
Do celebracji znamiennych dat, wydarzeń, 
okazji zobligowani są w sposób oczywisty 
historycy, którzy za sprawą studiów i pa-
sji zastanawiania się nad przeszłością mają 
większą świadomość przemijającej rzeczy-
wistości i konieczności upamiętniania mi-
lowych kamieni znaczących dzieje poszcze-
gólnych ludzi czy wspólnot. Odnosi się to 
zwłaszcza do szczególnego działu historii, 
badającego przeszłość z uwzględnieniem jej 
zbawczego wymiaru.

Historycy Kościoła zorganizowani w ra-
mach Instytutu Historii Kościoła i Patrologii 
KUL mieli w tym roku kolejną okazję do re-
fleksji nad dorobkiem historiograficznym In-
stytutu. W tym bowiem roku mija 55 lat od 
utworzenia w naszej Alma Mater jednostki 
naukowej, której misją jest nie tylko kształ-
cenie przyszłych historyków Kościoła, ale 
nade wszystko działalność naukowa mająca 
na celu dokumentowanie dziejów Kościoła 
w Polsce i na świecie. 

POCZĄTKI

Wszystko zaczęło się w 1962 r., kiedy 
ks. prof. dr hab. Marian Rechowicz podjął 
starania o przekształcenie działającej w Pol-
sce Sekcji Historii Kościoła w odrębną pla-
cówkę zorganizowaną w ramach Wydzia-
łu Teologii KUL. Przemawiało za tym wiele 
czynników, wśród których najważniejszym 
było przygotowanie odpowiednio wykształ-
conej kadry dla seminariów duchownych. 
Początek lat sześćdziesiątych XX w. skłaniał 
także do podjęcia badań nad dziejami Ko-
ścioła w Polsce przed milenium chrztu. Tam-
ten czas, jak wiadomo, nie sprzyjał solidnym 
badaniom nad przeszłością Kościoła, syste-
matycznie rugowanego z przestrzeni życia 
polskiego społeczeństwa przez narzucony 
totalitaryzm komunistyczny. Wobec takich 
wyzwań zarówno ks. prof. Rechowicz, jak 
i ks. prof. dr hab. Mieczysław Żywczyński 
i ks. dr hab. Bolesław Kumor podjęli sku-
teczne starania o zorganizowanie struktury, 
planu pracy i wykładów przyszłego Insty-
tutu. Z dumą należy podkreślić, że sięgnę-
li w tym zakresie do najlepszych wzorców, 
jakich dostarczał funkcjonujący od 1932 r. 
na Uniwersytecie Gregoriańskim Wydział 
Historii Kościoła. Ostatecznie dekretem 

KS. DR MARCIN NABOŻNY
Instytut Historii Kościoła i Patrologii

z 6 II 1964 r., w odpowiedzi na prośbę Se-
natu Akademickiego KUL, Kongregacja Se-
minariów i Uniwersytetów powołała do ist-
nienia Instytut Historii Kościoła w ramach 
Wydziału Teologii na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. Dekret wszedł w życie wraz 
z nowym rokiem akademickim 1 X 1964 r. 
Instytut przeznaczony był zarówno dla du-
chownych, jak i świeckich, dla których histo-
ria Kościoła stanowiła szczególne miejsce 
w ich naukowych zainteresowaniach.

STRUKTURA

Program studiów podzielono na 4 okre-
sy: historia Kościoła w starożytności (do 
604 r.), w średniowieczu (do 1294 r.), no-
wa (do 1648 r.) i w czasach nowożytnych 
(do współczesności). Tym samym, wobec 
tak zakreślonej, nowej jak na tamte cza-
sy periodyzacji, w skład Instytutu Historii 
Kościoła weszło 6 katedr: Historii Kościoła 
w Starożytności Chrześcijańskiej (założona 
w 1965 r.), Historii Kościoła w Średniowie-
czu (powstała w 1964 r.), Historii Kościoła 
w Czasach Nowożytnych i Najnowszych (ist-
niała w latach 1964-1972), Nauk Podstawo-
wych i Metodologii Historii Kościoła (1966-
1984), Archeologii Chrześcijańskiej (1964-
1976), Patrologii (1967-1997). 

W kolejnych latach, w wyniku uwzględ-
nienia potrzeb i w związku ze zmieniającą 
się sytuacją kadrową, funkcjonowały na-
stępujące katedry (przekształcone ze wspo-
mnianych bądź utworzone na nowo): Hi-
storii Kościoła w Czasach Nowożytnych (od 
1972 r.), Historii Kościoła w XIX i XX Wieku 
(od 1972 r.), Dziejów Teologii (od 1976 r.), 
Historii Zakonów (od 1995 r.), Patrologii Ła-
cińskiej (od 1997 r.), Patrologii Greckiej (od 
1997 r.), Teologii i Literatury Patrystycznej 
(od 2008 r.). 

Po zmianach z 2014 r. Instytut Historii 
Kościoła i Patrologii (nazwa od 2013 r.) skła-
dał się z 4 katedr: Historii Kościoła w Staro-
żytności i Średniowieczu; Historii Kościoła 
w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii; 
Historii Kościoła w Czasach Najnowszych, 
Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii 
Kościoła; Patrologii Greckiej i Łacińskiej. 

Osobną jednostką w ramach Instytutu 
był, istniejący w latach 1980-2004, Dział 
Badań nad Dziejami KUL, kierowany przez 
dr hab. Grażynę Karolewicz, prof. KUL. War-
to również nadmienić, że w związku z nową 
strukturą Uczelni, będącą wynikiem wej-
ścia w życie reformy szkolnictwa wyższe-
go w Polsce, rok akademicki 2018/2019 był 
ostatnim rokiem funkcjonowania Instytutu 
Historii Kościoła i Patrologii na KUL.

Instytutem kierowali: ks. prof. dr hab. Ma-
rian Rechowicz (1964-1965, 1967-1973), 
ks. prof. dr hab. Mieczysław Żywczyński 
(1965-1967), ks. prof. dr hab. Bolesław Ku-
mor (1973-1976, 1982-1983), o. prof. dr hab. 
Damian Wojtyska (1976-1977, 1979-1981), 
ks. prof. dr hab. Stanisław Librowski (1977-
1979), ks. prof. dr hab. Jan Śrutwa (1981-
1982), ks. prof. dr hab. Marek Zahajkiewicz 
(1983-2004), ks. prof. dr hab. Jan Walkusz 
(2004-2012), ks. prof. dr hab. Jerzy Pa-
łucki (2012-2016), ks. dr hab. Piotr Szczur, 
prof.  KUL (2016-2017), ks. dr hab. Włodzi-
mierz Bielak, prof. KUL (2017-2019).

MISJA I KADRA

Od początku podstawowym zadaniem 
Instytutu było prowadzenie badań nauko-
wych nad dziejami Kościoła w Polsce i na 
świecie. Obejmować one miały przejawy je-
go działalności we wszystkich okresach hi-
storycznych. Nie mniej ważnym celem dzia-
łalności Instytutu było, jak już wspomniano, 

przygotowywanie specjalistycznej kadry naukowej i dydaktycznej 
(w Instytucie wypromowano setki magistrów i około 200 dokto-
rów). Pracownicy Instytutu prowadzili jednocześnie współpracę 
z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Dokona-
nia istniejącego przez 55 lat Instytutu są zasługą kadry naukowej, 
której liczni przedstawiciele, dzięki badaniom, pracy dydaktycz-
nej i wydawniczej, zapisali się do grona najwybitniejszych histo-
ryków Kościoła w Polsce, cieszących się także uznaniem na arenie 
międzynarodowej.

Działalność Instytutu prezentują poświęcone mu publikacje, 
w tym dr hab. G. Karolewicz, prof. KUL Instytut Historii Kościoła 
1964-2004 (Lublin 2005), Rola i miejsce Instytutu Historii Kościo-
ła KUL w historiografii (pod redakcją ks. prof. J. Walkusza, Lublin 
2010), o. prof. dra hab. Rolanda Prejsa OFMCap Pięćdziesiąt lat In-
stytutu Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II (Lublin 2014). 

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE

Wspomniany jubileusz dał asumpt pracownikom Instytutu Hi-
storii Kościoła i Patrologii do świętowania w formule międzynaro-
dowej konferencji naukowej pt. „Kościół na drogach przeszłości”, 
która odbyła się 6 VI 2019 r. Jej celem była naukowa refleksja nad 
istotą i metodyką badań historycznych i patrologicznych, a także 
nad rolą i miejscem Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL na 
tle podobnych instytucji. Do współorganizowania konferencji zo-
stali zaproszeni: Wydział Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr Kul-
tury Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Wydział Teologiczny 
Tangaza University College w Nairobi, Katedra Historii Nowożytnej 
i Najnowszej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku.

Zaproszeni do współtworzenia konferencji naukowcy przedsta-
wili wykłady: ks. prof. dr hab. Marek Inglot SJ (Rzym) – „Nauczanie 
historii Kościoła na Wydziale Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr 
Kulturowych Uniwersytetu Gregoriańskiego”, ks. prof. dr hab. Jan 
Walkusz (KUL) – „Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL na tle 
specjalistycznych studiów historycznokościelnych w Polsce”, prof. 
Vladimir Koshelev (Białoruś) – „Aktualne zagadnienia edukacji hi-
storycznej w Republice Białoruś”, ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. 
KUL – „Itineribus Ecclesiae – ojcowie Kościoła mistrzami zrozumie-
nia dziejów Kościoła”, ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL – „Miej-
sce nauk pomocniczych w wykładzie historii Kościoła”, Radosław 
Malinowski (Kenia) – „Historia Kościoła w Afryce: starożytne i śre-
dniowieczne dziedzictwo w dobie postkolonializmu”, dr hab. Piotr 

Plisiecki (KUL) – „Początki kościołów lubelskich w świetle ostatnich 
badań archeologicznych”, dr Mariusz Krzysztofiński (IPN w Rzeszo-
wie) – „Bp Ignacy Tokarczuk w służbie Konferencji Episkopatu Polski 
1965-1981”. 

W dyskursie naukowym nie zostali również pominięci młodzi 
adepci nauk historycznych, doktoranci IHKiP, którzy zaprezentowali 
stan swoich badań nad interesującymi ich zagadnieniami. Przybli-
żyli słuchaczom tematy: miejsce śmierci pierwszych męczenników 
(ks. Mateusz Batóg), obraz św. Piotra nakreślony na kartach Liber 
pontificalis (ks. Michał Ludewicz), nowa koncepcja formacji kleru 
według Ignacego Henryka von Wessenberga jako podstawa od-
nowy duszpasterskiej w diecezji konstanckiej w latach 1815-1821 
(ks. Krzysztof Dalecki), zmartwychwstanki w czasie powstania war-
szawskiego (Joanna Pyszna), kronika parafii Bieździedza jako źró-
dło do badań nad historią regionu (Mateusz Lechwar), dokumenty 
pełnomocnika do spraw kultów religijnych jako źródło do poznania 
historii Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi po II wojnie świa-
towej (Katsiaryna Laurynenka), prawnokarna analiza wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 22 X 1953 r. w sprawie ks. Antoniego Słomkow-
skiego (Adrian Durys), patriotyczne aspekty Mszy św. za ojczyznę 
sprawowanych przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę (Grzegorz Kamil 
Szczecina).

Zwieńczeniem jubileuszu i swoistym podsumowaniem 55-let-
niej działalności Instytutu Historii Kościoła i Patrologii na KUL bę-
dzie przygotowywana monografia wieloautorska Kościół na dro-
gach przeszłości.

Kościół na drogach 
przeszłości
   W TYM ROKU INSTYTUT HISTORII KOŚCIOŁA I PATROLOGII 

OBCHODZI 55-LECIE DZIAŁALNOŚCI. ROCZNICĘ TĘ UCZCZONO 
KONFERENCJĄ NAUKOWĄ, PRZYGOTOWYWANA JEST TAKŻE 
JUBILEUSZOWA PUBLIKACJA. 

Prelegenci jubileuszowej konferencji (od lewej): ks. prof. dr hab. Jan 
Walkusz, ks. prof. dr hab. Marek Inglot SJ, ks. dr hab. Tomasz Moskal, 
prof. KUL, ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL, (poniżej) Radosław 
Malinowski, dr hab. Piotr Plisiecki (fot. Joanna Pyszna)
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DR HAB. MAGDALENA STANISZEWSKA 
ANNA SAWA
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych

ZBIORNIK RETENCYJNO-
-REKREACYJNY

Zalew Zemborzycki to zbiornik wodny 
utworzony w 1974 r. w wyniku przegrodze-
nia doliny i spiętrzenia wód rzeki Bystrzy-
cy między kompleksem leśnym Dąbrowa 
a wsią Zemborzyce. Przypisano mu kilka 
ważnych dla miasta i regionu funkcji, w tym 
zagwarantowanie w korycie rzeki Bystrzycy 
przepływu nienaruszalnego i zmniejszenie 
zagrożenia powodziowego dla Lublina, za-
pewnienie poboru wody na potrzeby elek-
trociepłowni na Wrotkowie, wykorzystanie 
do celów energetycznych (miejska elek-
trownia wodna), stworzenie miejsca rekre-
acyjno-sportowego, umożliwienie gospo-
darki rybackiej w zbiorniku oraz zasilenie 
podziemnego zbiornika wody pitnej.

Powierzchnia całkowita Zalewu Zembo-
rzyckiego wynosi 278 ha. Bezpośrednio 
po oddaniu do użytku zbiornik gromadził 
6,3 mln m3 wody, a jego średnia głębo-
kość wynosiła 2,3 m, z miejscami o głębo-
kości 4-5 m (w czasie wieloletniego funk-
cjonowania zbiornik wypłyca się na skutek 

gromadzenia osadów). Linia brzegowa jest 
bardzo urozmaicona. Od strony wschodniej 
i południowej przeważają obszary leśne, so-
snowo-dębowe. Na wschodniej linii brze-
gowej znaleźć można malownicze zatocz-
ki, zakola i wysunięte cyple. Brzeg zalewu 
w północnej części, w której znajduje się 
elektrownia, został wybetonowany. Wkom-
ponowano tu nieduże molo, basen oraz 
przystań jachtową. Tereny po zachodniej 
stronie zbiornika wykorzystywane są przez 
ośrodki rekreacyjne i restauracje. Wzdłuż 
całego zbiornika biegnie ścieżka rowerowa. 
Dzięki różnorodnemu zagospodarowaniu 
terenu z uroków tego miejsca mogą korzy-
stać mieszkańcy szukający zarówno ciszy, 
jak i aktywnego wypoczynku.

ZALEW ZEMBORZYCKI 
W KONTEKŚCIE 
FUNKCJONOWANIA 
DOLIN RZECZNYCH

Rzeki od zawsze stanowiły ważny ele-
ment dla osadnictwa i rozwoju cywiliza-
cji, umożliwiały zdobywanie pożywienia 

Lubelskiego we współpracy z naukowcami 
z innych ośrodków, między innymi z Cen-
trum Badań Ekologicznych Polskiej Akade-
mii Nauk i Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie. Pracownicy Katedry Botaniki 
i Hydrobiologii (z nieistniejącego już Insty-
tutu Ochrony Środowiska KUL), kierowa-
nej przez prof. dr hab. Władysławę Wojcie-
chowską, prowadzili badania kluczowego 
dla jakości wody zbiorowiska fitoplanktonu. 
Badania realizowali również inni pracowni-
cy Instytutu Ochrony Środowiska, między 
innymi prof. dr hab. Tadeusz Skowroński 
i dr hab. Krzysztof Czernaś. Wielu studen-
tów KUL przygotowywało prace licencjackie 
i magisterskie na temat problemów ochro-
ny zasobów wodnych na przykładzie Zalewu 
Zemborzyckiego. 

ZARYS PROPOZYCJI 
REWITALIZACJI ZALEWU 
ZEMBORZYCKIEGO

Zbiorniki zaporowe zlokalizowane poza 
obszarami górskimi są narażone na inten-
sywne zmiany warunków troficznych oraz 
zamulenie (sedymentacja niesionego przez 
rzekę rumowiska), które powodują trud-
ności w zachowaniu lub osiągnięciu w ich 
ekosystemach dobrego potencjału ekolo-
gicznego, wymaganego przez Ramową Dy-
rektywę Wodną UE (implementowaną do 
polskiego prawodawstwa). Podstawą do 

Wśród uczestników 
konferencji byli  

(w pierwszym rzędzie, 
od lewej): zastępca 

wojewódzkiego 
inspektora ochrony 

środowiska  
w Lublinie Małgorzata 

Skwarek, dyrektor 
Biura Rewitalizacji 

Urzędu Miasta 
Lublin Zdzisław 

Strycharz, prezydent 
Lublina Krzysztof 

Żuk, marszałek 
województwa 

lubelskiego Jarosław 
Stawiarski i wojewoda 

lubelski Przemysław 
Czarnek 

podniesieniem się poziomu wody, co jest 
naturalnym zjawiskiem, drugim czynnikiem 
powodującym powódź jest forma zagospo-
darowania doliny rzecznej przez człowieka. 
Można więc powodzi przeciwdziałać zarów-
no budowlami hydrotechnicznymi, jak i wła-
ściwym planowaniem przestrzennym. Jeśli 
rzeka płynie dnem naturalnej doliny, pełnej 
podmokłych łąk i lasów z licznymi starorze-
czami, które gromadzą nadmiar wody, to 
nie zdarzy się tam powódź, nawet przy bar-
dzo wysokim wezbraniu. 

Doliny rzeczne mają obecnie kluczową 
rolę dla funkcjonowania przyrody; są to naj-
ważniejsze korytarze ekologiczne, którymi 
przemieszczają się gatunki dla zachowania 
różnorodności biologicznej na wielu pozio-
mach, w tym genetycznym. Rzeka płynąca 
przez miasto to również szansa na zachowa-
nie naturalnej przestrzeni dla mieszkańców, 
miejsce spacerów, szlaków rowerowych, ale 
i droga, którą do centrum miasta może do-
stać się czyste powietrze.

