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PREAMBUŁA

Pomni: 

wezwania Najświętszego Serca Jezusa, pod którego opieką działa Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II, oraz zaszczytnego imienia jego Patrona, 

wartości, które legły u podstaw Uniwersytetu, wskazanych przez założyciela i pierw-
szego Rektora – ks. Idziego Radziszewskiego, 

100-letniej historii Uniwersytetu, wykuwanej nieprzerwanie przez społeczność aka-
demicką zarówno w wolnej Polsce, jak i podczas okupacji niemieckiej i w okresie ko-
munistycznego zniewolenia, 

troskę o  powierzone nam dziedzictwo traktujemy jako zobowiązanie dla siebie 
i przyszłych pokoleń.

Mając świadomość, że o misji Uniwersytetu, streszczającej się w dewizie Deo et Pa-
triae, decyduje jego katolicki charakter, wyrażamy przekonanie, że:

zadaniem Uniwersytetu jest poszukiwanie i  przekazywanie prawdy poprzez pro-
wadzenie badań naukowych w duchu idei veritas in caritate oraz w harmonii między 
nauką i wiarą,

idea universitas magistrorum et scholarium wyraża się we wspólnym dążeniu do 
wiedzy, z zachowaniem wolności i odpowiedzialności oraz przy poszanowaniu god-
ności każdej osoby ludzkiej,

powinnością Uniwersytetu wynikającą z  historycznego dziedzictwa Lublina jest 
twórcze kultywowanie tradycji wielonarodowej Rzeczypospolitej poprzez współpracę 
prowadzącą do umocnienia więzi między narodami Europy oraz łączącą dorobek kul-
tur Wschodu i Zachodu.

Dumni ze swojego dziedzictwa, przyjmujemy posłanie naszego Profesora Świętego 
Jana Pawła II z 9 czerwca 1987 r.: „Uniwersytecie! Służ Prawdzie! Jeśli służysz Prawdzie 
– służysz Wolności. Wyzwalaniu człowieka i Narodu. Służysz Życiu!”. Jako zobowiązanie 
traktujemy również słowa papieża Franciszka wypowiedziane do delegacji Uniwersy-
tetu 25 kwietnia 2018 r.: „Zachęcam was, abyście kontynuowali dobrą tradycję poszu-
kiwania więzi łączących wiarę i rozum, a równocześnie, byście odkrywali nowe meto-
dy zgłębiania nauk humanistycznych i przyrodniczych, aby coraz lepiej odpowiadać 
na wyzwania, jakie współczesny świat stawia przed człowiekiem i społecznościami”.

Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
uchwalony dnia 25 kwietnia 2019 r.

fot. Aleksander Wolak



Szanowni Państwo,
rok 2019 ma 8 patronów. Sejm w lipcu minionego roku ogłosił 5 uhonorowanych w ten sposób osób i wydarzeń. Są nimi: 

Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, Unia Lubelska, Powstanie Śląskie. Senat zaś w grudniu 
2018 r. uchwalił, że będzie to Rok Ligi Morskiej i Rzecznej, Marii Szymanowskiej, Stanisława Moniuszki, Matematyki, Unii Lubel-
skiej. W tym numerze „Przeglądu Uniwersyteckiego” poświęcamy miejsce 2 spośród nich – pisarzowi, który „z niezwykłą odwa-
gą opisuje tragedię człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy” (z uchwały Sejmu RP), i wydarzeniu, które jest „wielkim 
naszym dziedzictwem i wkładem w historię nowożytnej Europy” (z uchwały Senatu RP). 

Marzec 2019 r. zapisał się w annałach naszej Uczelni 2 uroczystościami wręczenia dyplomu doktora honoris causa. Tę za-
szczytną godność KUL nadał psychologowi prof. Johnowi Ravenowi z Wielkiej Brytanii i politologowi prof. A. Jamesowi McAdam-
sowi ze Stanów Zjednoczonych. Obydwaj wybitni uczeni od wielu lat są naukowo związani z naszym Uniwersytetem.