Jednym z najbardziej ingerujących w do-
linę rzeczną obiektów hydrotechnicznych 
jest zbiornik zaporowy. Najczęściej ma on 
przeciwdziałać powodzi, spowalniając od-
pływ i „spłaszczając” fale powodziowe; 
o wiele gorzej sprawdza się jako zbiornik 
do magazynowania wody. Praktycznie każ-
dy z nizinnych zbiorników zaporowych ma 
problem z wysoką trofią (żyznością) wody, 
której skutkiem jest masowy rozwój glo-
nów, w tym zdolnych do produkcji niebez-
piecznych toksyn sinicowych. Przyczyna te-
go zjawiska jest prosta: rzeka zbiera wody 
a wraz z nimi biogeny (najważniejsze to fos-
for i azot) z olbrzymiego obszaru z wieloma 
źródłami zanieczyszczeń, takimi jak oczysz-
czone w różnym stopniu ścieki czy żyzne 
wody z pól uprawnych. Rzeka ma zdolność 
do samooczyszczania się przez ciągłe mie-
szanie i natlenianie; kiedy jednak woda sze-
roko rozlewa się w zbiorniku, zmniejsza się 
mieszanie, temperatura wody rośnie, a to 
stwarza idealne warunki do rozwoju glo-
nów. Z tego powodu na większości zbiorni-
ków nizinnych konieczne jest prowadzenie 
zabiegów rekultywacyjnych, a Zalew Zem- 
borzycki nie jest wyjątkiem. Należy przy 
tym zaznaczyć, że takie zabiegi zawsze są 
bardzo kosztowne, wieloetapowe, obejmu-
jące szereg działań, od prac hydrotechnicz-
nych, wybierania osadów przez natlenianie 
głębszych warstw zbiornika (dla minerali-
zacji biogenów), stosowanie środków che-
micznych czasowo wiążących biogeny po 
metody biomanipulacji (np. zmiany obsady 
ryb, nasadzenia roślin). 

W większości prac związanych z rekul-
tywacją lubelskiego zalewu brali udział 
pracownicy Katolickiego Uniwersytetu 

Zalew Zemborzycki 
(fot. ks. Sławomir Nowosad)

Projekt 
rewitalizacji 
Zalewu 
Zemborzyckiego

   NA POŁOŻONYM W GRANICACH 
ADMINISTRACYJNYCH LUBLINA ZALEWIE 
ZEMBORZYCKIM OD LAT PROWADZONE 
SĄ ZABIEGI REKULTYWACYJNE, 
KONIECZNE ZE WZGLĘDU NA ŻYZNOŚĆ 
WÓD I ROZWÓJ GLONÓW. TERAZ 
JEDNAK WYMAGA ON KOMPLEKSOWEJ 
REWITALIZACJI. UMOWA W TEJ SPRAWIE 
ZOSTAŁA PODPISANA 20 V 2019 R.  
KUL BĘDZIE PEŁNIŁ ROLĘ PLATFORMY  
SPOTKAŃ NAUKOWCÓW 
ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT. 

DR HAB. ANNA RYMUSZKA 
DR RADOSŁAW MENCFEL 
DR TOMASZ LENARD
Instytut Biotechnologii 

i zapewniały ochronę przed niebezpieczeń-
stwami. Żyzne gleby, wytworzone w zale-
wanych regularnie dolinach, możliwość na-
wadniania pól i łatwy transport były pod-
stawą przejścia do osiadłego trybu życia 
ludzi, rozwoju rolnictwa, a co za tym idzie 
– powstania pierwszych cywilizacji, nad Ni-
lem, Tygrysem, Indusem czy Żółtą Rzeką. 

Nie inaczej było w okolicach Lublina. Śla-
dy osad łowców sprzed około 10 000 lat 
odnajdowane są na piaszczystych brzegach 
niewielkich rzek: Bystrzycy, Nędznicy, Czer-
niejówki i Ciemięgi, a początki Lublina to 
osada w pobliżu Bystrzycy.

Związek człowieka z rzekami, poza ewi-
dentnymi korzyściami, od zawsze niósł ze 
sobą też zagrożenia, z których najgroźniej-
sze wydają się powodzie. Wymuszało to bu-
dowanie zabezpieczeń w postaci wałów, co 
razem z powstającymi przed tysiącami lat 
systemami nawadniającymi jest początkiem 
instalacji hydrotechnicznych. 

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że 
zgodnie z definicją z powodzią mamy do 
czynienia tylko wtedy, kiedy wezbranie wo-
dy spowoduje straty. Oznacza to, że poza 

prowadzonych prac powinno być sprecyzo-
wanie nowych funkcji zbiornika zaporowe-
go, ponieważ często jego różnorodne wy-
korzystanie (rekreacja, retencja wody, ener-
getyka wodna, gospodarka rybacka) unie-
możliwia osiągnięcie efektów oczekiwanych 
przez wiele grup społecznych. 

W związku z decyzją lokalnych władz 
o rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego po-
dejmowane inwestycje powinny opierać się 
na wynikach wcześniejszych długoletnich 
badań, na wnioskach z prowadzonych prac 
oraz na doświadczeniach zdobytych na ich 
podstawie. Wskazane jest, by planowana 
rewitalizacja obejmowała działania w 3 ob-
szarach: prace hydrotechniczne i planowa-
nie przestrzenne, badania naukowe, eduka-
cja i postawy społeczne.

Działania związane z pracami hydro-
technicznymi powinny obejmować przebu-
dowę infrastruktury technicznej zbiornika 
(w obrębie samej niecki oraz budowli hy-
drotechnicznych), a także zmiany w zakresie 
funkcjonowania i zagospodarowania zlewni 
zbiornika i dorzecza Bystrzycy (z rozważe-
niem różnych alternatyw, na przykład bu-
dowy zbiornika przedwstępnego, działań 
w obrębie cofki i polderów zalewowych, 
wyłączenia Zalewu Zemborzyckiego z ciągu 
koryta Bystrzycy). 

Równolegle należy podjąć prace nad 
właściwym zagospodarowaniem terenów 
wokół zalewu i w dorzeczu Bystrzycy dla 

Przemysław Daca 
– prezes Wód 

Polskich i Paweł 
Ciećko – główny 

inspektor ochrony 
środowiska podpisali 

porozumienie  
o współpracy 

w sprawie 
rewitalizacji Zalewu 

Zemborzyckiego 
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krzewu, mający biblijno-przyrodniczą sym-
bolikę. Pedagodzy MSP zapraszani są na 
międzynarodowe konferencje do różnych 
krajów, a wiele projektów podejmowanych 
jest w ramach międzynarodowej wymiany 
partnerskiej.

Na wiedeńskiej uczelni Kirchliche Päda-
gogische Hochschule Wien/Krems (Kościel-
na Wyższa Szkoła Pedagogiczna) utworzo-
no Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Du-
chowości PILGRIM. Organizuje on semina-
ria dla nauczycieli, konferencje naukowe, 
prace badawcze oraz wymianę międzyna-
rodową. Owocem jego działalności była 
także zorganizowana na KUL w dniu 31 V 
2019 r. międzynarodowa konferencja na-
ukowa „Integralny rozwój osoby i ochro-
na dzieła stworzenia – teoria i praktyka 
Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PIL-
GRIM”. Tematykę tę zaprezentowali go-
ście z Austrii. Założyciel PILGRIM dr Johann 
Hisch nakreślił wkład nauki społecznej Ko-
ścioła w postęp myśli o zrównoważonym 
rozwoju. Prelegenci z KUL w dyskusji eko-
logicznej podjęli wątek personalizmu i god-
ności osoby. 

W oddzielnym bloku tematycznym zo-
stały zaprezentowane projekty realizo-
wane w ramach wolontariatu na rzecz 
aktywności w życiu społecznym osób 

zmniejszenia negatywnego oddziaływania 
zlewni i poprawy funkcjonowania całego 
ekosystemu (np. poprzez tworzenie stref 
ekotonowych i zwiększenie zasięgu wystę-
powania makrofitów wodnych). Należy też 
uwzględnić rolę doliny Bystrzycy jako kory-
tarza ekologicznego dla zapewnienia właści-
wej cyrkulacji powietrza w Lublinie. Powinny 
to być także działania z zakresu gospodarki 
przestrzennej i architektury krajobrazu. 

Istotne jest uwzględnienie badań nauko-
wych we wszystkich pracach podejmowa-
nych w obszarze działań hydrotechnicznych, 
ponieważ nadrzędnym celem rewitalizacji 
jest osiągnięcie dobrego potencjału ekolo-
gicznego, wymaganego przez Ramową Dy-
rektywę Wodną. W związku z tym prace 
muszą obejmować elementy biologiczne, 
fizyczno-chemiczne i hydromorfologiczne 
ujęte w metodyce oceny potencjału ekolo-
gicznego zbiorników zaporowych oraz do-
datkowe czynniki wpływające na potencjal-
ne wykorzystanie zbiornika (np. analiza tok-
sykologiczna wód, osadów dennych i ma-
teriałów organicznych z uwzględnieniem 
badań z zakresu bioindykacji). 

Prace badawcze muszą być także konty-
nuowane po zakończeniu etapu technicz-
nego. Zapewni to możliwość szybkiego re-
agowania na pojawiające się zagrożenia dla 
dobrego potencjału ekologicznego (gwał-
towne wahania poziomu wód, niespodzie-
wane dopływy zanieczyszczeń). Konieczne 
jest także monitorowanie efektów prac (np. 
stan stref ekotonowych i zbiorowiska ma-
krofitów) i proponowanie dalszych działań 
(np. biomanipulacja, stosowanie areatorów 
czy środków chemicznych). Należy zdawać 
sobie sprawę z tego, że rewitalizacja i rekul-
tywacja zbiorników antropogenicznych to 
proces niezwykle trudny oraz wymagający 
kompleksowości i elastyczności w stosowa-
niu różnych rozwiązań, a każdy taki ekosys-
tem funkcjonuje w nieco inny sposób i pod-
lega wpływowi wielu często trudnych do 
zidentyfikowania czynników.

W planach rewitalizacji zalewu nie można 
zapomnieć o aspekcie społeczno-edukacyj-
nym. Jednym z podstawowych zagrożeń dla 
osiągnięcia dobrego potencjału ekologicz-
nego zbiorników wodnych jest działalność 
człowieka w obrębie samego zbiornika i je-
go zlewni. Często związane jest to z brakiem 
świadomości ekologicznej i negatywną po-
stawą w stosunku do podejmowanych ini-
cjatyw. W związku z powyższym konieczne 
jest zbadanie postaw lokalnych społeczności 
i grup korzystających z zasobów wodnych, 
na przykład wędkarzy, żeglarzy, przedsię-
biorców, rolników, okolicznych mieszkańców 
i wszystkich korzystających ze zbiornika. 

Kolejnym etapem działań powinna być 
edukacja w celu osiągnięcia właściwych po-
staw społecznych w obrębie wymienionych 
grup oraz kształtowanie postaw prośrodo-
wiskowych wśród dzieci i młodzieży. Celem 
tych działań jest uzyskanie akceptacji spo-
łecznej dla prowadzonych prac i ewentual-
nej zmiany przeznaczenia zbiornika, na przy-
kład ograniczenia jednej z obecnych funkcji 
zalewu na korzyść innej. 

ZAANGAŻOWANIE 
NAUKOWE KUL 

W działania związane z rewitalizacją Za-
lewu Zemborzyckiego włączyło się Inter-
dyscyplinarne Centrum Badań Naukowych 
z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środo-
wisku KUL. Jednostka ta ma bowiem do za-
oferowania doświadczonych pracowników 
naukowych oraz dobrze wyposażoną bazę 
naukowo-badawczą, ponadto na WBiNoŚ, 
w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Toksykolo-
gii, pracują eksperci bezpośrednio związani 
z hydrobiologią i ochroną środowiska, a na 
Wydziale Matematyki, Informatyki i Archi-
tektury Krajobrazu – specjaliści w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego. Współ-
praca z ICBN oparta jest na wcześniej-
szych działaniach prowadzonych wspólnie 
z lokalnymi instytucjami zaangażowanymi 
w ochronę dobrostanu środowiska, w tym 
z inspektorem Leszkiem Żelaznym reprezen-
tującym Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Lublinie.

Uczelnia oferuje też wiedzę i doświad-
czenie w innych dziedzinach, ważnych w tak 
wielowątkowym projekcie, na przykład 
wsparcie ekspertów Wydziału Nauk Spo-
łecznych w kontekście społecznego wymia-
ru projektu. 

Potencjał ICBN i całego KUL może być 
wykorzystany w realizacji tego zadania ja-
ko platforma dyskusji całego lokalnego śro-
dowiska naukowego w celu wypracowa-
nia optymalnych rozwiązań praktycznych, 
a także rozwijania myśli naukowej służącej 
naszemu regionowi. Stąd też 30 IV 2019 r. 
została podpisana umowa o współpracy po-
między KUL i Regionalnym Zarządem Go-
spodarki Wodnej w Lublinie, rozpoczynają-
ca wspólne działania w ramach projektu re-
witalizacji Zalewu Zemborzyckiego. Umowa 
przewiduje prace badawcze, monitorowa-
nie efektów, a także organizowanie spotkań 
i szerokich dyskusji ze środowiskiem nauko-
wym. Ponadto 20 V 2019 r. w siedzibie ICBN 
została zorganizowana konferencja nauko-
wa na temat rewitalizacji i przebudowy Za-
lewu Zemborzyckiego. W tym dniu porozu-
mienie o współpracy w tym zakresie podpi-
sali: Przemysław Daca – prezes PGW Wody 

W obliczu olbrzymich i niepokojących 
zmian klimatyczno-społecznych po-

wstaje wiele inicjatyw, które mają na celu 
wzbudzenie oraz ukształtowanie świado-
mości zdolnej podjąć te wyzwania współ-
czesnego świata. Jedną z nich jest Mię-
dzynarodowa Sieć Pedagogiczna PILGRIM. 
Zawarte w nazwie tej organizacji staronie-
mieckie słowo pilgrim (pielgrzym) intuicyj-
nie prowadzi do źródła rozumienia jej ce-
lu i zadań. Pielgrzymowanie przez ziemię 
zakłada wysiłek, refleksję nad tym, dokąd 
zmierzamy, i odpowiedzialność za drogę 
(ziemię), po której idziemy. Sieć PILGRIM 
ma na celu inspirowanie – w szkołach i na 
uczelniach – projektów edukacyjnych two-
rzonych w oparciu o idee zrównoważonego 
rozwoju i istotny wymiar człowieka przeja-
wiający się w duchowości. 

Dzieło PILGRIM zapoczątkowane zo-
stało w 2002 r. przez Ministerstwo Oświa-
ty Austrii wspólnie z Religijno-Pedagogicz-
nym Instytutem Archidiecezji Wiedeńskiej. 
Celem tej inicjatywy było włączenie prze-
myśleń i doświadczeń teologów w trwa-
jącą w Austrii naukową dyskusję pedago-
giczną na temat zrównoważonego rozwo-
ju. Zwieńczeniem wysiłków teologów stał 
się wspólny, całoroczny projekt badawczy 
pod tytułem „Nachhaltigkeit & religion(en) 
– eine pilgerreise” (zrównoważony rozwój 
i religia(e) – pielgrzymowanie), podjęty 
przez Uniwersytet Wiedeński, Religijno-Pe-
dagogiczny Instytut Archidiecezji Wiedeń-
skiej, liczne szkoły wiedeńskie oraz ogro-
dy Wiednia. Owocem pracy badawczej by-
ło wprowadzenie duchowości jako czwar-
tego wymiaru zrównoważonego rozwoju, 
który uzupełnia istniejący triadyczny mo-
del, wyznaczony przez ekologię, ekonomię 
i społeczeństwo. To nowe ujęcie stało się 
szczególnym znakiem jakości PILGRIM. Du-
chowość nadaje myśleniu głębszy wymiar 
religijno-filozoficzno-etyczny i zaprasza do 
zajmowania się tematyką zrównoważonego 
rozwoju z pozycji wiary, włączając do 
dyskusji pytanie o wartości. 

Aktualnie idea PILGRIM obecna jest 
w wielu krajach Europy, gromadząc ponad 
270 szkół i instytucji, około 800 zaangażo-
wanych pedagogów, 13 000 uczniów, któ-
rzy przeprowadzili 1250 projektów. W Pol-
sce włączonych jest 35 szkół i instytucji, 
głównie na terenie Wielkopolski, Śląska, 
Mazowsza i Lubelszczyzny. Każda z nich 
prowadzi przez przynajmniej 5 lat projek-
ty, otrzymuje międzynarodowy certyfi-
kat PILGRIM, a wraz z nim szczep winnego 

Polskie, Paweł Ciećko – główny inspektor 
ochrony środowiska, Przemysław Czarnek 
– wojewoda lubelski, Jarosław Stawiar-
ski – marszałek województwa lubelskiego 
i Krzysztof Żuk – prezydent Lublina.

REALIZACJA PROJEKTU

W ramach projektu rozpoczęto już dzia-
łania nadzorowane przez RZGW w Lublinie. 
W dniu 25 VII 2019 r. miało miejsce pierw-
sze spotkanie konsultacyjne. Jego uczest-
nikami byli między innymi: Andrzej Bobka 
– prezes WTU Sp. z o.o., Kamil Banaszek – 
kierownik projektu z WTU, przedstawiciele 
inwestora – PGW Wody Polskie i instytucji 
zaangażowanych w rewitalizację zbiornika: 
dr hab. Magdalena Staniszewska – dyrek-
tor ICBN KUL, Zdzisław Strycharz – dyrek-
tor Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Lu-
blin, Leszek Żelazny – lubelski wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska, Irmina Nikiel 
– lubelski wojewódzki inspektor sanitarny, 
dr Arkadiusz Iwaniuk – dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Je-
rzy Leus – prezes Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Lublinie, a także 
delegowane osoby z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz z Okręgowej Stacji Chemiczno-
-Rolniczej w Lublinie. 

Reprezentanci firmy WTU, która została 
wyłoniona jako wykonawca koncepcji pro-
gramowo-przestrzennej, przedstawili spra-
wozdanie z dotychczasowych prac w ramach 
projektu. Podczas spotkania omówiono tak-
że wstępną propozycję strategii działań ma-
jących na celu poprawę jakości wody i ogra-
niczenie zakwitów sinic, przygotowaną na 
bazie opracowań naukowych obejmujących 
podstawy budowy i zasady funkcjonowania 
zbiornika wstępnego w okolicach ul. Cieni-
stej w Lublinie. Obecne działania projektowe 
skupione są na wypracowaniu całościowe-
go rozwiązania, które swoim zakresem obej-
mować ma podstawowe dane techniczno-
-ekonomiczne zbiornika, charakteryzujące 
poszczególne warianty jego odbudowy. Naj-
więcej uwagi poświęcono odmuleniu zbior-
nika i problemom związanym z usuwaniem 
i właściwościami namułu. Rozmowy doty-
czyły także funkcji, które powinien zacho-
wać zbiornik (retencyjna, rekreacyjna, ujęcie 
wody, elektrownia). W tym zakresie opra-
cowane zostaną propozycje przekazane do 
akceptacji wszystkim zainteresowanym stro-
nom. Ustalono również, że podczas kolejne-
go spotkania firma WTU przedstawi wstępną 
koncepcję prac technologicznych nad zbior-
nikiem po uwzględnieniu otrzymanych ko-
mentarzy zarówno naukowców, jak i innych 
zainteresowanych podmiotów. 

z niepełnosprawnością. Przedstawili je mię-
dzy innymi studenci Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu 
Śląskiego i Ukraińskiego Uniwersytetu Kato-
lickiego ze Lwowa.