Po 40 latach od pierwszej pielgrzymki do Polski ojca świętego Jana Pawła II przywołujemy to historyczne wydarzenie, przy-
pominając słowa papieża Polaka skierowane do przedstawicieli społeczności KUL obecnych na jasnogórskim spotkaniu; słowa, 
które mimo upływu czasu wciąż zachowują aktualność tak w odniesieniu do misji uniwersytetu, jak też istoty życia uczniów 
Chrystusa. 
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KS. DR HAB. MARCIN SKŁADANOWSKI, PROF. KUL
kierownik Działu ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu

Dobiegają końca prace nad 
dostosowaniem struktury Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
do wymagań Ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 

N ajważniejszym elementem prac związanych z wdrażaniem no-
wego prawa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego by-

ło przygotowanie statutu KUL, który został uchwalony przez senat 
25 IV 2019 r. Zgodnie z wolą wspólnoty akademickiej, potwierdzoną 
przez władze Uniwersytetu, nowy statut nie wprowadza rewolucyj-
nych zmian, lecz dostosowuje organizację i procedury obowiązujące 
na KUL do zmienionych przepisów prawa, jak również do wymagań 
Konstytucji apostolskiej „Veritatis gaudium” – o uniwersytetach i wy-
działach kościelnych papieża Franciszka. Nasz Uniwersytet zachowa 
zatem swoją zasadniczą strukturę. Warto jednak w tym miejscu 
zwrócić uwagę na te normy statutu, które wprowadzają nowe ele-
menty organizacji wspólnoty akademickiej. 

Uniwersytet zachowuje strukturę opartą na wydziałach, na któ-
rych funkcjonują instytuty. Nowością, porządkującą strukturę KUL, 
jest zasada, że instytuty będą tworzone dla dyscyplin naukowych – 
zarówno dla tych podlegających ewaluacji, jak też dla dyscyplin nie-
ewaluowanych, o ile prowadzą kierunek studiów. Takie rozwiązanie 
z jednej strony uprości strukturę Uniwersytetu, redukując liczbę in-
stytutów i dostosowując ją do liczby dyscyplin naukowych, z drugiej 
zaś umożliwi także funkcjonowanie instytutów w tych dyscyplinach, 

Nowy statut KUL

WYDARZENIA

w których Uniwersytet zdecyduje się na prowadzenie studiów o pro-
filu praktycznym. W ten sposób instytuty staną się silnymi elemen-
tami struktury Uniwersytetu, odpowiedzialnymi za prowadzenie ba-
dań naukowych lub – w przypadku dyscyplin nieewaluowanych – za 
prowadzenie i rozwijanie kierunków studiów. Ponadto rada instytutu 
dyscypliny, w której KUL posiada uprawnienia do nadawania stopni 
naukowych, będzie prowadziła postępowania o nadanie stopnia na-
ukowego doktora i doktora habilitowanego. 

Statut zachowuje katedry jako elementy strukturalne instytutów, 
przy czym – dążąc do wspierania badań zespołowych – wzmacnia je, 
wskazując, że poza wyjątkowymi sytuacjami katedrę może tworzyć 
co najmniej 5 pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycz-
nych. Nowym elementem struktury Uniwersytetu, którego istnienie 
wynika z przepisów ustawy, jest szkoła doktorska. KUL zdecydował 
się na powołanie jednej szkoły doktorskiej, prowadzącej kształcenie 
doktorantów we wszystkich dyscyplinach, w których Uniwersytet ma 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. 

Statut wzmacnia rolę i zakres odpowiedzialności rektora, wy-
bieranego w dalszym ciągu przez senat, jako odpowiedzialnego za 
organizację Uniwersytetu i funkcjonowanie poszczególnych jedno-
stek naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Niemniej jednak 
zachowane zostaną demokratyczne mechanizmy wyboru władz Uni-
wersytetu i głównych jednostek organizacyjnych. W szczególności 
dziekani będą wybierani przez zgromadzenie wydziałowe (zastępu-
jące dotychczasową radę wydziału). Z kolei dyrektorzy instytutów, 
będący zarazem koordynatorami dyscyplin naukowych i ponoszą-
cy odpowiedzialność za kwestie naukowe, będą powoływani przez 
rektora na wniosek dziekana pozytywnie zaopiniowany przez radę 
instytutu. Warto zwrócić uwagę, że statut przewiduje także ujedno-
licenie obowiązków prodziekanów na poszczególnych wydziałach. 
Dziekan, za zgodą rektora, będzie mógł powołać prodziekana do 
spraw studenckich, jak również prodziekana do spraw kształcenia, 
który będzie pełnił funkcję koordynatora kierunków studiów oraz 
będzie odpowiedzialny za sprawy programowe studiów prowadzo-
nych przez wydział. 

Nowy statut określa też skład senatu. Wejdą do niego: rektor, 
prorektorzy, dziekani oraz przedstawiciele dyscyplin ewaluowa-
nych na Uniwersytecie, studentów, nauczycieli akademickich nie-
posiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego 
doktora habilitowanego i pracowników niebędących nauczyciela-
mi akademickimi. Statut wymienia stanowiska pracowników ba-
dawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, jak również 
stanowiska pracowników naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej, 
wskazując wymagania związane z zatrudnieniem na odpowiednim 
stanowisku. 

Na podstawie statutu KUL zostały już opracowane i uchwalone, 
zgodnie z wymaganiami Veritatis gaudium, statuty jednostek ko-
ścielnych: Wydziału Teologii, Wydziału Filozofii oraz Instytutu Prawa 
Kanonicznego, które – podobnie jak statut KUL – zostaną przesłane 
do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej. 

Uchwalenie statutu nie kończy prac nad dostosowaniem orga-
nizacji i procedur Uniwersytetu do zmienionych przepisów doty-
czących nauki i szkolnictwa wyższego. Po przyjęciu przez senat kon-
cepcji szkoły doktorskiej komisja powołana w tym celu opracowała 
regulamin szkoły. Zostanie on w najbliższym czasie przedstawiony 
senatowi. Ku końcowi zmierzają także prace nad dokumentem okre-
ślającym szczegółowy tryb postępowania przy nadawaniu stopni na-
ukowych doktora i doktora habilitowanego. 
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LILIANA KYCIA
Dział Komunikacji

Święto psychologii
W roku jubileuszu 100-lecia działalności Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Senat KUL 
w dniu 27 IX 2018 r. podjął uchwałę o nadaniu tytułu 
doktora honoris causa prof. Johnowi Ravenowi z Wielkiej 
Brytanii. 

Uroczystość

W uchwale nadającej tytuł doktora ho-
noris causa prof. Johnowi Ravenowi czy-
tamy: „Przez nadanie tego tytułu Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie 
wyrazić szacunek i uznanie dla wybitnej 
działalności naukowej i dydaktycznej o glo-
balnym zasięgu przez wkład w badania na-
ukowe nad problemami dobra wspólnego, 
a zwłaszcza stworzenie interdyscyplinarnej 
koncepcji długoterminowego sposobu osią-
gania bogactwa narodów – The New Wealth 
of Nations, polegającej na wykorzystaniu 
w gospodarce narzędzi nauk społecznych, 
szczególnie psychologii, pedagogiki, socjo-
logii i zarządzania; przez stworzenie stoso-
wanych na całym świecie testów inteligencji 
(Raven Progressive Matrices) oraz badania 
nad możliwościami wykorzystania procesów 
ugruntowanego w całokształcie uwarunko-
wań kulturowo-społecznych tzw. uczenia 
społecznego w osiąganiu dobra wspólne-
go; ponadto za jego wieloletnią współpracę 
z Wydziałem Nauk Społecznych KUL i prowa-
dzoną na nim dydaktykę”. 

Uroczyste wręczenie dyplomu dokto-
ra honoris causa KUL prof. Johnowi Rave-
nowi miało miejsce 11 IV 2019 r. w Auli 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jego 
Magnificencja ks. prof. dr hab. Antoni Dę-
biński wskazał na najważniejsze dokonania 
naukowe prof. Ravena i wyraził mu wdzięcz-
ność za przyjęcie zaproszenia do rodziny 
uniwersyteckiej KUL. Laudację pt. „Jak na-
uka i edukacja mogą stać się nowymi źró-
dłami bogactwa narodów?” wygłosił prof. dr 
hab. Adam Biela. Wykład prof. Ravena nosił 
tytuł „W kierunku zrównoważonego społe-
czeństwa: nauki ścisłe, zarządzanie publicz-
ne i rola uniwersytetu”. 