Ubogaceniem konferencji była sesja po-
sterowa, a także prezentacja „dobrych prak-
tyk” – metod i narzędzi do edukacji o zrów-
noważonym rozwoju z uwzględnieniem wy-
miaru religijno-filozoficznego. Mówili o nich 
między innymi przedstawiciele KUL: studen-
ci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkol-
nej oraz członkowie kół naukowych dokto-
rantów pedagogiki i katechetyki. 

Konferencja zakończona została prezen-
tacją projektów 3 instytucji z Lublina i Za-
mościa oraz ich uroczystą certyfikacją do 
MSP PILGRIM. 

Goście z Austrii chwalili dobrą organiza-
cję konferencji przez doktorantów pedago-
giki KUL, pod opieką s. dr hab. Marii Loyoli 
Opieli, prof. KUL, oraz gościnność i zaanga-
żowanie prorektora ks. dra hab. Andrzeja 
Kicińskiego, prof. KUL. 

Podsumowując: lubelska konferencja 
unaoczniła ważność zagadnień personali-
zmu w dyskusji ekologicznej oraz zainspi-
rowała do dalszej międzynarodowej współ-
pracy w dziedzinie zrównoważonego rozwo-
ju i duchowości.

DR PIOTR KUBIAK
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems

Nowa koncepcja 
zrównoważonego rozwoju

   KONFERENCJA NAUKOWA PRZYBLIŻYŁA TEORETYCZNE UJĘCIE 
I PRAKTYCZNĄ REALIZACJĘ IDEI MIĘDZYNARODOWEJ SIECI 
PEDAGOGICZNEJ PILGRIM.

Wśród prelegentów konferencji był założyciel i dyrektor PILGRIM, teolog i pedagog religii dr Johann 
Hisch (fot. ks. Andrzej Jasnos)



46

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI lipiec-październik  2019 | Nr 4-5 (180-181)

47POŻ E GNANIWO KÓ Ł NA UKI

W wyjeździe, który odbył się w dniach 5-11 V 2019 r. i za któ-
ry organizacyjnie odpowiadali ks. dr hab. Marcin Wysocki, 

prof. KUL i ks. dr Marcin Nabożny, wzięło udział 10 doktorantów hi-
storii Kościoła i patrologii.

Program warsztatów obejmował spotkania z pracownika-
mi instytucji watykańskich i rzymskich uczelni, zwiedzanie miejsc 
związanych z antykiem (głównie, lecz nie tylko) chrześcijańskim 
oraz wizyty w rzymskich bibliotekach, które mogą się pochwalić 
unikatowymi w skali świata zbiorami.

Po przyjeździe zostaliśmy przyjęci w siedzibie Kongregacji Nauki 
Wiary dzięki pomocy i życzliwości ks. dra Alberta Warso, jej pracow-
nika, absolwenta KUL. Gospodarzem spotkania był prefekt Kongre-
gacji, jeden z najbliższych współpracowników papieża, kard. Luis La-
daria Ferrer SJ. Innym ważnym wydarzeniem tego dnia było nawie-
dzenie Świętych Schodów (Scala Santa), które na krótki czas zostały 
udostępnione pielgrzymom w oryginalnej postaci.

Drugiego dnia odwiedziliśmy katakumby św. Kaliksta i św. Seba-
stiana oraz wzniesioną nad tymi ostatnimi bazylikę św. Sebastiana 
za Murami – miejsca będące świadectwem starożytności Kościoła 
w Rzymie, jeszcze w czasach prześladowań. Zetknięciem z bliższą 

KS. ADAM PAWLAK
doktorant w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii

Młodzi historycy 
Kościoła w Rzymie
   KILKUDNIOWE WARSZTATY, ZORGANIZOWANE 

PRZEZ INSTYTUT HISTORII KOŚCIOŁA  
I PATROLOGII, MIAŁY NA CELU PRAKTYCZNE 
ZAPOZNANIE ICH UCZESTNIKÓW Z HISTORIĄ 
CHRZEŚCIJAŃSTWA ZAPISANĄ W WIECZNYM 
MIEŚCIE.

Uczestnicy warsztatów mieli 
możliwość zobaczyć między 
innymi (z lewej) inskrypcję  
w bazylice św. Sebastiana za 
Murami, według której w kościele 
tym przechowywano niegdyś 
relikwie świętych apostołów 
Piotra i Pawła, czy (u góry) 
bullę nominacyjną, podpisaną 
przez Jana Pawła II, ręcznie 
kaligrafowaną na pergaminie 
w języku łacińskim przez 
pracowników Sekcji Łacińskiej 
Sekretariatu Stanu Stolicy 
Apostolskiej 
(fot. ks. Adam Pawlak)

współczesności historią Kościoła była wizyta w Papieskim Instytucie 
Wschodnim (Pontificio Istituto Orientale), po którym oprowadzał 
nas ks. prof. Rafał Zarzeczny SJ.

Następnego dnia zostaliśmy przyjęci przez dziekana Wydziału 
Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr Kultury Papieskiego Uniwer-
sytetu Gregoriańskiego ks. prof. Marka Inglota SJ oraz ks. prof. Ja-
na Mikruta, którzy przedstawili nam słynną rzymską uczelnię oraz 
podzielili się wynikami swojej pracy naukowej w ostatnich latach, 
dotyczącej między innymi współczesnej historii Kościoła w Euro-
pie Środkowej. Popołudnie poświęciliśmy antycznemu Rzymowi 
z czasów przedchrześcijańskich, zwiedzając Kapitol, Palatyn i Forum 
Romanum.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Agencji Stolicy Apo-
stolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwer-
sytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO), której przewodniczy 
o. prof. Andrzej Wodka CSsR. Zaprezentował nam on działalność tej 
papieskiej instytucji, obejmującej swoim zainteresowaniem wszyst-
kie katolickie uczelnie świata, w tym oczywiście KUL. Następnie 
mieliśmy okazję zwiedzić niezwykłe wykopaliska (Scavi) pod bazy-
liką św. Piotra, które były prowadzone od 1939 r., za pontyfika-
tów Piusa XII i Pawła VI. Finalnie doprowadziły one do ponowne-
go odkrycia grobu św. Piotra, odsłaniając przy okazji starożytną, 
przedchrześcijańską nekropolię, która jest dziś udostępniana nie-
wielkim grupom zwiedzających. Ostatnim punktem tego dnia była 
wizyta w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Przyjął nas tam 
ks. prof. Waldemar Turek, przewodniczący Sekcji Łacińskiej, który 
opowiedział o – wciąż niezbędnym w funkcjonowaniu Kościoła – ję-
zyku łacińskim. 

Ostatniego dnia mieliśmy okazję zwiedzić kolejne starożytne 
„miasto zmarłych” ukryte w podziemiach Watykanu, tym razem 
znajdujące się na terenie Muzeów Watykańskich. Następnie zaś 
mogliśmy uczestniczyć w jednej z najważniejszych na świecie patry-
stycznych konferencji naukowych Incontro di Studiosi dell’Antichità 
Cristiana, organizowanej co roku przez Instytut Patrystyczny 
Augustinianum.

Bogaty program warsztatów przyczynił się z pewnością do po-
szerzenia perspektywy naukowej doktorantów. Był też cenną oka-
zją do poznania ludzi świata nauki uniwersytetów papieskich w Rzy-
mie. Praktyczną pomocą w przygotowaniu doktoratów i innych pu-
blikacji było zapoznanie się z funkcjonowaniem rzymskich bibliotek 
i archiwów, które zawierają niezwykle cenne zbiory dla wszystkich 
podejmujących studia w zakresie patrologii i historii Kościoła.

Zmarł 6 VI 2019 r. w swoim mieszkaniu w Domu Księży Emery-
tów Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie. W niedzielę, 9 VI 2019 r., 
o godz. 9.30, w kościele akademickim została odprawiona Msza św. 
w intencji śp. Księdza Arcybiskupa, której przewodniczył Rektor KUL 
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Archikatedrze Lubelskiej:  
10 czerwca (18.00 – wprowadzenie ciała Zmarłego i nieszpory z oficjum 
za zmarłych; 19.00 – Msza św. żałobna; 19.30 – czuwanie modlitewne) 
i 11 czerwca (11.00 – Msza św. pogrzebowa, po której ciało abpa Bole-
sława Pylaka przeniesiono do krypty).

Bolesław 
Pylak

fot. Archiwum Uniwersyteckie KUL

ARCYBISKUP SENIOR ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ. 
NAJSTARSZY POLSKI BISKUP – W SIERPNIU TEGO ROKU 
SKOŃCZYŁBY 98 LAT. 
W KAPŁAŃSTWIE PRZEŻYŁ 71 LAT, W BISKUPSTWIE 53. 
W ROKU 2016 OBCHODZIŁ ZŁOTY JUBILEUSZ BISKUPSTWA  
– JAKO PIERWSZY W HISTORII KOŚCIOŁA W POLSCE. 
PROFESOR DOKTOR HABILITOWANY TEOLOGII.  
WIELKI KANCLERZ KUL W LATACH 1975-1997.
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KS. PROF. DR HAB. ANTONI DĘBIŃSKI
Rektor KUL

Wielkiemu Kanclerzowi KUL 
in memoriam 

   SPOŁECZNOŚĆ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 
JANA PAWŁA II WIELE ZAWDZIĘCZA SWOJEMU DŁUGOLETNIEMU 
WIELKIEMU KANCLERZOWI, KTÓREGO ŻYCZLIWA I ZNACZĄCA 
OBECNOŚĆ W ŻYCIU KUL BYŁA CENNA ZARÓWNO W TRUDNYCH 
LATACH KOMUNIZMU, JAK I W OKRESIE PRZEMIAN USTROJOWYCH 
W POLSCE.  

PROFESOR NAUK 
TEOLOGICZNYCH

Abp Bolesław Pylak był związany z na-
szym Uniwersytetem wieloma więzami – 
jako jego absolwent, a później doktor, pro-
fesor, kierownik katedry, autor cenionych 
publikacji z zakresu teologii, a wreszcie jako 
wielki kanclerz KUL. W czasie swojej długo-
letniej, owocnej posługi pasterza archidie-
cezji lubelskiej – zapisanej w dziejach Ko-
ścioła licznymi inicjatywami duszpasterski-
mi, a nade wszystko ogromną liczbą nowych 
miejsc kultu, które stały się ośrodkami po-
głębionego życia religijnego – Ksiądz Arcybi-
skup łączył te obowiązki z pracą nauczycie-
la akademickiego KUL w latach 1952-1997. 
Pozostawił bogaty dorobek naukowy, wpi-
sujący się w ducha odnowy teologii po So-
borze Watykańskim II, zwłaszcza z zakresu 

eklezjologii, sakramentologii, mariologii 
i teologii pastoralnej. Opracował ważne 
analizy dotyczące roli laikatu, społecznego 
wymiaru liturgii, służebności władzy w Ko-
ściele, a nade wszystko podkreślał kerygma-
tyczny wymiar teologii, w tym rolę ruchów 
religijnych. Jako profesor prowadził działal-
ność dydaktyczną, mierzoną liczbą rozpraw 
doktorskich i prac dyplomowych pisanych 
pod jego kierunkiem, recenzji, wystąpień 
i publikacji w zakresie popularyzacji nauki. 

WIELKI KANCLERZ KUL

Niezwykle cenne było wypełnianie przez 
Księdza Arcybiskupa obowiązków wielkiego 
kanclerza KUL w czasach przemian, w okre-
sie przełomów. Funkcję tę objął w połowie 
lat 70. ubiegłego wieku. W dziejach Kościo-
ła był to okres posoborowy, a w Polsce czas 

tzw. demokracji ludowej. Uczelnia nasza 
z jednej strony słusznie chlubiła się opinią 
enklawy, wyspy wolności, ale z drugiej stro-
ny nadal była poddawana restrykcjom i limi-
tom ze strony władz administracyjnych, łącz-
nie z reglamentacją liczby kandydatów na 
studia. W tych trudnych, skomplikowanych 
czasach, kiedy pojawiały się nowe formy 
działania opozycji, a poza obiegiem cenzury 
ukazywały się nowe czasopisma, w tym lu-
belskie „Spotkania”, kiedy czasami gniewnie 
zniecierpliwieni studenci zrzeszali się w no-
we formy organizacyjne, Ksiądz Arcybiskup 
z wielką mądrością i odpowiedzialnością po-
szukiwał modus vivendi w relacjach z wła-
dzami państwowymi, podejmował z nimi 
rozmowy w sposób wyważony i roztropny 
– i tu, w Lublinie, i tam, w Warszawie, aby 
przede wszystkim zapewnić godne trwa-
nie naszej instytucji, jej autonomię w dzia-
łaniu oraz wolność prowadzonych w niej 
badań naukowych. W okresie stanu wojen-
nego dyskretnie wspierał prześladowanych 
działaczy opozycji wywodzących się z uni-
wersyteckiego środowiska. A kiedy przyszły 
wielkie zmiany, kiedy zaczął dąć wicher hi-
storii, kiedy Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
jak wiele instytucji, także jak Kościół w Pol-
sce, usiłował odnaleźć swoje miejsce w no-
wej rzeczywistości, kiedy nadeszły wielkie 
zmiany społeczne, polityczne, ekonomicz-
ne, kiedy nasza Uczelnia usiłowała otwierać 
nowe kierunki studiów i punkty dydaktycz-
ne poza Lublinem, kiedy zabiegała o stwo-
rzenie nowej, lepszej infrastruktury, Ksiądz  
Arcybiskup jako wielki kanclerz był ze swo-
im Uniwersytetem. Wspierał wszystkie 
możliwe działania.

INTELEKTUALISTA 
I DUSZPASTERZ

Śp. abp Bolesław Pylak był długoletnim 
wielkim kanclerzem KUL, a jednocześnie 
znamienitym profesorem, co można od-
czytać jako szczególny znak więzi Kościo-
ła nauczającego ze światem kultury i nauki. 
To, że z uniwersyteckiej Katedry Etyki KUL 

podążył na urząd najwyższego nauczyciela Kościoła dzisiejszy świę-
ty Jan Paweł II, a wielu członków Episkopatu Polski wywodzi się 
z naszego grona, świadczy w dużej mierze o realizacji integralnie 
pojętego przesłania apostolskiego Kościoła. Zwrócił na to uwagę 
Benedykt XVI, emerytowany papież, także wybitny intelektualista 
i profesor, we wprowadzeniu do książki Wiara i dobro kard. Tarci-
sio Bertone, pisząc: „Urząd duszpasterski nie oznacza tylko tego, 
że my w Kościele pełnimy wobec wiernych posługę udzielania sa-
kramentów i głoszenia Słowa Bożego. Taki urząd ma także wymiar 
intelektualny […]. Choć w pierwszym rzędzie powierzona nam jest 
opieka nad wiernymi i tymi, którzy bezpośrednio poszukują wiary, 
posługa duszpasterza nie może ograniczać się do samego Kościoła.  
Kościół jest częścią świata i dlatego może we właściwy sposób peł-
nić swą posługę tylko wtedy, gdy otaczać będzie opieką cały świat”. 
Istotnie, przesłanie Kościoła winno dotrzeć w duchu autentycznego 
i pogłębionego dialogu także do ludzi niewierzących, różnych religii 
i kultur. Wspólne odkrywanie prawdy wymaga zaś zrozumienia nie 
tylko specyfiki wielu stanowisk, ale także często skomplikowanych 
racji, które je warunkują, a więc prawdziwie uniwersyteckiej kultu-
ry intelektualnej.

W POCZUCIU WDZIĘCZNOŚCI

Jako społeczność uniwersytecka cenimy sobie ogromnie powta-
rzane przez Księdza Arcybiskupa zobowiązanie do troski o KUL, któ-
re podjął wobec Prymasa Tysiąclecia znajdującego się na łożu śmier-
ci. Jesteśmy wdzięczni za obraną przez niego za św. Bernardem 
z Clairvaux drogę sprawowania urzędu w duchu łagodności, a tak-
że poszanowania autonomii rzeczywistości ziemskiej, zalecanego 
przez Vaticanum II. Zaowocowało to traktowaniem KUL jako auto-
nomicznie i uniwersalistycznie pojętej uczelni katolickiej, co w wy-
miarze wydziałów kościelnych ujawniło się w harmonijnej współpra-
cy Urzędu Nauczycielskiego i charyzmatów. Dziękujemy za szczegól-
ną troskę o KUL w epoce jego intensywnego rozwoju, gdy znacząco 
wzrosła liczba studentów i doktorantów, którzy mieli stać się nową 
siłą inteligencji katolickiej w wolnej ojczyźnie. Dotyczy to zwłaszcza 
duchownych przygotowujących się do posługi kapłańskiej w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Lublinie, stanowiącym integralną 
część Uniwersytetu, kształcącym duchownych świeckich z diecezji 
lubelskiej i zamojsko-lubaczowskiej, zakonników oraz – na skalę nie-
porównywalną z innymi ośrodkami w Polsce – grekokatolików, tak-
że z krajów sąsiednich. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie w zakresie 
rozwoju bazy materialnej, w czym konieczne były zaufanie i życzli-
wa pomoc w kontaktach z władzami państwowymi czy samorządo-
wymi, umożliwiające uporządkowanie sytuacji prawnej obiektów 
KUL czy też odzyskanie infrastruktury przejętej w dobie PRL. 

W 2006 r. społeczność Uniwersytetu wyraziła swoją ogromną 
wdzięczność wobec Księdza Arcybiskupa, odnawiając jego doktorat. 
Dla profesora i jednocześnie absolwenta KUL jest to – zgodnie ze 
statutem Uczelni – uroczystość równoważna z ceremonią nadania 
doktoratu honoris causa. W 2016 r. przedstawiciele Uniwersytetu 
z radością włączyli się w obchody niespotykanego w polskim epi-
skopacie jubileuszu – 50. rocznicy święceń biskupich abpa Bolesła-
wa Pylaka. 

Żegnamy naszego Wielkiego Kanclerza, naszego Profesora 
z wielkim szacunkiem i wdzięcznością. Podczas uroczystości po-
grzebowych trwaliśmy – władze Uczelni, profesorowie, studenci, 
pracownicy administracji – w modlitwie, ciszy i zadumie. Pozosta-
jemy z chrześcijańską nadzieją, że Ten, który jest źródłem wszelkiej 
mądrości, Ten, który jest początkiem i końcem wszystkiego, przyj-
mie Księdza Arcybiskupa do swojej chwały.

Spotkanie ojca świętego Jana Pawła II ze światem nauki na KUL podczas 
jego III pielgrzymki do ojczyzny – 1987 r. (fot. Janusz Kolasa)

Uroczystość odnowienia doktoratu abpa Bolesława Pylaka – 2006 r. 
(fot. Roman Czyrka)

Ceremonia wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL – 2007 r. 
(fot. Roman Czyrka)

fot. Roman Czyrka
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Gdy w czasie mojej pracy w Nałęczowie rektor Wilczyński zaproponował mi studia specjalistyczne, to trochę się na to żachnąłem. 
Dobrze się czułem w parafii i nie chciałem stamtąd odchodzić. Zadziwiłem wtedy księdza rektora. Zawsze starałem się zdawać 
na Bożą Opatrzność, bo tylko Pan Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. W woli przełożonych rozpoznałem Jego wolę. Do wyboru 
było prawo kanoniczne albo teologia dogmatyczna. Bez zastanowienia wybrałem to drugie, ponieważ tą dyscypliną teologiczną 
interesowałem się od najmłodszych lat kleryckich [...] studiowałem dogmatykę u ks. Słomkowskiego na KUL. Potem już jako 
biskup niewiele miałem czasu na pracę naukową w Katedrze Dogmatyki, którą przez pewien czas kierowałem.

z wywiadu pt. Abp Pylak: widzę bardzo dużą odpowiedzialność Kościoła za Ojczyznę, przeprowadzonego przez ks. dra Adama 
Jaszcza, opublikowanego 24 V 2016 r. na stronie ekai.pl

Uniwersytet w jego życiu

   ZWIĄZKI ABPA BOLESŁAWA PYLAKA Z KUL 
SIĘGAJĄ JESIENI 1943 R., KIEDY JAKO 22-LATEK 
WSTĄPIŁ DO WYŻSZEGO SEMINARIUM 
DUCHOWNEGO W LUBLINIE, AFILIOWANEGO 
DO NASZEGO UNIWERSYTETU. 

Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych Bole-
sław Pylak przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówcze-

snego biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość 
miała miejsce w lubelskiej katedrze w dniu 29 VI 1948 r. W na-
stępnym roku podjął na KUL studia specjalistyczne z zakresu 
teologii dogmatycznej, uwieńczone w 1953 r. doktoratem, uzy-
skanym na podstawie pracy Kościół – Mistyczne Ciało Chrystu-
sa. Projekt konstytucji dogmatycznej na Soborze Watykańskim 
(Lublin 1959). Od 1952 r. był już zatrudniony jako młodszy asy-
stent w Katedrze Teologii Dogmatycznej. Habilitował się, tak-
że z zakresu teologii dogmatycznej, w roku 1969 r. na podsta-
wie rozprawy Eucharystia – sakramentem jedności Mistycznego 
Ciała Chrystusa. Koncepcja teologiczna św. Tomasza z Akwinu 
(Warszawa 1972). W 1970 r. objął stanowisko docenta i funkcję 
kierownika II Katedry Teologii Dogmatycznej. W 1978 r. został 
profesorem zwyczajnym, a w 1988 r. otrzymał tytuł naukowy 
profesora. Po przejściu na emeryturę w roku 1989 prowadził 

zajęcia zlecone na Wydziale Teologicznym do roku 1997. Jego 
zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół teologii do-
gmatycznej, eklezjologii, mariologii, eucharystologii, eschatolo-
gii oraz teologii pastoralnej.

Będąc biskupem (od 1975 r.), a następnie arcybiskupem lubel-
skim (po podniesieniu diecezji do rangi archidiecezji w 1992 r.), 
przez 22 lata pełnił funkcję wielkiego kanclerza KUL. Był równo-
cześnie wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. KUL. 
Troszczył się wówczas o katolicki charakter Uniwersytetu, dbał też 
o jego potrzeby materialne. 

W 1996 r., z okazji 20-lecia przyjęcia sakry biskupiej, pracownicy 
naukowi KUL przygotowali publikację pt. In te Domine speravi. Księ-
ga pamiątkowa poświęcona Księdzu Arcybiskupowi Bolesławowi 
Pylakowi, Metropolicie Lubelskiemu. Dnia 7 XII 2006 r., na wniosek 
Wydziału Teologii KUL, odbyła się uroczystość odnowienia doktora-
tu abpa Bolesława Pylaka. Podczas uroczystości w dniu 4 XII 2007 r. 
otrzymał on Medal za Zasługi dla KUL.

Liczę także na Uczelnię naszą 
lubelską, której przedstawicieli wraz 
z Księdzem Rektorem mamy wśród 
nas. Jesteśmy szczęśliwi, dumni, że 
Uniwersytet Katolicki jest właśnie 
w naszym mieście, w naszej diecezji. 
Uczelnia jest kuźnią dobrej myśli i my 
z niej najwięcej korzystamy. To nas 
także zobowiązuje. Zapewniam jej 
kierownictwo, że sprawy Uniwersytetu, 
który mnie wychował i uformował, 
będą okiem w mojej głowie. 

z homilii bpa Bolesława Pylaka, 
wygłoszonej podczas jego ingresu do 

katedry lubelskiej w dniu 20 VII 1975 r.

[Po odejściu z Lublina prymas Wyszyński] często przyjeżdżał na KUL. 
Bywał na nim podczas wielu wydarzeń, zawsze podczas inauguracji 
roku akademickiego. Czuwał nad nim do końca życia. Pamiętam 
ostatnie spotkanie z Radą Główną Episkopatu pod koniec maja 1981 r.  
Było nas kilku biskupów, przyszedł czas osobistych pożegnań. 
Miałem łzy w oczach, pochyliłem się nad Księdzem Prymasem, a on 
powiedział mi słabym głosem: „Boluś, KUL był moją wielką troską”, 
odpowiedziałem: „Będzie i moją”, i był przez lata. 

z wywiadu pt. Abp Pylak: Bp Wyszyński łączył pokorę z wielkością, 
przeprowadzonego przez Piotra Krzysztofa Kutego, opublikowanego 

20 V 2016 r. na stronie ekai.pl 

Stanowiłeś przykład 
męstwa okazywanego 
zwłaszcza wtedy, gdy za 
rządów komunistycznych 
broniłeś usilnie katolickiego 
charakteru studiów na 
Uniwersytecie Lubelskim. 
Któż nie wie, jak bardzo 
trzeba było się nim wykazać 
w obronie chrześcijańskiej 
formacji młodzieży, prawdy 
ewangelicznej i nauki 
Kościoła. 

z Listu ojca świętego Jana 
Pawła II do ks. arcybiskupa 

Bolesława Pylaka, 
wystosowanego z okazji 

25. rocznicy święceń 
biskupich

Rzetelność badawcza, zmysł teologiczny, głębokość widzenia, eklezjalność ujęć, duch dialogu i ekumenizmu, 
jasność wykładu, przyjazne i życzliwe stanowisko wobec studentów i wszystkich ważniejszych problemów 
naszego Wydziału i całego Uniwersytetu, skromność, bezinteresowność i duch służby – oto przymioty Księdza 
Arcybiskupa, które Rada Wydziału dostrzegała i za które dziś wspólnie wyraża swoje najwyższe uznanie. 

z Listu Rady Wydziału Teologicznego KUL do ks. abpa prof. dra hab. Bolesława Pylaka, zamieszczonego 
w In te Domine speravi. Księdze pamiątkowej poświęconej Księdzu Arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi, 

Metropolicie Lubelskiemu, wydanej w 1996 r.

Dziś, Ekscelencjo, w 40-lecie Twojej sakry biskupiej, wyrażamy naszą ogromną wdzięczność. 
Dziękujemy za codzienną troskę, za pilnowanie i doglądanie naszych spraw w kongregacjach 
Stolicy Apostolskiej i u władz państwowych, za zabezpieczanie bytu materialnego Uczelni, 
za ofiarną pracę dydaktyczną prowadzoną w KUL od 1952 r., za wszystkie poniesione ofiary, 
a przede wszystkim za bezustanną, codzienną modlitwę. Tylko sam Bóg wie, ile pacierzy 
odmówiłeś w naszej intencji. Bóg zapłać za wszystko.

z przemówienia rektora ks. prof. dra hab. Stanisława Wilka, wygłoszonego 23 VI 2006 r., 
podczas obchodów Święta Patronalnego KUL 

opracowała M.K.
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ABP STANISŁAW BUDZIK
wielki kanclerz KUL

Tobie, Panie, 
zaufałem
   HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS EUCHARYSTII POGRZEBOWEJ 

ODPRAWIONEJ W INTENCJI ŚP. ABPA BOLESŁAWA PYLAKA  
W ARCHIKATEDRZE LUBELSKIEJ W DNIU 11 VI 2019 R.

NOWE NIEBO I NOWA 
ZIEMIA WEDŁUG 
APOKALIPSY ŚW. JANA

Nad trumną Księdza Arcybiskupa Pyla-
ka przeczytaliśmy przed chwilą fragment 
Apokalipsy, ostatniej księgi Pisma Świętego. 
Jest to księga Objawienia Jezusa Chrystusa 
skierowanego do św. Jana Apostoła, umiło-
wanego ucznia Pańskiego, autora czwartej 
Ewangelii i 3 listów apostolskich.

Św. Jan Ewangelista jest – obok 
św. Jana Chrzciciela – współpatronem 
naszej Archikatedry. U samej góry 
pięknie odnowionego ołtarza nasz Patron 
przedstawiony jest – w czerwonych szatach 
– na wyspie Patmos, gdzie został wygnany 
przez cesarza Domicjana. 

Apostoł jest wpatrzony w Maryję, Nie-
wiastę obleczoną w słońce, mającą księżyc 
pod stopami, tak jak Ją przedstawia Apoka-
lipsa. W ręku apostoła gęsie pióro, a na je-
go kolanach spoczywa obszerna księga. To 
księga Apokalipsy, w której św. Jan zapisuje 
przekazane mu widzenie.

Jezus Chrystus ukazany jest w tej księdze 
jako Król i Sędzia, Władca wszystkich królów 
ziemi, Zmartwychwstały Baranek – chwa-
lebny i tryumfujący, zapowiadający swoje 
powtórne przyjście, ku któremu zmierzają 
dzieje świata i losy ludzkości. 

Mówi o sobie: „Ja jestem Alfa i Omega, 
początek i koniec, Ten który jest, który był 
i który przychodzi”. Wstąpił do nieba i za-
siada po prawicy Ojca jako zwycięzca śmier-
ci, piekła i szatana. Posłał nam od Ojca Bo-
żego Ducha, który mówi do Kościoła i nim 
kieruje.

Odczytany dziś tekst Apokalipsy po-
zwala nam uchylić rąbka tajemnicy nieba. 
Prowadzi nas przed otwarte podwoje nie-
bios i pozwala zaglądnąć do środka. Może-
my się zachwycić widokiem nowego nieba 
i nowej ziemi. Nowość i świeżość są w Biblii 

zawsze znakiem dobra i piękna. Nowa zie-
mia i nowe niebo to odnowiony i naprawio-
ny wszechświat.

DUCH ŚWIĘTY 
W KOŚCIELE

Dzieło odnowy przypisujemy Duchowi 
Świętemu. To On prowadzi Kościół i nie-
ustannie go odmładza. To On wydobywa go 
z nieszczęścia i grzechu i rodzi nowe owoce 
świętości, według słów św. Pawła, że tam, 
gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze ob-
ficiej rozlała się łaska. To On nie pozwala 
mu pozostać w dawnych schematach, ale 
wzbudza w nim nieustannie ożywcze prą-
dy odnowy, powołuje nowych świętych 
i charyzmatyków.

Wielkim tchnieniem nowości i znakiem 
działania Ducha Bożego w Kościele był So-
bór Watykański II, który gruntownie odno-
wił oblicze Kościoła katolickiego we wszyst-
kich dziedzinach jego działalności. Nowe 
dzieje Kościoła dzielą się na okres przed So-
borem Watykańskim II i czas posoborowy, 
który ciągle trwa.

PIERWSZY POSOBOROWY 
BISKUP POLSKI

Ksiądz Arcybiskup Bolesław Pylak przyjął 
święcenia biskupie 29 V 1966 r., pół roku 
po zakończeniu obrad soborowych, półtora 
miesiąca po uroczystych obchodach Tysiąc-
lecia Chrztu Polski. Był pierwszym biskupem 
polskim konsekrowanym w drugim tysiąc-
leciu chrześcijaństwa na naszych ziemiach. 
Na swoje biskupie zawołanie wybrał wów-
czas słowa: In Te, Domine, speravi – Tobie, 
Panie, zaufałem. 

To hasło towarzyszyło mu przez 53 la-
ta biskupstwa, które podzielić można na 
3  etapy. Najpierw 9 lat posługi biskupa po-
mocniczego, zakończone powierzeniem mu 

posługi wikariusza kapitulnego, czyli admi-
nistratora diecezji, po śmierci bpa Piotra 
Kałwy. Następnie przez 22 lata był bisku-
pem diecezjalnym w Lublinie, przez ostatnie 
5 lat jako pierwszy metropolita lubelskiej 
prowincji kościelnej. Ostatni etap to 22 lata 
na emeryturze, podczas których wspoma-
gał swoich następców w duszpasterstwie, 
służył dobrą i życzliwą radą, wspierał modli-
twą i cierpieniem.

Z wdzięcznością wspominam niezmien-
ną życzliwość, jaką mnie darzył od pierw-
szego dnia przyjścia do Lublina aż po ostat-
nie spotkanie na kilka dni przed śmiercią, 
29 maja, w dniu 53. rocznicy jego święceń 
biskupich. Widziałem w nim ojca, zwłasz-
cza że urodził się w tym samym roku i mie-
siącu co moi rodzice. Z wielką miłością 
i troskliwością opiekowały się nim dziel-
ne Siostry Służki NMP – Siostra Krystyna 
i Siostra Stanisława. Niech im Bóg hojnie 
wynagrodzi!

TOBIE, PANIE, ZAUFAŁEM!

To zawołanie biskupie wzięte jest z za-
kończenia hymnu ambrozjańskiego zwane-
go Te Deum, śpiewanego od kilkunastu wie-
ków w ważnych momentach życia Kościo-
ła. Jego treścią jest podziękowanie za wiel-
kie dzieła Boże, uroczyste wyznanie wiary, 
podsumowanie najważniejszych tajemnic 
zbawienia. 

Polska milenijna wersja tego hymnu zo-
stała zatwierdzona w roku 1966, w roku 
święceń biskupich ks. Bolesława Pylaka. Za-
czyna się ona od słów: „Ciebie, Boga, wy-
sławiamy”, a kończy modlitwą pełną ufno-
ści: „Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę 
się na wieki”. Te słowa zapisał zmarły Pa-
sterz w swoim testamencie, którego ostat-
nie zdanie, nakreślone jego ręką, brzmi: „Do 
zobaczenia w domu Ojca. In Te, Domine, 
speravi”.

1.  Uroczystości pogrzebowe odbyły się  
w Archikatedrze Lubelskiej

2.  Mszy św. przewodniczył i homilię 
wygłosił abp Stanisław Budzik

3.  W uroczystościach uczestniczył  
Senat KUL  

4.  Eucharystię koncelebrowało wielu 
kapłanów

5.  Po Mszy św. trumna z ciałem 
abpa Bolesława Pylaka została 
przeniesiona do krypty biskupów 
lubelskich
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DR HAB. JOANNA SZADY
Instytut Historii

Dr hab. Alicja 
Puszka (1960-2019)
   5 VIII 2019 R. SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA KUL POŻEGNAŁA 

HISTORYKA, DYDAKTYKA I WYCHOWAWCĘ WIELU POKOLEŃ 
STUDENTÓW W INSTYTUCIE HISTORII.  

U roczystości pogrzebowe w koście-
le pw. Matki Bożej Częstochowskiej 

w Kazimierzówce koło Głuska na Lubelsz-
czyźnie zgromadziły liczne grono człon-
ków najbliższej rodziny, przedstawicieli Ra-
dy Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, 
współpracowników, przyjaciół i znajomych 
dr hab. Alicji Puszki, zmarłej w dniu 1 VIII 
2019 r. w Katowicach. Wspólna modlitwa 
połączyła przedstawicieli wielu środowisk, 
a ich obecność świadczyła o wieloaspekto-
wym wymiarze aktywności zawodowo-spo-
łecznej Zmarłej. Na uroczystości przybyło 
również wielu studentów i wychowanków 
oraz towarzyszy wędrówek turystyczno-
-krajoznawczych dr hab. Alicji Puszki. Kon-
celebrowanej Mszy św., z udziałem ks. prof. 
dra hab. Zygmunta Zielińskiego, ks. dra hab. 
Sławomira Zycha i proboszcza Józefa Swa-
towskiego, przewodniczył oraz homilię wy-
głosił ks. prof. dr hab. Edward Walewander. 
Kaznodzieja mówił o filarach życia nauko-
wo-dydaktycznego Zmarłej, pełnego wiary, 
nadziei i miłości, podkreślając jej głębokie 
przywiązanie do wartości i znaczenia misji 
nauczyciela i wychowawcy. 

OD NAUCZYCIELA 
DO NAUCZYCIELA 
AKADEMICKIEGO

Alicja Puszka odbyła studia historycz-
ne na KUL w latach 1979-1984, ukończo-
ne uzyskaniem tytułu zawodowego magi-
stra historii na podstawie pracy Zasobność 
dworów szlacheckich w powiecie lubelskim 
w drugiej połowie XVII wieku, napisanej na 
seminarium z historii nowożytnej prof. Wie-
sława Müllera. Po ukończeniu studiów pra-
cowała przez 3 lata w Szkole Podstawowej 
w Woli Piaseckiej jako nauczyciel historii. 

Zawodowo związana była z KUL od 1987 r., 
pracując najpierw jako asystent w Katedrze 
Historii Szkolnictwa (do 2000 r.), następnie 
jako adiunkt w Katedrze Dydaktyki Historii 
i Historii Szkolnictwa (2000-2009), w II Kate-
drze Historii Nowożytnej (2009-2014) i w Ka-
tedrze Historii XVI-XVIII Wieku (2014-2019). 
Stopień doktora nauk humanistycznych 
w zakresie historii uzyskała na mocy uchwa-
ły Rady Wydziału Historycznego Uniwer-
sytetu Warszawskiego z dnia 17 XII 1997 r. 
na podstawie rozprawy Nauczyciele histo-
rii państwowych szkół średnich w Galicji 
w okresie autonomii, napisanej pod kierun-
kiem prof. Jerzego Maternickiego. Stopień 
doktora habilitowanego otrzymała na mocy 
uchwały Rady Wydziału Nauk Humanistycz-
nych KUL z dnia 15 IV 2014 r. na podstawie 
rozprawy pt. Działalność opiekuńczo-wycho-
wawcza Zakonu Sióstr Miłosierdzia Wincen-
tego à Paulo w Lublinie w XIX i XX wieku.