Wybitny uczony

Uroczystość nadania tytułu doktora ho-
noris causa prof. Johnowi Ravenowi by-
ła świętem nie tylko dla społeczności aka-
demickiej KUL; była również świętem dla 
wszystkich psychologów na świecie – trud-
no bowiem sobie wyobrazić, żeby jakiemuś 
dyplomowanemu psychologowi na świecie 
nieznane było nazwisko prof. Ravena. Powo-
dem takiego stanu rzeczy jest słynna meto-
da diagnostyki inteligencji, tzw. tablice pro-
gresywne zwane testem Ravena. Prace nad 
metodą rozpoczął ojciec prof. Johna Ravena, 
John Raven senior, który stworzył Raven’s 
Standard Progressive Matrices (SPM). John 

DR JACEK SOBEK
Instytut Psychologii

Prof. John Raven z Rektorem KUL ks. prof. Antonim Dębińskim  
i przedstawicielami studentów 
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Raven junior, jako spadkobierca myśli i pracy swojego wybitnego 
ojca, kontynuował prace nad metodą, nie ograniczając się do opra-
cowań teoretycznych, ale inicjując i angażując się w badania walida-
cyjne metody w wielu krajach całego świata. Rezultatem tych nauko-
wych poszukiwań jest ostatnia wersja metody znana pod nazwą Ra-
ven’s Standard Progressive Matrices Plus (SPM Plus), opublikowana 
w 1998 r., oraz trójczynnikowa teoria pomiaru inteligencji, na którą 
składają się: zdolność logicznego myślenia, uzdolnienia werbalne 
i wartości uznawane przez człowieka. Wskazując ostatni element 
tej triady, prof. John Raven podkreślił decyzyjny charakter wartości 
w wyborze sposobu i kierunku wykorzystania potencjału intelektu-
alnego człowieka.

John Raven urodził się w roku 1936 w Londynie (był to rok, w któ-
rym jego ojciec opracował pierwszą wersję Raven’s Standard Pro-
gressive Matrices). Swoją akademicką przygodę z psychologią roz-
począł na University of Aberdeen, gdzie w 1959 r. otrzymał licencjat. 
Następnie kształcił się w zakresie psychologii społecznej w London 
School of Economics i w 1960 r. uzyskał dyplom ukończenia studiów 
w zakresie psychologii społecznej. Stopień naukowy doktora zdobył 
w Trinity College w Dublinie w roku 1982. 

Swoją aktywność zawodową John Raven rozpoczął w London 
School of Economics jako członek zespołu zajmującego się no-
watorskimi na tamte czasy badaniami nad wpływem telewizji na 
dzieci. Potem, jako pracownik Government Social Survey Depar-
tament, zaangażował się w prace nad oceną brytyjskiego systemu 
edukacji na poziomie podstawowym i średnim. W roku 1968 został 
zatrudniony w irlandzkim Economic and Social Research Institute, 
gdzie prowadził badania między innymi nad wartościami i posta-
wami, które sprzyjają rozwojowi społeczno-ekonomicznemu. W ro-
ku 1976 związał się zawodowo ze Scottish Counsil for Research 
in Education, gdzie zajmował się oceną efektów programów na-
uczania realizowanych na Wyspach Brytyjskich. Tam też w ramach 
powołanego przez siebie instytutu badawczego podjął międzyna-
rodową współpracę badawczą nad Raven’s Standard Progressive 
Matrices Tests. 

W tamtym okresie działalności John Raven promował ideę 
i działania na rzecz prorozwojowej edukacji dzieci poprzez wszech-
stronną i innowacyjną edukację nauczycieli oraz bezpośrednie od-
niesienia do wymagań i możliwości szeroko rozumianego środowi-
ska. Badał wpływ wartości i priorytetów tak indywidualnych, jak 
i społecznych na rozwój społeczno-ekonomiczny społeczeństwa. 
Interesował się oddziaływaniem systemów ekonomiczno-admini-
stracyjnych i politycznych na funkcjonowanie jednostki i społe-
czeństwa. Niewątpliwa troska prof. Ravena o jakość życia człowieka 
współczesnego świata była z pewnością głównym motywem jego 
zainteresowań naukowych ostatnich lat, zainteresowań skupio-
nych wokół socjocybernetyki zajmującej się analizą oddziaływania 
na zachowania jednostek i grup społecznych sieci społecznych po-
wiązań. Prof. Raven z dużym oddaniem poszukiwał wyjaśnień nie-
udanych prób reformowania świata i identyfikował stojące za nimi 
czynniki społeczne, administracyjne czy ekonomiczne. Odważnie 
proponował sposoby przezwyciężania tych ograniczeń, wskazując 
warunki zmian na rzecz społeczeństwa zapewniającego warunki 
optymalnego funkcjonowania człowieka. Kompleksową wizję ta-
kiego świata przedstawił w obszernej monografii The New Wealth 
of Nations, której zawartość miała istotny udział w podjęciu przez 
Radę Wydziału Nauk Społecznych KUL decyzji o złożeniu wniosku 
o nadanie prof. Ravenowi tytułu doktora honoris causa. 