Poza rozwijaniem kompetencji nauko-
wych Alicja Puszka podnosiła także swoje 
kwalifikacje dydaktyczne w ramach kursów 
i konferencji metodycznych organizowa-
nych przez Centralny Ośrodek Doskonale-
nia Nauczycieli w Warszawie czy w trakcie 
studiów podyplomowych z zakresu organi-
zacji i zarządzania oświatą. W latach 2000-
2008 współpracowała z wieloma ośrodka-
mi oświatowymi, w tym z Ośrodkiem Do-
skonalenia Zawodowego Nauczycieli Lubu-
skiej Akademii Nauczycieli w Zielonej Górze, 
Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie i Wyż-
szą Szkołą Umiejętności Pedagogicznych 
i Zarządzania w Rykach. Znana była też jako 
propagator wiedzy historycznej i umiejęt-
ności dydaktycznych na kursach podyplo-
mowych dla dyrektorów szkół katolickich 
czy też w formie odczytów w Klubach Inteli-
gencji Katolickiej.

Dziś sprawujemy za Niego Eucharystię, 
ofiarę dziękczynienia. Dziś cała Archidie-
cezja Lubelska śpiewa uroczyste Te Deum 
za długie, piękne i bogate w owoce Ducha 
Świętego życie zmarłego Pasterza.

„CIEBIE, BOGA, 
WYSŁAWIAMY, TOBIE 
PANU WIECZNA 
CHWAŁA” – ZA DAR 
OSOBY KSIĘDZA 
ARCYBISKUPA 
BOLESŁAWA I ZA JEGO 
NIEZMORDOWANĄ 
PASTERSKĄ POSŁUGĘ

Jednym z jej priorytetów była troska 
o pogłębianie poczucia odpowiedzialności 
za Kościół u ludzi świeckich w duchu so-
borowej odnowy. Wspierał powstawanie 
wspólnot modlitewno-formacyjnych, ta-
kich jak: Ruch Światło-Życie wraz z Kościo-
łem Domowym, Droga Neokatechume-
nalna, Legion Maryi, Ruch Focolari i wiele 
innych. Przywiązywał dużą wagę do solid-
nego przygotowania narzeczonych do mał-
żeństwa poprzez kursy przedmałżeńskie 
i poradnie rodzinne. Rozwijał działalność 
dobroczynną w parafiach poprzez tworze-
nie zespołów charytatywnych, co w per-
spektywie stało się dobrym przygotowa-
niem do działalności odnowionej Caritas. 

„CIEBIE BOGA 
WYSŁAWIAMY – CIEBIE 
[DZIŚ] WIELBI ŚWIĘTA 
PIEŚŃ KOŚCIOŁA”, 
KTÓRY JEST W LUBLINIE

Wielbimy Pana za epokowe dokona-
nia związane z posługą Księdza Arcybisku-
pa Bolesława w diecezji: za budowę ponad 
400 kościołów i kaplic, znaczne pomnoże-
nie liczby parafii, wzrost powołań kapłań-
skich i zakonnych, wyświęcenie prawie 
700 kapłanów, troskę o należytą formację 
alumnów, których liczba dla diecezji lubel-
skiej sięgnęła 380. 

Dostrzegając rolę mediów w przekazie 
wiary, założył On katolicką rozgłośnię ra-
diową oraz wydawnictwo diecezjalne Gau-
dium, które między innymi przekazywało 
duże ilości Pisma Świętego i publikacji reli-
gijnych dla Kościoła na Wschodzie. Wysyłał 
księży na misje i do pracy duszpasterskiej 
we wszystkie strony świata. Był otwarty na 

dialog ekumeniczny i zabiegał o współpracę 
Kościołów chrześcijańskich. 

„ZE ŚWIĘTYMI 
W BLASKACH MOCY, 
WIECZNEJ CHWAŁY 
ZLEJ NAM ZDROJE, 
ZBAW, O PANIE, LUD 
SIEROCY, BŁOGOSŁAW 
DZIEDZICTWO SWOJE”

Błogosławione owoce przyniosła po-
bożność maryjna Arcybiskupa Bolesława. 
W episkopacie, obok Rady Głównej i Na-
ukowej, należał także do Komisji Mariolo-
gicznej. Przygotował i przeprowadził uro-
czystości koronacyjne w 4 sanktuariach 
maryjnych: w Wąwolnicy, w Kazimierzu, 
w Janowie i w Katedrze. Zorganizował na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Mię-
dzynarodowy Kongres Mariologiczny i Ma-
ryjny. Jako wielki kanclerz Uniwersytetu i je-
go profesor zabiegał o wysoki poziom na-
uczania akademickiego, troszcząc się o bez-
pieczeństwo katolickiej uczelni, zagrożonej 
likwidacją niektórych wydziałów przez wła-
dze komunistyczne. 

Za swoją działalność patriotyczną 
i w uznaniu zasług położonych w walce 
o niepodległość otrzymał wiele odznaczeń. 
Był członkiem honorowym Stowarzysze-
nia Oddziałów Partyzanckich Lubelszczy-
zny „Wolność i Niezawisłość” oraz honoro-
wym obywatelem Lublina. Zatroskany o do-
bro Ojczyzny, wspierał ruch „Solidarności” 
i cieszył się wielkim autorytetem wśród jej 
członków.

JEZU CHRYSTE, „TYŚ 
POKRUSZYŁ ŚMIERCI 
WROTA, STARŁ JEJ 
OŚCIEŃ W MĘKI DOBIE” 
– PRZYJMIJ DO CHWAŁY 
ZMARTWYCHWSTANIA 
TWEGO WIERNEGO SŁUGĘ

Prowadź go w niebios błogie bramy. 
Prosi Cię o to cała Archidiecezja, wdzięcz-
na za jego gorliwą posługę duszpasterską 
i troskę o rozwój życia religijnego. Doce-
niająca trafne odczytanie znaków czasu 
i podjęcie we właściwym momencie wiel-
kiego dzieła odtwarzania i rozwijania struk-
tur duszpasterstwa, osłabionych i znisz-
czonych przez XX-wieczne totalitaryzmy. 
Budująca się przykładem Jego osobistej 

pokory, skromności i szacunku wobec każ-
dego człowieka. 

„PO WIEK WIEKÓW NIE 
USTANIE PIEŚŃ, CO 
SŁAWI TWOJE CZYNY”

Trzy lata temu Ksiądz Arcybiskup ob-
chodził złoty jubileusz święceń biskupich, 
pierwszy taki jubileusz w historii Kościoła 
w Polsce. Z tej racji Ojciec Święty Franci-
szek skierował do Jubilata następujące sło-
wa: „Czcigodnemu Bratu Bolesławowi Pyla-
kowi, Arcybiskupowi Seniorowi Lubelskie-
mu, świętującemu złoty jubileusz biskup-
stwa, wyrażamy nasze duchowe wsparcie 
i gorące życzenia, wspominając zarazem 
Jego gorliwą działalność duszpasterską 
wypełnianą mądrze w zmieniających się 
okolicznościach dla dobra powierzonej Mu 
trzody oraz profesorów i studentów Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, życzy-
my Mu wszystkiego, co najlepsze, a także 
chętnie udzielamy Jemu oraz Jego bliskim 
naszego Apostolskiego błogosławieństwa, 
prosząc o modlitwę w intencji naszej Pio-
trowej posługi”. 

Złoty jubileusz Księdza Arcybiskupa ob-
chodziliśmy w Roku Miłosierdzia, obwoła-
nym przez papieża Franciszka w całym Ko-
ściele. Słowo z papieskiej bulli Misericordiae 
vultus ukazuje najgłębszy fundament tej uf-
ności, jaką złożył w miłosierdziu Bożym nasz 
zmarły Pasterz:

„Z serca Przenajświętszej Trójcy, z nie-
przeniknionych głębokości tajemnicy Boga, 
wytryska i nieprzerwanie płynie wielka rze-
ka miłosierdzia. To źródło nigdy się nie może 
wyczerpać, bez względu na to, jak wielu do 
niego przyjdzie. Za każdym razem, gdy ktoś 
będzie go potrzebował, będzie mógł do nie-
go przystąpić, ponieważ miłosierdzie Boga 
nie ma końca. Tak jak nieprzeniknione są 
głębokości tajemnicy, którą w sobie zawie-
ra, tak też niewyczerpane jest bogactwo, 
które od niej pochodzi”. 

SIOSTRY I BRACIA!

Razem z naszym zmarłym Pasterzem 
i w jego imieniu wołamy do Boga o miło-
sierdzie dla nas i całego świata:

In Te, Domine, speravi, non confundar in 
aeternum.

„Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę 
się na wieki”.

W SŁUŻBIE NAUKI 
I DYDAKTYKI

Była autorką licznych publikacji nauko-
wych z zakresu dziejów szkolnictwa i wy-
chowania, opieki społecznej oraz dydaktyki 
historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczest-
niczyła w wielu konferencjach naukowych 
w ośrodkach akademickich w kraju i za 
granicą, gdzie wygłaszała referaty z zakre-
su podejmowanych badań. Była też aktyw-
nym uczestnikiem wymiany myśli naukowej 
w środowisku historyków, dydaktyków, ar-
chiwistów i pedagogów. W Instytucie Hi-
storii KUL dała się poznać jako organizator 
i opiekun specjalizacji pedagogicznej. Pro-
wadziła zajęcia z zakresu historii wychowa-
nia oraz dydaktyki historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie dla studentów-przyszłych na-
uczycieli, pełniła też funkcję opiekuna prak-
tyk. Była promotorem i recenzentem prac 
magisterskich i doktorskich z zakresu histo-
rii XIX w., historii edukacji i oświaty oraz 
turystyki kulturowej i metodyki pracy tu-
rystyczno-krajoznawczej. W ostatnim cza-
sie pełniła funkcję kuratora Koła PTTK nr 1 
przy KUL. Za zasługi dla oświaty i wychowa-
nia została uhonorowana Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, nadanym 19 VII 2018 r. 

W pamięci wszystkich pozostanie jako 
rzetelny badacz w swojej dziedzinie nauko-
wej, oddany pracy dydaktyk, życzliwy wy-
chowawca, a nade wszystko jako przyjaciel 
o dobrym sercu. 
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W ydarzenie zostało zorganizowane 15 V 2019 r. przez Uni-
wersytecką Poradnię Prawną KUL dla uczniów klas drugich 

lubelskich liceów. Nadrzędnym celem inicjatywy był wzrost świa-
domości prawnej wśród młodych ludzi, a także uwrażliwienie ich 
na potrzeby innych. 

Lubelskie Forum Prawnicze – rzecz o prawie, prawnikach i klien-
tach rozpoczęła oraz prowadziła dr Aneta Biały, opiekun UPP KUL, 
a oficjalnego otwarcia dokonała dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL, 
prodziekan WPPKiA KUL. 

W trakcie Forum głos zabierali zarówno przedstawiciele lubel-
skiej palestry, jak i studenci pracujący na co dzień w UPP. Adwokat 
Jan Kokot zwrócił uwagę na praktyczny aspekt pracy prawnika, ad-
wokat Anna Kamińska na rozmowę z klientem, będącą fundamen-
tem współpracy, a członkinie UPP wskazały techniki prawidłowej 
komunikacji jako podstawę do budowania zaufania klienta. Podczas 
warsztatów prowadzonych przez studentów UPP, podzielonych na 
3 grupy tematyczne, odpowiadające różnym dziedzinom prawa (cy-
wilne, karne oraz rodzinne), uczniowie mogli dowiedzieć się między 
innymi, czym jest zdolność do czynności prawnych, jak wygląda 
sytuacja prawna małżonków po rozwodzie oraz jakiemu postępo-
waniu można przypisać znamiona przestępstwa. Na zakończenie 
mieli niepowtarzalną okazję sprawdzić swoje umiejętności miękkie, 
wcielając się odpowiednio w rolę prawnika bądź klienta, poprzez 
samodzielne przeprowadzenie symulacji wzorcowej rozmowy na 
podstawie przygotowanego wcześniej stanu faktycznego. 

Lubelskie Forum Prawnicze spotkało się z bardzo pozy-
tywnym odbiorem ze strony jego uczestników. To dobry 
znak na przyszłość, dający nadzieję, że tego typu inicjatywa  
na stałe wpisze się w działalność UPP.

MAGDALENA SZABAT
sekretarz Sekcji Cywilnej  
Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL

Lubelskie Forum 
Prawnicze 
   GOTOWOŚĆ DO PRACY Z KLIENTEM TO 

CECHA KOMPETENTNEGO PRAWNIKA, 
ZNAK JEGO SAMODZIELNOŚCI, CENIONY 
ELEMENT WARSZTATU. O TYM, JAK ISTOTNĄ 
ROLĘ W ZAWODZIE PRAWNIKA ODGRYWAJĄ 
UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE, MIELI OKAZJĘ 
PRZEKONAĆ SIĘ UCZESTNICY LUBELSKIEGO 
FORUM PRAWNICZEGO.

Dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL 
(pierwsza z lewej), dr Aneta Biały,  
mec. Anna Kamińska oraz  
mec. Jan Kokot (fot. Jan Barycki)

W związku z kolejną edycją konferencji „Pszczoła w mieście” 
oraz Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”, z inicjaty-

wy prorektora ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL oraz wi-
ceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Renaty Horbaczewskiej, na-
rodził się pomysł utworzenia Koła Naukowego Miłośników Pszczół 
KUL. Przy wsparciu prodziekan WMIiAK dr hab. Magdaleny Lubiarz 
oraz opiekuna kulowskiej pasieki ks. Tomasza Gałuszki studenci 
przygotowali regulamin Koła i 22 V 2019 r. zorganizowali spotka-
nie założycielskie, podczas którego został wybrany Zarząd KNMP: 
prezes – Monika Filipiuk, wiceprezes – Zuzanna Gałuszka i skarbnik 
– Marek Kędzia. W czasie spotkania dokonano również przeglądu 
rodzin pszczelich w ulach ustawionych na dachu Konwiktu Księży 
Studentów KUL: pszczoły są w bardzo dobrej kondycji, a w każdej 
rodzinie jest spory zapas świeżego miodu.

Celem nowego koła naukowego jest przede wszystkim szerze-
nie świadomości społecznej w zakresie troski o pszczoły oraz roli 
pszczół w środowisku naturalnym. Ponadto jego członkowie za-
mierzają pomagać w prowadzeniu pasieki na KUL, współpracować 
z Fundacją Rozwoju KUL w organizowaniu cyklicznej konferencji 
„Pszczoła w mieście” oraz konkursu „Bliżej pszczół”, przyczyniać się 
do integracji miłośników pszczół i pszczelarstwa, poszerzać wiedzę 
i umiejętności studentów w zakresie pszczelnictwa i pszczelarstwa. 
Studenci zrzeszeni w KNMP pragną także popularyzować pszczelar-
stwo jako jeden z ważniejszych elementów ochrony i kształtowania 
środowiska naturalnego. We współpracy z organizacjami chroniący-
mi środowisko, z pszczelarzami oraz innymi podmiotami zamierzają 
organizować wykłady otwarte i konferencje naukowe. 

Członkiem Koła może zostać każdy student zainteresowany 
wspomnianą tematyką i działalnością (więcej informacji można uzy-
skać, kontaktując się z prezes KNMP: filipiuk115@wp.pl).

MONIKA FILIPIUK
prezes Koła Naukowego Miłośników Pszczół

Jeszcze bliżej 
pszczół 
   W MAJU POWSTAŁO NA KUL NOWE KOŁO 

NAUKOWE STUDENTÓW JAKO ODPOWIEDŹ 
NA CORAZ WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE 
PSZCZELARSTWEM MIEJSKIM. 

Reprezentacja Koła Naukowego 
Romanistów KUL tuż po ceremonii 
wręczenia nagród na festiwalu FrankoFilm 
(w górnym rzędzie, od lewej): Michał Wójcik, 
Daniel Pasierb, Maria Dudzińska, Michał 
Iwaniuk, Roksana Słaby, (w dolnym rzędzie) 
Katarzyna Przygoda, Karol Niewiadomski 
(fot. ze zbiorów KNR KUL)

W dniach 24-26 V 2019 r. jako członko-
wie Koła Naukowego Romanistów 

KUL mieliśmy przyjemność uczestniczyć 
w 15. edycji festiwalu FrankoFilm w Zielonej 
Górze. Jego organizatorem jest Stowarzy-
szenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Ar-
townia we współpracy z Zakładem Filologii 
Francuskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego 
i Kołem Młodych Romanistów UZ.

FrankoFilm to festiwal francuskojęzycz-
nych filmów krótkometrażowych adreso-
wany do młodych ludzi uczących się języka 
francuskiego. Każda edycja ma swój motyw 
przewodni. W tym roku brzmiał on: otwar-
cie. Zadaniem uczestników było nagranie fil-
mu krótkometrażowego (trwającego 2-5 mi-
nut, od czołówki po napisy końcowe), zawie-
rającego dialogi w języku francuskim oraz 
napisy w języku polskim, przedstawiającego 
w dowolny sposób motyw otwarcia. 

Pomysłem członków Koła Naukowe-
go Romanistów KUL było ukazanie „otwar-
cia umysłów”. Akcja naszego filmu dzieje 
się w trakcie wykładu z gramatyki opiso-
wej, podczas którego „przenosimy się” do 
umysłu kilku studentów, aby pokazać, jakie 
marzenia w nich drzemią. A są to marze-
nia dotyczące przyszłości zawodowej, więc 
między innymi marzenia o byciu artystką, 
politykiem czy modelką. Pokazują one, że 
młodzi ludzie mają wiele zapału, pragnień 
i ambicji. Mimo iż na studiach nie zawsze 
jest łatwo, to te skryte marzenia związane 
z przyszłością często motywują do nauki 
i pokonywania codziennych trudności. Po-
za tym to właśnie dzięki marzeniom, które 
na początku są jedynie wymyślonymi histo-
ryjkami w trakcie wykładu, możemy wiele 
w życiu osiągnąć, ponieważ cały czas mie-
rzymy wyżej i wyżej. 

W zrealizowanym przez nas filmie 
w głównych rolach wystąpiło 10 studentów 
KUL oraz 1 student Politechniki Lubelskiej, 
który również jest członkiem Koła Nauko-
wego Romanistów KUL. Niezbędna okazała 
się też pomoc innych osób, które wystąpiły 
w roli statystów. Pomysł na scenariusz po-
jawił się bardzo spontanicznie, a napisanie 
go zajęło około 3-4 dni. Nasza mobiliza-
cja i próby przed nagraniami sprawiły, że 
udało się nam nagrać film w ciągu 1 dnia. 
Montaż zajął około 2,5 tygodnia, a w tym 
zakresie kluczowa była praca Mikołaja Ko-
łodziejczyka, dzięki któremu powstał film 
na dobrym poziomie.