Profesor i KUL

Wniosek o nadanie honorowego doktoratu prof. Ravenowi wska-
zywał na 2 zasadnicze powody, a mianowicie: osiągnięcia naukowe 
o zasięgu światowym (m.in. kilkaset publikacji, w tym kilkanaście 
monografii i ponad 200 artykułów naukowych opublikowanych w re-
nomowanych czasopismach międzynarodowych; więcej informacji 
o dorobku naukowym prof. Ravena można znaleźć na http://www.
eyeonsociety.co.uk) oraz wieloletnią współpracę z Wydziałem Nauk 
Społecznych w zakresie nauczania studentów Wydziału, a w szcze-
gólności studentów specjalizacji menedżersko-związkowej, której po-
wołanie było jedną z odpowiedzi naszego Uniwersytetu na wyzwania 
transformacji makrosystemowej w Polsce. 

Prof. Raven był osobiście bardzo zainteresowany polską trans-
formacją lat 90. XX w., dlatego z tym większą chęcią angażował się 
w prowadzenie zajęć dydaktycznych na KUL, między innymi z takich 
przedmiotów, jak: Organizational Behavior and Human Performance 
czy Management Competences in Modern Organizations and Socie-
ty. Bardzo aktywnie uczestniczył też w organizacji International Con-
ferences on Mental Changes and Social Integration Perspectives in 
Europe, które odbywały się na KUL na początku lat 90. Profesor miał 
też swój udział w powołaniu do życia w 1995 r. czasopisma o zasięgu 
międzynarodowym „Journal for Mental Changes”, które do dziś jest 
wydawane (obecnie pod nazwą „Perspectives of Economic, Political 
and Social Integration. Journal for Mental Changes”) i w którym jest 
członkiem Rady Redakcyjnej.

Pierwszy kontakt prof. Ravena ze środowiskiem naukowym psy-
chologów KUL był przypadkowy i datuje się na rok 1987, kiedy to 
John Raven przybył do Polski na zaproszenie Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. W wyniku spontanicznej inicjatywy prof. Zbignie-
wa Zaleskiego ten słynny już wówczas na świecie psycholog pojawił 
się w murach naszego Uniwersytetu. Wtedy też doszło do jego spo-
tkania z pokrewnym mu naukowo i społecznie prof. Adamem Bielą, 
co zaowocowało już ponad 30-letnią przyjaźnią. 

W roku 2013 prof. John Raven otrzymał tytuł doktora honoris 
causa na Uniwersytecie w Peczu na Węgrzech. To było – jak wspo-
mniał, dziękując za doktorat KUL – ważne dla niego wydarzenie. Nie-
porównywalne jednak – jak dalej mówił – z tytułem otrzymanym na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w którym zawsze 
czuł się jak w swoim drugim domu, jak u siebie. I tak się czuł – jak 
podkreślił – w czasie uroczystości na KUL.

Nadanie tytułu doktora honoris causa to nie tylko uroczystość 
o oficjalnym charakterze. To również święto mniej formalnych roz-
mów i spotkań z przyjaciółmi. To również kolejna możliwość pozna-
nia osoby, która kryje się za wizerunkiem naukowca światowej sławy. 