W trakcie festiwalu KNR KUL repre-
zentowało kilka osób. Miały one okazję 
obejrzeć filmy konkursowe oraz 2 filmy 

ROKSANA SŁABY
studentka filologii romańskiej

Sukces na festiwalu 
FrankoFilm
    FILM ENTRE CIEL ET GRAMMAIЯE, NAKRĘCONY PRZEZ 

STUDENTÓW ROMANISTYKI, OTRZYMAŁ 2 NAGRODY NA 
MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU FRANCUSKOJĘZYCZNYCH FILMÓW 
KRÓTKOMETRAŻOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE.

pełnometrażowe – Twarze, plaże oraz Ku-
rier. W tym roku liczba wyselekcjonowa-
nych filmów biorących udział w konkursie 
to aż 45 produkcji. Na festiwalu pojawiły się 
znane osoby ze świata filmu, na przykład 
Elisabeth Duda, Philippe Tłokiński czy Pa-
trycja Volny. Uczestnicy mogli także wziąć 
udział w szkoleniach, między innymi na te-
mat technik zdjęciowych na planie, roli ko-
loru w narracji obrazu, zdjęć wykonywanych 
z drona oraz obróbki obrazu. 

25 maja odbyła się uroczysta ceremo-
nia rozdania nagród. Nasz film zdobył 2 na-
grody, a dokładnie: Nagrodę Publiczności 

oraz Nagrodę Instytutu Francuskiego w Pol-
sce (za najlepsze dialogi napisane i zagra-
ne w języku francuskim), co sprawiło nam 
ogromną radość i dało wiele satysfakcji, po-
nieważ był to nasz debiut na tym festiwalu, 
a tak udany. 

Nagrodzony film, w reżyserii Roksany Słaby, 
można obejrzeć w serwisie internetowym 
YouTube (fot. Maria Dudzińska)
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Ambasador Belgii w Polsce Luc Jacobs i dr Muriel Waterlot z Katedry 
Literatury i Języka Niderlandzkiego (fot. Magdalena Charzyńska-Wójcik)

WIZYTA AMBASADORA

Na wykład, który odbył się 14 V 2019 r., przybyli: Wivina Deme-
ester, wieloletnia minister ds. społecznych Belgii, Agnieszka Hame-
ra, przedstawiciel rządu Flandrii w Polsce, a także reprezentanci fla-
mandzkich, polskich i ukraińskich środowisk akademickich. Prelek-
cję poprzedziło wystąpienie dr hab. Magdaleny Charzyńskiej-Wój-
cik, prof. KUL, dziekan WNH, która podziękowała ambasadorowi za 
wizytę i podkreśliła, że choć filologia niderlandzka jest stosunkowo 
nowym kierunkiem na naszym Uniwersytecie, to rozwija się nie-
zwykle dynamicznie. Następnie gości powitała dr Muriel Waterlot 
z Katedry Literatury i Języka Niderlandzkiego. Przypomniała ona, że 
ponad 40 lat temu rozpoczęto w Lublinie nauczanie języka nider-
landzkiego, choć w rzeczywistości powiązania miasta z Niderlanda-
mi sięgają znacznie dalej w przeszłość. 

Rozpoczynając wystąpienie, ambasador Luc Jacobs nawiązał do 
symbolu obchodów jubileuszu. Wyjaśnił, że jest on stylizowany 
na czapkę krakowską w barwach narodowych Belgii. Następnie 
przedstawił informacje dotyczące ustroju Belgii oraz omówił histo-
rię i fundamenty relacji polsko-belgijskich. Wielokrotnie odwoływał 
się do wspólnych wartości i konieczności współpracy gospodarczej 
i obronnej, zwłaszcza w kontekście członkostwa Polski w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ. Wspomniał o dużej liczbie działających w Pol-
sce przedsiębiorstw z belgijskim kapitałem oraz o intensywnej wy-
mianie handlowej pomiędzy Polską a Belgią. Omówił też wspólne 
stanowisko wobec nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję czy na-
ruszania praw człowieka. Dodał, że ważne jest, aby Polska i Belgia 
mówiły na forum Unii Europejskiej jednym głosem. 

Kolejną część wizyty ambasadora oraz delegacji flamandzko-
-ukraińskiej stanowił udział gości w premierze belgijskiego doku-
mentu autorstwa Klary van Es Patrz na mnie, połączonej z debatą 
na temat inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Nagrodzony 
na festiwalu Docville film przedstawia bowiem bohaterów zmaga-
jących się z niepełnosprawnością fizyczną, zespołem Downa, spek-
trum autystycznym. Polskojęzyczne napisy do filmu opracowali stu-
denci I roku studiów magisterskich filologii niderlandzkiej podczas 
zajęć prowadzonych przez dr M. Waterlot. Uroczysty pokaz odbył 
się 15 V 2019 r. w Centrum Kultury w Lublinie.

RAFAŁ DREWICZ
student filologii niderlandzkiej

Stulecie polsko- 
-belgijskich relacji 
dyplomatycznych
    W TYM ROKU PRZYPADA SETNA ROCZNICA 

NAWIĄZANIA STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH 
MIĘDZY KRÓLESTWEM BELGII  
A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ. Z TEJ OKAZJI 
AMBASADOR BELGII W POLSCE LUC JACOBS, 
NA ZAPROSZENIE DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK 
HUMANISTYCZNYCH DR HAB. MAGDALENY 
CHARZYŃSKIEJ-WÓJCIK, PROF. KUL WYGŁOSIŁ 
WYKŁAD DLA STUDENTÓW FILOLOGII 
NIDERLANDZKIEJ ORAZ ZAPROSZONYCH GOŚCI.

RELACJE POLSKO-BELGIJSKIE

Początki współpracy między Polską a Belgią sięgają 1919 r.:  
10 marca rząd Belgii oficjalnie uznał niepodległość naszego pań-
stwa, a 20 czerwca ambasador Królestwa Belgii Maximilien-Henri 
van Ypersale de Strihou został mianowany posłem nadzwyczajnym 
i ministrem pełnomocnym w Polsce, po czym 28 lipca przekazał Na-
czelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu listy uwierzytelniające. 
Relacje polsko-belgijskie kształtowały się jednak już dużo wcześniej. 
Flamandowie zostawili bowiem swój ślad w architekturze Gdańska, 
w polskim malarstwie i nauce. Nie bez znaczenia był także udział 
1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka w wyzwalaniu 
Belgii spod okupacji niemieckiej, równo 75 lat temu. Od wejścia Pol-
ski do Unii Europejskiej zaobserwować można wzmocnienie relacji 
pomiędzy obydwoma krajami: według oficjalnych danych w Polsce 
jest zarejestrowanych ponad 700 firm z udziałem kapitału belgij-
skiego, zaś liczbę osób polskiego pochodzenia w Belgii szacuje się 
na ponad 120 000.

JĘZYK NIDERLANDZKI NA KUL

Historia nauczania języka niderlandzkiego w Lublinie sięga 
1977 r., kiedy dzięki współpracy Katolickiego Uniwersytetu w Leu-
ven (Belgia) i Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia) 
powstał Ośrodek Kultury Niderlandzkiej. Jednostka została za-
łożona z inicjatywy profesorów KUL Eugeniusza Wiśniowskiego 
oraz Michała Kaczmarkowskiego i była przez nich administrowana. 
Istotny wkład w rozwój OKN wniósł dr hab. Andrzej Budzisz, któ-
ry zarządzał nim od 2002 r. W tym okresie zaczęto organizować 
kursy języka niderlandzkiego oraz wykłady poświęcone kulturze 
niderlandzkiej, poszerzono również bazę naukową i dydaktyczną. 
W 2007 r., dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Belgii 
oraz Holandii, OKN przekształcono w Katedrę Literatury i Języka 
Niderlandzkiego w ramach Instytutu Filologii Angielskiej KUL. Od 
2008 r. Katedra prowadzi studia I i II stopnia. Obecnie filologię 
niderlandzką studiuje prawie 100 osób, które w przyszłości będą 
przyczyniać się do podtrzymywania relacji między Polską a Belgią 
i Holandią. 

S iedzibą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw-
ła II jest kompleks budynków przy Alejach Racławickich 14. 

Na kompleks ten składa się kilka obiektów, z których najstarszym 
i przez wiele lat jedynym był gmach dawnego klasztoru dominika-
nów ścisłej obserwancji. Temu to obiektowi, niegdyś zakonnemu, 
a dzisiaj pełniącemu zaszczytne zadanie edukacyjne, jest poświęco-
na wydana ostatnio praca autorstwa dr hab. Anety Kramiszewskiej 
pt. Aleje Racławickie 14. Historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Jest to publikacja nie tylko interesująca i wartościowa, 
ale także „na czasie”. Wartościowa przez swój albumowy charakter, 
oprócz bowiem bogatej treści opisowej, zawiera także bardzo licz-
ne, dawniejsze i najnowsze fotografie, które ilustrują etapy powsta-
wania budynku klasztornego i połączonego z nim kościoła, a potem 
ich wieloletnią historię. 

PROF. DR HAB. JERZY FLAGA
wieloletni pracownik naukowy KUL

Interesująca  
i wartościowa 
książka „na czasie”
    JUBILEUSZ STULECIA KUL STAŁ SIĘ OKAZJĄ DO 

OPRACOWANIA WIELU CIEKAWYCH I MAŁO 
ZNANYCH TEMATÓW ZWIĄZANYCH Z DZIEJAMI 
UCZELNI.

Wydawnictwo to jest „na czasie”, gdyż ukazuje się w atmosfe-
rze obchodzonego niedawno stulecia należnego Polsce powrotu 
na mapę Europy i takiego też jubileuszu istnienia naszego Uniwer-
sytetu. Treść publikacji jej autorka, historyk sztuki z wykształcenia, 
zawarła w 5 rozdziałach o intrygująco brzmiących tytułach, które 
obrazują dzieje obiektów. Warto więc tytuły te przytoczyć w peł-
nym brzmieniu: 1. Lokal to kwestia decydująca o istnieniu, 2. Na 
pamiątkę zatym tak wielkiej rzeczy w tym miejscu Lublinianie ko-
ściół zbudowali, 3. Wielki czworoboczny pałac z dziedzińcem obszer-
nym wewnątrz przeznaczony dla konstytuującego w mieście wojska, 
4. Jak się przedstawiają – panie architekcie – plany przebudowy?, 
5. W szczególności boleśnie daje się odczuwać brak lokali na zakła-
dy i sale wykładowe. 

Przedstawioną treść poprzedza przedmowa Rektora KUL 
ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, który przybliża pokrótce 
historię „miejsca dla wielu z nas wyjątkowego i bliskiego” – jak pisze 
o Gmachu Głównym KUL – i wyraża wdzięczność autorce za przygo-
towanie tak ważnej i potrzebnej publikacji. 

Albumowe wydanie zamykają: spis ilustracji, wykaz bibliografii 
oraz podziękowania autorki wyrażone wielu osobom za umożliwie-
nie przeprowadzenia odpowiednich kwerend archiwalnych oraz 
dostarczenie materiałów źródłowych i zestawów ilustracji. Wykazy 
te dokumentują nie tylko trud i starania autorki w celu pozyskania 
i zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, ale przede wszystkim 
dowodzą, jak wartościowa jest to publikacja. Opatrzona dużą liczbą 
fotografii, stanowi ona doskonałe źródło wiedzy o dziejach stulet-
niego Uniwersytetu przez pryzmat jego najstarszej siedziby.
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„Przegląd Uniwersytecki” powstał jako kolejne, po „Biulety-
nie Informacyjnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 

czasopismo ogólnouniwersyteckie mające na celu prezentowanie 
życia Uniwersytetu. Pierwszym redaktorem naczelnym został Piotr 
Krzysztof Kuty (1989-1991). Po nim funkcję tę pełnili: dr Jadwiga 
Michalczyk (1991-2000), Agnieszka Bieńkowska (2000-2003), Be-
ata Górka (2003-2011), dr Radosław Hałas (2011-2012) i dr Lidia 
K. Jaskuła (2012). Od 2013 r. redaktorem naczelnym periodyku jest 
dr Marzena Krupa. Opiekę merytoryczną nad czasopismem sprawu-
je Rada Programowa, której przewodniczy każdorazowy rektor KUL. 

Początkowo „Przegląd Uniwersytecki” miał charakter informa-
cyjno-publicystyczny i skierowany był do przyjaciół Uczelni oraz ro-
dziców młodzieży maturalnej i studiującej na KUL. Pierwszy numer, 
w formacie A3, liczył 12 stron i ukazał się w nakładzie 10 000 egzem-
plarzy. Skład i druk wykonał Zakład Małej Poligrafii KUL. 

W ciągu 30 lat wydawania periodyk zmieniał swoją specyfikę, 
nakład, format, objętość i szatę graficzną. 

Od 2013 r. jest to czasopismo informacyjno-popularnonaukowe, 
które ma na celu ukazywanie całego spektrum życia Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bogaty zakres tematyczny 
prezentowany jest w ramach kilkunastu działów, które przybliżają 
historię i współczesność Uniwersytetu poprzez działalność i osiągnię-
cia tworzących go ludzi, a także przedstawiają interesujące tematy 
badawcze będące w kręgu zainteresowań pracowników naukowych. 
„Przegląd Uniwersytecki” nadal wydawany jest jako dwumiesięcznik, 
obecnie w nakładzie 1200 egzemplarzy. Adresowany do całej spo-
łeczności akademickiej, a także przyjaciół i sympatyków KUL, wysy-
łany jest do blisko 500 prenumeratorów – osób i instytucji – w kraju 
i na świecie (Europa, Ameryka Północna, Australia). 

DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

„Przegląd 
Uniwersytecki” 
ma 30 lat
    DWUMIESIĘCZNIK KUL, WYDAWANY 

OD PAŹDZIERNIKA 1989 R., NALEŻY 
DO NAJSTARSZYCH CZASOPISM 
UNIWERSYTECKICH W POLSCE. 

Winieta numeru 1 z 1989 r.
Fragment „Słowa 
Wielkiego Kanclerza KUL”,  
zamieszczonego na 
stronie tytułowej  
pierwszego numeru  
„Przeglądu 
Uniwersyteckiego”  

Goście inauguracji 
roku akademickiego 
1989/1990  
z pierwszym 
numerem „Przeglądu 
Uniwersyteckiego"  
(PU 1989, nr 2) 

W jubileuszowym roku 2018 nowy numer czasopisma ukazał się między 
innymi na Światowy Zjazd Absolwentów KUL w dniu 8 czerwca (z lewej)  
i na uroczystości z okazji 100-lecia KUL w dniu 8 grudnia

Numery archiwalne, a także bliższe informacje, między innymi  
o tematyce artykułów w kolejnym numerze, dostępne są  

w zakładce PU na stronie KUL. 

Tematyka artykułów 
z „Przeglądu 

Uniwersyteckiego” 
bywa często wybierana 

do prezentacji przez 
redaktora działu 

Czytelnia czasopism  
w „Forum 

Akademickim”
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DR DOMINIK MAIŃSKI
Biblioteka Uniwersytecka KUL

Gustaw 
Zemła na KUL
    WŚRÓD DZIEŁ SZTUKI, KTÓRYMI MOŻE POSZCZYCIĆ 

SIĘ NASZ UNIWERSYTET, SĄ RZEŹBY WYBITNEGO 
POLSKIEGO ARTYSTY.

RZEŹBIARZ I JEGO 
NAJWIĘKSZE DZIEŁA

Gustaw Zemła, polski rzeźbiarz i me-
dalier, urodził się 1 XI 1931 r. w Jasienicy 
Rosielnej na Rzeszowszczyźnie. W latach 
1952-1958 studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, gdzie następnie 
wykładał do czasu przejścia na emeryturę. 
W okresie 1973-1976 pełnił funkcję pro-
rektora ASP. W 1983 r. został mianowany 
profesorem zwyczajnym. Był wielokrotnie 
odznaczany, między innymi Nagrodą Pań-
stwową I st. (1980), Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1995), 
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Pol-
ski (2011) i Oficerskim Krzyżem Zasługi Peru 
(1999). Brał udział w kilkudziesięciu wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych.

Jest przede wszystkim autorem pomni-
ków: Powstańców Śląskich w Katowicach 
(1967, wraz z architektem Wojciechem Za-
błockim), Władysława Broniewskiego w Płoc-
ku (1972, wraz z architektem Józefem Niedź-
wieckim), Polegli Niepokonani w Warszawie 
(1973), Czynu Polaków w Szczecinie (1979), 
Bitwy o Monte Cassino w Warszawie (1999, 
wraz z architektem Jakubem Zemłą), Ernesta 
Malinowskiego w Peru (1999). W dorobku 
artysty mocno obecny jest motyw papieski. 
Twórca wyrzeźbił kilka pomników przedsta-
wiających Jana Pawła II, między innymi w Ka-
towicach (2006), Suwałkach (2007), Krakowie 
(2008) czy Montevideo w Urugwaju (1998). 

Uroczyste odsłonięcie monumentu, 
z udziałem Gustawa Zemły, odbyło się 4 VI 
2007 r. Autorem odlewu pomnika metodą 
na wosk tracony jest Marek Żebrowski, arty-
sta plastyk z Bielska-Białej. Dzieło o wysoko-
ści 2,7 m przedstawia w dynamicznej pozie 
postać kroczącego wieszcza. Poeta przyciska 
do piersi kartkę papieru. Ubrany jest w długi 
płaszcz. Na jednym z guzików artysta przed-
stawił wizerunek topora będącego elemen-
tem herbu poety, ale i swojego własnego. 
Przy prawej nodze umieścił gałązkę cierni 
jako symbol dramatycznego życia bohatera 
pomnika. Aby nieco złagodzić wyraz dzieła, 
dodał w tym miejscu laur. Rzeźba z tyłu za-
opatrzona jest w sygnatury artystów zawar-
te w otokach: K.G. ZEMŁA oraz PAWEŁ / PIE-
TRUSIŃSKI. Sylwetka Norwida przepruta jest 
w pionie formą przypominającą płomienie 
ognia rozpalające niejako korpus od środka. 

Gustaw Zemła podczas uroczystości 
poświęcenia pomnika Cypriana Norwida 
(fot. Roman Czyrka)

Rzeźba głowy Jana Pawła II – 
I piętro w Gmachu Głównym KUL 
(fot. Aleksander Wolak)

ujście drzemiącej głęboko energii targanego 
dramatem korpusu. Światło wnika w środek 
rzeźby, ale ożywia również niespokojnie bu-
dowaną powierzchnię, rozdygotaną fakturę 
dzieła.

Twórczość Zemły wpisuje się w tradycję 
rzeźby monumentalnej, poważnej i pate-
tycznej, choć jej rozmiar nie musi być wielki. 
Przeważnie jego prace dedykowane są prze-
strzeniom publicznym, z którymi tworzą 
pewną całość. Do najbardziej znanych re-
alizacji artysty należy pomnik Powstańców 
Śląskich w Katowicach. Ta monumentalna 
rzeźba, nawiązująca do 3 zrywów niepod-
ległościowych Śląska, składa się z 3 orlich 
skrzydeł ułożonych centrycznie, co sprawia 
wrażenie wirującej konstrukcji, która zaraz 
mogłaby poderwać się do lotu. Z różnych 
perspektyw pomnik wygląda inaczej – z da-
leka jak trójczłonowa praca, z bliska jak 
ujednolicona forma o skomplikowanej kon-
strukcji i niejednoznacznych planach. Dzieło 
jest realizacją myśli zrodzonej w sztuce PRL 
– idei pomnika czasoprzestrzennego, po-
mnika-spektaklu budującego u widza napię-
cie, najpierw z dalekiej perspektywy aż po 
punkt kulminacyjny, doświadczany w mo-
mencie maksymalnego zbliżenia się do rzeź-
by. Efektem tego nie jest jedynie intensyw-
niejsza percepcja coraz wyraźniejszych de-
tali, ale również mocniejsze przeżycie kolej-
nych, różnych od wcześniejszych form. 

Często wykorzystywany przez artystę 
motyw skrzydeł powrócił w pomniku Wła-
dysława Broniewskiego, Czynu Polaków 
oraz Bitwy o Monte Cassino.

REALIZACJE DLA 
UNIWERSYTETU

Gustaw Zemła we współpracy z Pracow-
nią Rzeźby – Bieniewo Pawła Pietrusińskie-
go w Warszawie stworzył dla Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
pomnik Cypriana Kamila Norwida. Na KUL 
działa Ośrodek Badań nad Twórczością Cy-
priana Norwida oraz Fundacja Norwidow-
ska. Wydawana jest pierwsza edycja kry-
tyczna tekstów poety, wychodzi czasopi-
smo „Studia Norwidiana”. Należy też wspo-
mnieć, że Norwid jako poeta i filozof był 
szczególnie bliski Janowi Pawłowi II, który 
go często cytował w swoich wypowiedziach 
i dokumentach papieskich. Rzeźbę umiesz-
czono przy wejściu do Collegium Norwidia-
num, od strony Alei Racławickich (nieopo-
dal wznosi się Collegium Joannis Pauli II). 
Pomnik wieszcza, którego dorobek zako-
rzeniony jest mocno w tradycji humanizmu 
i chrześcijaństwa, stał się symbolicznym 
podkreśleniem charakteru Uniwersytetu, 
służącego Bogu i ojczyźnie.

Chrystus na krzyżu – 
prezbiterium  
w kaplicy Konwiktu 
Księży Studentów KUL  

Pomnik Cypriana 
Norwida – skwer 
przed Collegium 
Norwidianum

Jest także autorem kilkudziesięciu prac o te-
matyce sakralnej inspirowanych gotykiem 
i barokiem, wykonanych w latach 1980-1990 
oraz 2001-2002 dla kościoła św. Maksymilia-
na Kolbego w Mistrzejowicach w Krakowie. 
Od 2000 r. artysta zaczął skłaniać się bardziej 
w stronę dzieł kameralno-studyjnych. W la-
tach 2000-2002 stworzył cykl płaskorzeźb 
odnoszących się do Starego i Nowego Testa-
mentu – Wrota do przeszłości i Droga krzy-
żowa. Jest autorem tablic kommemoratyw-
nych (m.in. epitafium Tadeusza Łomnickiego, 
1993, Teatr Polski w Poznaniu) i nagrobków 
(m.in. Toniego Halika na cmentarzu Bród-
nowskim w Warszawie, 2002). Zaprojektował 
statuetkę Nagrody Literackiej „Nike” (rozda-
wana od 1997 r.) w postaci skrzydeł z piór-
kiem oraz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. 
bpa Jana Chrapka w kształcie dwóch dłoni 
(2002). Pobocznym nurtem twórczości Ze-
mły jest medalierstwo. Zaprojektował mię-
dzy innymi medal poświęcony Józefowi Szaj-
nie (1989, współautorstwo reżysera) czy An-
drzejowi Ciechanowieckiemu (1990).

STYL

Rzeźbiarstwo Gustawa Zemły jest na-
wiązaniem do humanistycznych wzorców 
ikonograficznych wypracowanych w anty-
ku. Symbole klasyczne wykorzystał on do 
przekazu treści o dramacie ludzkiej walki, 
zwycięstwie okupionym śmiercią czy hero-
izmie czynów człowieka i narodu, nie tylko 
polskiego. Antyczne schematy zaopatrzył 
również w treści chrześcijańskie, czyniąc ze 
stworzonych przez siebie znaków symbole 
o znaczeniu uniwersalnym. Zemła wykre-
ował sobie tylko właściwy sposób budo-
wania formy. Rzeźba nie tworzy zamknię-
tej konstrukcji, jest często rozczłonkowana, 
otwarta na światło i powietrze. Artysta bu-
rzy organiczną jednolitość i prostotę bloków 
antycznych form. Pragnie zajrzeć do wnę-
trza struktury obiektu lub też pozwolić na 

Takie budowanie kompozycji i niespokojnej, 
ekspresyjnej faktury przypomina główne ce-
chy twórczości Zemły, który kreował rzeźby 
rozczłonkowane, otwarte, choć skończone 
i robiące wrażenie jednolitych. Monument 
o wadze 350 kg stoi na prostopadłościen-
nej podstawie o wysokości 80 cm, obłożo-
nej płytami czerwonego, wypolerowanego 
granitu Vanga. Na postumencie znalazł się 
dwuwierszowy napis z brązowych liter nało-
żonych na powierzchnię: CYPRIAN NORWID 
/ 1821-1883. Gipsowa kopia rzeźby o tych 
samych wymiarach została umieszczona 
w obecnym Informatorium Oddziału Infor-
macji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej 
KUL przy ul. Chopina 27 (IV piętro).

Artysta podarował Uczelni rzeźbę Jana 
Pawła II (głowa z brązu, 1994), która stoi 
na korytarzu Gmachu Głównego KUL, na 
pierwszym piętrze, przy Kancelarii Rektor-
skiej. Otoczeniem pracy jest ślepa arkada 
ściany. Dzieło w realistycznej konwencji 
ukazuje uśmiechniętą twarz sędziwego pa-
pieża, pokrytą licznymi zmarszczkami. Jest 
to głębokie studium psychologiczne osoby 
portretowanej. Głowa nakryta jest mitrą. 
Rzeźba ma wysokość 62 cm i umieszczona 
jest na 2 podstawach (z drewna oraz z brązu 
– obie o wysokości 9 cm) oraz postumencie 
z pomalowanego na biało drewna o wyso-
kości 1,36 m. Z boku dzieła autor zawarł sy-
gnaturę: ZEMŁA. Na dolnej podstawie pracy 
widnieje tabliczka z napisem w kilku rzę-
dach: JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ / BRĄZ 1994 / 
DAR ARTYSTY PROF. GUSTAWA ZEMŁY.

W 1991 r. rzeźbiarz wykonał dla KUL, ze 
stiuku polichromowanego, liczącą 1 m wy-
sokości, figurę ukrzyżowanego Jezusa Chry-
stusa. Obecnie umieszczona jest ona w pre-
zbiterium kaplicy Konwiktu Księży Studen-
tów KUL, gdzie została przeniesiona 26 XI 
1992 r. z głównego budynku Uniwersytetu. 
Uroczystość poświęcenia dzieła objęła na-
bożeństwo, adorację i konferencję.

WYSTAWA W GALERII 
SZTUKI SCENY 
PLASTYCZNEJ KUL

W 2007 r. wydarzeniom związanym z od-
słonięciem pomnika Norwida towarzyszy-
ła wystawa rzeźb Gustawa Zemły w Galerii 
Sztuki Sceny Plastycznej KUL prof. dra Lesz-
ka Mądzika. W niewielkich przestrzeniach 
wystawienniczych na Starym Mieście w Lu-
blinie pokazano mniejsze rozmiarowo prace 
rzeźbiarza, w tym niektóre składające się 
na grupę dzieł z kościoła w Mistrzejowicach 
czy cykl Wrota do przeszłości. Zaprezento-
wano również dokumentację fotograficzną 
plenerowych rzeźb Zemły, powstających od 
lat 60. XX w.
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TROCHĘ LICZB

W ciągu 18 lat działalności Teatr ITP zagościł na scenie prawie 
500 razy (jubileuszowy spektakl był 487). Grał zarówno w murach 
naszej Uczelni, jak i w innych miejscach Lublina (plac Po Farze, dzie-
dziniec zamkowy, Centrum Spotkania Kultur, Chatka Żaka, Lubelski 
Urząd Wojewódzki, bazylika Dominikanów, katedra, Arena Lublin). 
Znany jest nie tylko w rodzimym środowisku, ale także w wielu miej-
scach Polski (Warszawa, Kraków, Katowice, Elbląg, Gdynia, Zielona 
Góra, Opole, Łódź, Nowy Sącz, Nidzica, Mława…), jak i za granicą 
(Berlin, Oslo). Jego repertuar to 13 dużych, autorskich musicali i kil-
kanaście innych form (dramaty, plenery, spektakle kameralne), to 
coroczna artystyczna obecność podczas Opłatka Uniwersyteckiego. 
Przez 18 lat w spektaklach teatru zagrało ponad 200 osób – studen-
ci różnych kierunków na KUL, a z czasem także z innych lubelskich 
uczelni. Tyle statystyki, podsumowania, ale w ITP zawsze najważ-
niejsi byli ludzie. 

OSIEMNASTKA ITP

Gdy teatr osiągnął pełnoletniość, przyszedł czas, aby podzielić 
się z innymi tą wiadomością. Postanowiono, podczas uroczystego 
spotkania, przypomnieć początki ITP, jak również te nikomu nie-
znane aspekty jego działalności. Osiemnastka ITP miała miejsce 
w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 26 V 2019 r. Gościem 

KS. DR MARIUSZ LACH SDB
Instytut Filologii Polskiej 
założyciel i kierownik artystyczny Teatru ITP

Nagle minęło      
           18 lat!

    GDY W 2001 R. GRUPA STUDENTÓW 
POLONISTYKI ZAPRAGNĘŁA STWORZYĆ 
PRZEDSTAWIENIE, NIKT Z NICH NIE SĄDZIŁ, ŻE 
TA PRZYGODA POTRWA TAK DŁUGO. WTEDY, 
PODCZAS KULTURALIÓW, PO RAZ PIERWSZY 
WYSZLI NA SCENĘ, ABY ZAGRAĆ SPEKTAKL 
RUCHU PERŁA. GDY PUBLICZNOŚĆ PRZYJĘŁA ICH 
POZYTYWNIE, POSTANOWILI STWORZYĆ TEATR. 
PIERWSZE WARSZTATY WAKACYJNE, PIERWSZE 
MUSICALE, PIERWSZE WYJAZDY… 

Drugą część wieczoru wypełniło przed-
stawienie Perła2, nawiązujące tytułem, for-
mą i treścią do pierwszego występu teatru 
sprzed 18 lat. Spektakl ruchu został zapre-
zentowany przez obecny, 24-osobowy skład 
teatru. Urszula Kasprzak-Wąsowska oraz 
Justyna Kociuba przygotowały scenariusz, 
opracowanie muzyczne i reżyserię całości.

2018/2019

Uroczystości jubileuszowe były także 
zwieńczeniem tegorocznej pracy teatru. 
Warto zaznaczyć, że może dzięki dużemu 
zaangażowaniu studentów, nowej sali te-
atralnej (CTW-02) czy też wzrastającej po-
pularności teatru, w tym roku akademic-
kim ITP w sposób wyraźny zaznaczył swo-
ją obecność na Uniwersytecie. Oprócz wy-
darzeń jednorazowych, jakimi były Perła2 
(zaprezentowana podczas Osiemnastki ITP) 
oraz etiuda 100 lat (przygotowana na Opła-
tek Uniwersytecki w roku 2018, nawiązująca 
do jubileuszu Uczelni), Teatr ITP systema-
tycznie prezentował różne przedstawienia. 
Wielką popularnością cieszył się spektakl 
Oskar i Róża, który od dnia swojej premiery 
(2 III 2018 r.) został zagrany ponad 30 ra-
zy (m.in. w Płocku, Katowicach, Siedlcach, 
Czerwińsku czy Sokołowie Podlaskim). 

Tradycyjnie w listopadzie (9 XI 2018 r.) 
miała miejsce kolejna premiera. Była to mu-
zyczna opowieść o zagrożeniach płynących 
ze zbyt poufałej relacji ze światem wirtu-
alnym pt. Sobowtóry. Spektakl ten został 
nagrany i wydany w formie DVD, a TVP1 za-
prezentowała reportaż na jego temat w ra-
mach programu młodzieżowego „Raban”. 
Nagrana została również ścieżka muzycz-
na z tego przedstawienia, która ukaże się 
w pierwszej połowie 2020 r. 

W marcu (22 III 2019 r.) teatr ponow-
nie zrealizował małe przedstawienie w ra-
mach tzw. Sceny edukacyjnej ITP, prezen-
tując widzom kolejny tekst Erica-Emmanu-
ela Schmitta pt. Zazdrośnice. Ta, tym ra-
zem trudniejsza w odbiorze i poważniejsza 
w swym przesłaniu, historia dotyka bardzo 
aktualnych i smutnych problemów przeży-
wanych przez nastolatków.

W ubiegłym roku akademickim studen-
ci aktorzy aż 44 razy wychodzili na scenę, 
by podzielić się swoimi umiejętnościami 
i refleksjami. I chociaż tę intensywną pracę 
czasem trudno pogodzić ze studiowaniem, 
to młodzi aktorzy nie chcą zwalniać tempa. 
Już teraz trwają prace nad nowym spekta-
klem muzycznym (Pieśń nad pieśniami – czy-
li miłość w czasach apokalipsy), a równo-
cześnie teatr stara się dotrzeć do kolejnych 
widzów ze spektaklami z dotychczasowego 
repertuaru.

honorowym był ks. prof. dr hab. Antoni Dę-
biński, rektor KUL, który pogratulował te-
atrowi jego działań i stałej aktywności na 
polu promowania wartościowej kultury 
studenckiej. 

W pierwszej części spotkania pokazano 
w lekki i dowcipny sposób, jak wygląda na-
bór do teatru. Na scenie pojawiło się 5 akto-
rek, które wspominały swoje pierwsze spo-
tkania z ITP oraz zaprezentowały wybrane 
piosenki z bogatego repertuaru teatru. Ju-
styna Kazek zaśpiewała Pieśń Odysei z mu-
sicalu pod tym samym tytułem, Anna Kłos – 
Biadę z Toastu, Martyna Sabak – Idealistów 
z Prawdziwej historii o don Kichocie. Kinga 
Moczydłowska, wykonując różne fragmenty 
wielu utworów ze spektaklu Wesele Dawi-
da, pokazała, że mogłaby zagrać i zaśpiewać 
niemal wszystko. Na koniec tej części wystą-
piła Małgorzata Józwik z piosenką Wszystko 
ma swój czas, doskonale podsumowującą 
to, co działo się w teatrze w okresie 18 lat 
jego istnienia. 

Ks. dr Mariusz  
Lach SDB z aktorkami 
podczas spotkania 
z okazji 18. urodzin 
Teatru ITP 
(fot. Zbigniew Wójcik) 

Moja przygoda z ITP zaczęła się 
18 lat temu, kiedy przygotowywali-
śmy spektakl pt. Perła. Nie wiedzia-
łam, że słowa z późniejszego spek-
taklu Józef: „Nieznane drogi Pana...” 
staną się tak aktualne w moim życiu. 
Dziś z perspektywy lat wiem, że to 
była przygoda życia, doświadczenie, 
które dane było mi przeżyć i z które-
go mogę korzystać aż do teraz w mo-
jej pracy zawodowej. Teatr ITP to nie 
tylko spektakle, ale przede wszyst-
kim formacja dla tych, którzy chcą 
się rozwijać, pracować nad sobą, szu-
kać nowych dróg twórczych, a nade 
wszystko to doświadczenie Pana Bo-
ga we wspólnocie ludzi, których łączy 
pasja, których nie satysfakcjonuje by-
lejakość, którzy chcą żyć prawdziwie 
i w prawdzie. ITP to była też szko-
ła punktualności, odpowiedzialności, 
wierności danemu słowu. W Teatrze 
ITP zawarłam przyjaźnie, które trwa-
ją do dzisiaj. Nie byłoby tego, gdyby 
nie ks. Mariusz Lach, który dał się na-
mówić na robienie teatru. Dla mnie 
poznanie ks. Mariusza, możliwość 
studiowania z nim, współtworzenie 
Teatru ITP to niezwykły dar, za który 
jestem wdzięczna, i czerpię z tego da-
ru do dzisiaj. 

Justyna Malicka
absolwentka polonistyki 

współzałożycielka ITP

18. urodziny były dla ITP bardzo 
ważnym wydarzeniem. Zarówno 
dla byłego, jak i obecnego składu. 
Wspólne świętowanie stało się oka-
zją do zawarcia nowych znajomości, 
a spektakl Perła2, który opierał się 
na teatrze ruchu, pomógł nam prze-
łamać bariery. Zintegrował i scalił 
grupę. Udowodniliśmy sobie, że ra-
zem jesteśmy w stanie stworzyć coś 
pięknego.

Marcelina Simian
studentka slawistyki

Zespół ITP przy okolicznościowym torcie (fot. Katarzyna Gil)

W bieżącym roku akademickim Teatr ITP grał 
między innymi „Oskara i Różę”
(fot. Zbigniew Wójcik)  
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J ednym z najważniejszych punktów tegorocznego Tygodnia Bi-
bliotek był wiosenny kiermasz taniej książki, który cieszył się 

jak zwykle ogromnym zainteresowaniem nie tylko społeczności uni-
wersyteckiej, ale również mieszkańców Lublina. Przygotowanych 
zostało blisko 4700 egzemplarzy, głównie dubletów oraz pozycji 
przekazanych Bibliotece przez osoby czy instytucje, a niezakwalifi-
kowanych do jej zbiorów ze względu na ich profil lub wartość me-
rytoryczną. By ułatwić klientom poszukiwania, książki zostały pose-
gregowane tematycznie (literatura, historia, historia sztuki, teologia 
i religioznawstwo, filozofia, nauki społeczne i polityczne, prawo). 
Prócz tego osobno wydzielone zostały publikacje wydane w języ-
kach obcych. Największą popularnością, co można już uznać za 
tradycję kiermaszu, cieszyły się książki z zakresu historii, literatury 
pięknej oraz teologii i religioznawstwa. Oferta w tym roku była cie-
kawa, a ceny przystępne (większość przygotowanych pozycji można 
było nabyć za 1, 2 lub 3 zł). Ogółem sprzedano 3250 egzemplarzy, 
a uzyskana ze sprzedaży kwota zasiliła budżet Biblioteki.