Prywatnie

John Raven to postać nietuzinkowa również prywatnie. Dowcip-
ny, nieprzewidywalny w reakcjach, z ogromnym dystansem do sie-
bie. Smakosz czerwonego wina i pleśniowego sera. Abnegat z natury. 
Skromny i nieprzekupny. Wsłuchujący się, ale i szybko nudzący miał-
kimi dyskusjami. W sprawach kluczowych absolutnie przekonany 
do racji stojących za głoszonym przez siebie stanowiskiem. Nieprze-
jednany w obronie idei społeczeństwa dialogu, promocji rozwoju 
i działania opartego na wartościach wyższych. Bardzo niewygodny 
w dyskusjach. Niekłopotliwy towarzysz w podróży. Miłośnik rozmów 
ze studentami. Pasjonat spotkań z drugim człowiekiem.
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DR HAB. ANDRZEJ PODRAZA, PROF. KUL
dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

Fragment laudacji wygłoszonej z okazji 
nadania tytułu doktora nauk społecznych 
honoris causa KUL dnia 29 III 2019 r.

P rof. A. James McAdams ukończył w 1976 r. studia licencjackie 
w zakresie nauk o polityce w Earlham College w Richmond (In-

diana). Już rok później, w 1977 r., uzyskał tytuł magistra na Wydziale 
Nauk Politycznych w prestiżowym University of California w Ber-
keley. […] Do dzisiaj filozofia polityczna jest jednym z istotnych ob-
szarów jego zainteresowań badawczych. Również na uniwersytecie 
w Berkeley obronił w 1983 r. rozprawę doktorską dotyczącą charak-
teru politycznego Niemiec Wschodnich po zbudowaniu muru ber-
lińskiego (Surviving Detente: East German Political Character After 
the Wall). Dysertacja ta zapoczątkowała zainteresowania Laureata 
współczesnymi Niemcami. Jej rezultatem była także monografia 
opublikowana w 1985 r. przez Cambridge University Press na temat 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej i odprężenia w stosunkach 
Wschód – Zachód (East Germany and Detente: Building Authority 
After the Wall). […] Specjalizacja prof. McAdamsa w studiach niem-
coznawczych przyniosła następnie szereg innych publikacji, zarówno 
monografii autorskich, książek pod redakcją, artykułów w czasopi-
smach naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych.

Kolejne monografie autorskie dotyczyły historii Niemiec i skom-
plikowanych relacji pomiędzy RFN i NRD od budowy muru po zjedno-
czenie (Germany Divided: From the Wall to Reunification) oraz oceny 
przeszłości w zjednoczonych Niemczech (Judging the Past in Unified 
Germany). W obu tych publikacjach prof. McAdams w niezwykle in-
teresujący i kompetentny sposób wskazał na problemy, które często 
nie znajdowały poczesnego miejsca w pracach dotyczących dawnego 

Na cześć prof. A. Jamesa McAdamsa 

bloku wschodniego. W pierwszej poddawał 
bowiem analizie wewnętrzny proces poli-
tyczny i wyrażania własnych interesów przez 
rządzących w Bonn i Berlinie Wschodnim 
w okresie podziału Niemiec. Badał złożony 
proces ewolucji poglądów przywódców obu 
państw niemieckich, począwszy od dąże-
nia do jedności Niemiec poprzez akceptację 
nieuchronności podziału aż po konieczność 
zmierzenia się z wyzwaniem nieprzewidzia-
nego zjednoczenia. Prof. McAdams należał 
do nielicznej grupy politologów, którzy pro-
wadzili badania nie tylko z punktu widzenia 
Niemiec Zachodnich, ale również Wschod-
nich, ukazując przez to całościowy obraz sto-
sunków wewnątrzniemieckich. W drugiej 
monografii zajmował się bardzo istotnym 
problemem dla wszystkich państw postko-
munistycznych, tj. retrospektywną sprawie-
dliwością w państwie demokratycznym wo-
bec byłych komunistycznych elit władzy. Ten 
problem jest szczególnie istotny dla wszyst-
kich państw, które przeżywały proces trans-
formacji systemowej na przełomie lat 80. 
i 90. XX w. Rozliczenie zbrodni komunistycz-
nych jest bowiem nie tylko istotnym elemen-
tem zadośćuczynienia ofiarom, ale ukazuje 
również korzenie państwowości, nawet ta-
kiego państwa jak Republika Federalna Nie-
miec. Poprzez analizę konkretnych przypad-
ków książka Laureata znakomicie wpisuje 
się w niezwykle istotną debatę, czy państwo 
demokratyczne może rozwijać się bez nale-
żytego rozliczenia się z komunistyczną prze-
szłością. […]