Przez 3 dni można było zwiedzać sekretne miejsca biblioteczne, 
na co dzień niedostępne dla czytelników. Pod okiem bibliotekarzy 
wycieczkowicze spacerowali po labiryntach magazynów, poznawali 
tajniki gromadzenia i katalogowania książek, zobaczyli biblioteczne 
spa dla książek, czyli Pracownię Konserwacji Zbiorów, zwiedzili Pra-
cownię Introligatorską, w której znajdują się do dziś wykorzystywa-
ne zabytkowe urządzenia (np. gilotyna do papieru). W inny wymiar 
przenieśli się, wchodząc do Oddziału Zbiorów Cyfrowych, gdzie mo-
gli podejrzeć sposoby digitalizacji materiałów bibliotecznych, reali-
zowane na nowoczesnych skanerach. Mająca 5 edycji wycieczka cie-
szyła się sporym zainteresowaniem zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Podróż w przeszłość Biblioteki Uniwersyteckiej, okraszoną zdję-
ciami z epoki, zaproponowała dr Joanna Nastalska-Wiśnicka w cza-
sie wykładu „Kartki z kalendarza, czyli co się działo w Bibliotece 100, 
80, 60, 40, 20, 10 lat temu”. Prezentacja rozpoczęła się od 1919 r. 
i poprzez kolejne dziesięciolecia doprowadziła uczestników do roku 
bieżącego.

Gratką dla zapominalskich czytelników była akcja „Szczęśliwy 
los! Książkowa abolicja”, umożliwiająca wylosowanie umorzenia ka-
ry za przetrzymanie wypożyczonych książek.

Imprezie towarzyszyła prezentacja „Skarby Biblioteki” (fotogra-
fie eksponatów z wystawy Ex thesauro, która odbyła się w grud-
niu 2018 r.) oraz wystawa opraw książkowych. Przygotowany zo-
stał również tzw. zabytkowy kącik bibliotekarza z przedwojen-
nym blokiem katalogowym, fiszkami, maszyną do pisania, daw-
nym aparatem telefonicznym, chromowanym wiatrakiem (który 
zastępował w przeszłości klimatyzację), stylonowym fartuchem 

DR JOANNA NASTALSKA-WIŚNICKA
Oddział Informacji Naukowej BU KUL

XVI Tydzień Bibliotek  
    BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA KUL WZOREM 

LAT UBIEGŁYCH WŁĄCZYŁA SIĘ W OBCHODY, 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE 
BIBLIOTEKARZY POLSKICH, XVI TYGODNIA 
BIBLIOTEK, KTÓRY W TYM ROKU ODBYŁ 
SIĘ W DNIACH 8-15 V 2019 R. POD HASŁEM 
#BIBLIOTEKA.

(wykorzystywanym niegdyś uniformem bibliotekarza). Stanowisko 
wzbudziło szczególne zainteresowanie dzieci zwiedzających Biblio-
tekę, dla których większość eksponatów była zupełnie nieznana.

Prócz tego w całym gmachu w różnych miejscach można było 
przeczytać hasła promujące książki i czytelnictwo, a przed wejściem 
spocząć na okolicznościowej ławeczce, przejrzeć wyłożone na stoli-
ku książki, a nawet zabrać je ze sobą. 

Część wydarzeń odbywała się także w kampusie uniwersytec-
kim, gdzie trwała akcja „Uwolnij książkę”, zaś w Collegium Norwi-
dianum został rozłożony warsztat introligatorski, promujący pracę 
bibliotecznych introligatorek.

Tydzień Bibliotek był prawdziwym świętem bibliotekarzy, oka-
zją do ukazania ich codziennego trudu, do spotkań z czytelnika-
mi, zachętą do zagłębienia się w niesamowitą przygodę, jaką daje 
lektura książki i wizyta w miejscu, w którym tradycja przeplata się 
z nowoczesnością.

MARCIN ZAWADZKI
Oddział Gromadzenia Zbiorów BU KUL

E kslibris na stulecie KUL przedstawia panoramę Lublina, nad 
którą góruje orzeł w koronie na tle równoramiennego krzy-

ża. Berła, które wieńczą jego skrzydła, są symbolami władzy rek-
torskiej. Po obu stronach krzyża umieszczone zostały daty – po-
wstania Uniwersytetu Lubelskiego i obchodów stulecia KUL. In-
spiracją do stworzenia tego dzieła był miedzioryt, jeden z naj-
starszych widoków Lublina Tipus civitatis Lubline[n]sis in regno 
Poloniae, pochodzący z około 1617 r. 

Praca powstała w szlachetnej technice akwaforty. Jest to druk 
wklęsły, zwany inaczej kwasorytem, wynaleziony na przełomie XV 
i XVI w. Autorem ekslibrisu jest Czesław Woś, artysta plastyk, gra-
fik, malarz, ilustrator książek, pedagog i metodyk nauczania pla-
styki. Ostrowianin, z zawodu nauczyciel plastyki. Absolwent Wy-
działu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie w zakresie grafiki. Członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II. 

Dorobek artystyczny Czesława Wosia jest imponujący. Jego 
twórczość, wysoko ceniona zarówno w środowisku artystycznym, 
jak i kolekcjonerskim, prezentowana jest i nagradzana na wie-
lu wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Prace jego 

BARBARA CECH
Oddział Zbiorów Specjalnych BU KUL

Ekslibris na 
stulecie KUL
    ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ KUL 

WZBOGACIŁY SIĘ O CENNY DAR. JEST TO 
EKSLIBRIS STWORZONY NA STULECIE POWSTANIA 
UNIWERSYTETU. PIERWSZA PUBLICZNA 
PREZENTACJA DZIEŁA MIAŁA MIEJSCE W DNIACH  
5 VI – 14 VIII 2019 R. W RAMACH WYSTAWY  
PT. „EKSLIBRIS I MAŁA FORMA GRAFICZNA”  
W SIEDZIBIE BU KUL. 

autorstwa znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych 
w kraju i za granicą. 

Wystawa dzieł artysty była ważnym wydarzeniem w działal-
ności Biblioteki. Ekspozycja, zaprojektowana przez Barbarę Cech 
i Izabelę Leraczyk, zawierała 71 prac, rozmieszczonych w 18 gablo-
tach – 55 ekslibrisów i 16 rysunków tuszem. Były to realizacje ar-
tysty z różnych okresów jego twórczości. Twórca wybrał przedsta-
wienia o tematyce religijnej, między innymi krzyże, postaci anio-
łów, Madonny, Piety czy wizerunki świętych. Zaprezentował też 
rysunki przedstawiające Jana Pawła II i najważniejsze momenty 
z jego pontyfikatu. Były to prace wykonane zarówno dla instytu-
cji (m.in. Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu czy Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej), jak i osób prywatnych. 
Większość ekslibrisów była w technice akwaforty, ulubionej przez 
artystę, ale na wystawie znalazły się także linoryty i dzieła sporzą-
dzone w technice mieszanej. Uwagę przyciągała praca ze ślepym 
tłoczeniem, gdzie widoczny jest odcisk krzyża. Prace artysty cha-
rakteryzuje wielka precyzja i staranność wykonania. 

Technika akwaforty umożliwia uzyskanie kreski delikatniejszej 
niż w miedziorycie. Dzięki zastosowanym środkom chemicznym, 
takim jak kwasy, pozwala tworzyć subtelne linie o różnym natę-
żeniu, a poprzez regulowany czas trawienia różnicować inten-
sywność kreski. Daje artyście dużą swobodę twórczą i precyzję 
w wykonaniu, ponieważ można bez wysiłku prowadzić narzędzie 
we wszystkich kierunkach. Rytując nie w metalu, a w cienkiej 
warstwie ochronnej, jaką jest werniks, grafik uzyskuje efekt przy-
pominający rysunek piórkiem. 

Wystawę poprzedziły warsztaty graficzne dla studentów KUL, 
członków Gildii Akademickiej Piusa XI oraz Polskiej Akademic-
kiej Korporacji Astrea Lublinensis w dniu 21 V 2019 r. z udziałem 
Czesława Wosia, wykładowcy Wydziału Artystycznego UMCS dra 
hab. szt. Adama Panka oraz absolwentki Instytutu Wychowania 
Artystycznego UMCS Barbary Cech. W trakcie zajęć studenci za-
poznali się z różnymi pojęciami właściwymi dla warsztatu grafika 
i formą druku wypukłego. Uczestnicy poznali proces powstawa-
nia prac, od projektu do samodzielnego wykonania odbitek. Pra-
ce studentów, powstałe na tych zajęciach, prezentowane były na 
wystawie obok dzieł Czesława Wosia.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie w czasie 
zwiedzania bibliotecznych zakamarków (fot. Sławomir Stasz)

Podczas XVI Tygodnia Bibliotek można było zobaczyć zabytkowy kącik 
bibliotekarza (fot. Janusz Wiorko)

Ekslibris na 100-lecie KUL autorstwa 
Czesława Wosia (fot. Barbara Cech)

Artysta podczas otwarcia wystawy w BU KUL 
(fot. Jadwiga Jaźwierska)



68

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI lipiec-październik  2019 | Nr 4-5 (180-181)

69S PORTK U L T U R A

Kulturalnie

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza), Feliniada i WSEIada  
(18-19 maja; Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Ekono-
mii i Innowacji) oraz KULturalia (KUL). Wydarzenie rozpoczęło się 
wspólnym korowodem lubelskich studentów w dniu 8 maja. 

W programie KULturaliów znalazły się: Wampiriada (akcja odda-
wania krwi, 6 maja w budynku WMIiAK i 8 maja w Collegium Norwi-
dianum), dzień gier planszowych (hol Gmachu Głównego, 14 maja), 
turniej siatkówki (hala sportowa na Poczekajce, 18 maja) i koncerty 
(Plac Teatralny przed Centrum Spotkania Kultur, 24-25 maja; pierw-
szego dnia na scenie wystąpili: Vestige, Skubas, Wojciech Waglew-
ski, Mioush, Natalia Grosiak i Piotr Rogucki, a drugiego: Bovska, 
XXANAXX i Daria Zawiałow).

 JUBILEUSZ SCENY PLASTYCZNEJ KUL

„Światło i mrok. Leszek Mądzik. 50 lat Sceny Plastycznej KUL” 
– to tytuł wystawy, której wernisaż odbył się 28 VII 2019 r. w Mu-
zeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, uświetniając 13. edy-
cję Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”. Ekspozycja poświęcona 
twórczości prof. dra Leszka Mądzika, zaaranżowana przez samego 
artystę, skupiała uwagę widza na różnorodnych rekwizytach po-
chodzących z jego spektakli. Prezentowała także związane z nimi 
fotografie. Wystawa była otwarta do 8 IX 2019 r.

opracowała M.K.

S potkanie założycielskie odbyło się 20 V 2019 r. Uczestni-
czyli w nim: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – rektor KUL, 

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – prorektor ds. studentów 
i kontaktów międzynarodowych, Krzysztof Iwańczuk – prezes 
Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie, ks. prof. dr 
hab. Jarosław Popławski – złoty medalista Mistrzostw Świata 
Księży w Tenisie z 2016 r. oraz Mistrzostw Europy Księży w Teni-
sie z 2018 r., Michał Młodzikowski – pomysłodawca KUL Running 
Team, przedstawiciele Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
KUL: Piotr Olejarnik – kierownik, Arkadiusz Czarnecki – zastęp-
ca kierownika, Jarosław Dobosz, Adam Piwiński i Beata Rawska, 
a także reprezentanci Klubu Uczelnianego Akademickiego Związ-
ku Sportowego – Magdalena Walczak i Michał Wysokiński. 

Główną ideą Klubu jest promowanie zdrowego, sportowego 
trybu życia poprzez tworzenie różnych form aktywności spor-
towej, dających możliwość zaangażowania się w nie studentom, 
doktorantom, absolwentom, pracownikom i wszystkim osobom 
związanym z KUL, a także sympatykom Uczelni. Mimo iż AKS KA-
ROL KUL i istniejący KU AZS KUL będą odrębnymi podmiotami, 
planowana jest współpraca pomiędzy nimi, jak również z innymi 
podmiotami realizującymi działania zbieżne z zadaniami statuto-
wymi Klubu. O ile KU AZS KUL opiera swoją działalność na rywa-
lizacji akademickiej, o tyle AKS KAROL KUL będzie zajmował się 
między innym szkoleniem wyczynowym i udziałem w rozgryw-
kach państwowych.

Nazwa nowego Klubu nie jest przypadkowa. Nawiązuje bez-
pośrednio do osoby wieloletniego wykładowcy KUL – ks. Karola 
Wojtyły (późniejszego papieża Jana Pawła II), dla którego sport 
był zawsze istotnym elementem jego życia. 

Walne Zgromadzenie Członków AKS KAROL KUL dokonało 
w dniu 11 IX 2019 r. wyboru zarządu. W jego skład weszli: ks. prof. 
Jarosław Popławski – prezes, Piotr Olejarnik – wiceprezes, Adam 
Piwiński – sekretarz, Beata Rawska – skarbnik. W Komisji Rewizyj-
nej znaleźli się: Michał Młodzikowski – przewodniczący, Jarosław 
Dobosz – sekretarz, Arkadiusz Czarnecki – członek.

Jako pierwsi pod nazwą AKS KAROL KUL wystąpią siatkarze, 
którzy już oficjalnie zostali zgłoszeni do rozrywek III ligi woje-
wódzkiej. W tym roku kalendarzowym planowane jest także uru-
chomienie szkółki tenisa ziemnego (obecnie trwa nabór). Zajęcia 
grupowe (2-4 osoby) dla dzieci (kategorie wiekowe: 7-8, 9-10, 
11-13, powyżej 14 lat) oraz dla dorosłych przeznaczone będą 
zarówno dla graczy początkujących, jak i zaawansowanych. Li-
czymy, że znaczną część uczestników będą stanowić pracowni-
cy KUL i ich dzieci. Kolejne propozycje form aktywności sporto-
wej w ramach AKS KAROL KUL pojawią się już w przyszłym roku 
kalendarzowym. 

BEATA RAWSKA
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademicki 
Klub Sportowy 
KAROL KUL 
    3 IX 2019 R. DO EWIDENCJI KLUBÓW 

SPORTOWYCH, PROWADZONEJ PRZEZ 
PREZYDENTA MIASTA LUBLIN, WPISANY ZOSTAŁ 
AKADEMICKI KLUB SPORTOWY KAROL KUL. 

Uczestnicy spotkania założycielskiego (od lewej siedzą):  
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, 
ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski, Piotr Olejarnik, Krzysztof Iwańczuk, 
(poniżej) Michał Młodzikowski, Jarosław Dobosz, Beata Rawska 

Rektor KUL z reprezentacją siatkarzy KUL

 CYMELIA Z BU KUL  
W ŁAŃCUCIE

Kolekcja 56 rękopisów, starych druków, 
zbiorów graficznych, kartograficznych i mu-
zycznych została zaprezentowana na wy-
stawie „Ex thesauro. Ze skarbca Biblioteki 
Uniwersyteckiej KUL” w Muzeum-Zamku 
w Łańcucie. Wystawę, na którą złożyły się 
najstarsze i najcenniejsze zbiory uniwer-
syteckiej książnicy, prezentowane po raz 
pierwszy w grudniu 2018 r. w siedzibie  
BU KUL, otwarto uroczyście 2 VIII 2018 r. 
Biblioteczne skarby można było podziwiać 
w łańcuckim zamku do 1 IX 2019 r. 

 SPOTKANIE Z CHIŃSKĄ 
TŁUMACZKĄ  
LITERATURY POLSKIEJ 

W ramach wizyty prof. Wu Lan (Beijing 
Language and Culture Centre for Diploma-
tic Missions) na KUL, zorganizowanej w dniu 
10 V 2019 r. przez Centrum Polsko-Chińskie 
KUL, odbył się jej wykład pt. „Siła poezji – 
Huang Lihai – o pewnym człowieku, jego 
czasopiśmie, nagrodzie, spotkaniu”, następ-
nie miała miejsce prezentacja jej publika-
cji Z pamiętnika tłumacza literatury polskiej 
i chińskiej, a na koniec tłumaczka poprowa-
dziła warsztaty translatorskie dla sinologów.

 KULTURALIA 2019 

Na tegoroczne Lubelskie Dni Kultury Stu-
denckiej złożyły się: Juwenalia (8-11 maja; 
Politechnika Lubelska), Kozienalia i Medy-
kalia z WySPĄ i WSSP (9-12 maja; wspól-
nie UMCS, Uniwersytet Medyczny, Wyższa 
Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 

Prezentacja zbiorów BU KUL w dawnej 
rezydencji magnackiej w Łańcucie  

W korowodzie na rozpoczęcie Lubelskich Dni Kultury Studenckiej niesiono 
symboliczny klucz do miasta

Uroczystość otwarcia wystawy prac prof. dra Leszka Mądzika  
(fot. Grzegorz Winnicki)
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Publikacje Wydawnictwa KUL i TN KUL

Lubelska Szkoła Filozoficzna. 
Historia – koncepcja – spory
red. Agnieszka Lekka-Kowalik, 
Paweł Gondek

ISBN: 978-83-8061-725-4
Lublin: Wydawnictwo KUL 2019 

Towarzystwo Naukowe KUL 
ul. Chopina 29/11 
20-023 Lublin 
tn.kul.pl

WYDAWNICTWO

KUL

Wydawnictwo KUL 
ul. Konstantynów 1H 
20-708 Lublin 
wydawnictwo.kul.pl

Sylwetki Żydów lubelskich. 
Leksykon
red. naukowa: Adam 
Kopciowski, Andrzej 
Trzciński, Sławomir Jacek 
Żurek, Monika Adamczyk- 
-Garbowska

ISBN 978-83-7306-844-5
Lublin: TN KUL 2019
Źródła i Monografie 480

Ks. Marian Rusecki, ks. Jacenty 
Mastej, ks. Krzysztof Kaucha
Metoda teologii fundamentalnej
red. ks. Jacenty Mastej, 
ks. Krzysztof Kaucha

ISBN 978-83-7306-853-7
Lublin: TN KUL 2019
Źródła i Monografie 483

Hanna Bieniaszkiewicz
Architektura secesyjna  
w Lublinie

ISBN 978-83-7306-845-2
Lublin: TN KUL 2019
Źródła i Monografie 481

Teizm, ateizm i religia. 
Najnowsze spory w anglosaskiej 
filozofii analitycznej 
red. Piotr Gutowski, Marcin 
Iwanicki 

ISBN: 978-83-8061-718-6 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2019 

Alina Rynio
Wychowanie do 
odpowiedzialności 

ISBN: 978-83-8061-668-4 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2019 

Stanisław Sarek, TN KUL Beata Duma 
kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL

KRONIKA 
JUBILEUSZU 
100-LECIA KUL

Najważniejsze wydarzenia, jubileuszowe inicjatywy 
i dokumenty, opatrzone słowem i fotografią – 
pamiątka dwuletnich obchodów jubileuszu 100-lecia 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej 
i w siedzibie Wydawnictwa KUL. 



przy wsparciu mecenas
Muzeum KUL

organizatorzy

wystawa 18 X – 29 XI 2019 Muzeum KUL, Lublin, Al. Racławickie 14 muzeum.kul.pl
KURATORZY WYSTAWY Anna Kowalczyk, Krzysztof Przylicki