Jakkolwiek prof. McAdams nie ucieka 
w swoich analizach od geopolityki, to jednak 
uwzględnia w badaniach politologicznych 
bardzo istotny wymiar wewnętrzny proce-
sów politycznych, bo bez ich zrozumienia nie 
da się w pełni wyjaśnić rozwoju współcze-
snych stosunków międzynarodowych. Takie 
podejście zasługuje na szczególne uznanie, 
gdyż bardzo często w literaturze naukowej 
dotyczącej zimnej wojny analizowano okre-
ślone wydarzenia i procesy jedynie z per-
spektywy geopolitycznej, nie uwzględniając 

Uroczystość 
doktoratu honoris 
causa prof. A. Jamesa 
McAdamsa
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– zwłaszcza w państwach bloku wschodnie-
go – rozwoju sytuacji wewnętrznej. Tym bra-
kiem chociażby można tłumaczyć generalne 
fiasko uznanych teorii stosunków między-
narodowych w przewidzeniu końca zimnej 
wojny. Uzupełnienie tradycyjnych podejść 
analizami z zakresu politologii porównaw-
czej, co czyni prof. McAdams, może jedy-
nie wzbogacić debatę metodologiczną w na-
uce o stosunkach międzynarodowych i być 
istotnym wkładem do badań z zakresu nauk 
społecznych.

Monografie autorskie prof. A. Jamesa 
McAdamsa uzyskiwały wysokie oceny za-
równo w recenzjach, jak i różnego rodza-
ju rankingach. Podobnie stało się z ostatnią, 
z 2017 r. (Vanguard of the Revolution: The 
Global Idea of the Communist Party). Przez 
wpływowe amerykańskie czasopismo „Fo-
reign Affairs” została ona uznana za jedną 
z najlepszych książek w 2018 r. Prof. A. James  
McAdams podejmuje w niej niezwykle in-
teresujący problem funkcjonowania jednej 
z najważniejszych instytucji politycznych 
współczesnego świata, czyli partii komu-
nistycznej. W sposób niezwykle klarowny 
i z ogromną erudycją odpowiada na pyta-
nie o przyczyny długowieczności i globalnej 
atrakcyjności marksizmu jako ideologii, na-
wet w sytuacji, gdy doprowadził on do stwo-
rzenia jednopartyjnych dyktatur, a despoci 
stojący na czele partii komunistycznych do-
puszczali się masowych zbrodni. […]

Świat komunistyczny to drugi obok Nie-
miec znaczący obszar badawczy Laureata. 
Zaczął się nim interesować już podczas po-
bytu jako student na Wolnym Uniwersy-
tecie w Berlinie Zachodnim w 1973 r. Jego 
pozostałe publikacje dotyczą wielu innych 
zagadnień, takich jak: polityka europejska, 
wewnętrzne źródła polityki zagranicznej, 
transformacja demokratyczna, autoryta-
ryzm czy też porównawcza polityka nadzo-
ru internetowego. Prof. McAdams w sposób 

niebanalny i prowokacyjny stawia istotne 
problemy badawcze, starając się zawsze 
ukazać nową perspektywę w analizie rzeczy-
wistości międzynarodowej. Nie tylko chce 
wyjaśnić, ale również zrozumieć skompliko-
waną i szybko zmieniającą się rzeczywistość 
polityczną, uciekając od utartych schema-
tów badawczych i standardowego myślenia. 
Bardzo mocno podkreśla rolę idei w kiero-
waniu ludzkim działaniem. Poprzez akcent 
położony na rozumienie i rolę idei Laureat 
wpisuje się mocno w postpozytywistyczny 
nurt w naukach społecznych. […]

Działalność Laureata to także dydaktyka. 
W latach 1983-1985 pracował on na stano-
wisku adiunkta w Hamilton College, a w la-
tach 1985-1992 na stanowisku adiunkta 
w zakresie nauk o polityce na Princeton Uni-
versity. Tam także w latach 1989-1990 pełnił 
funkcję dyrektora Programu Studiów Rosyj-
skich. Od 1992 r. jest zatrudniony na Univer-
sity of Notre Dame, początkowo jako pro-
fesor nadzwyczajny, następnie objął stano-
wisko profesora spraw międzynarodowych 
imienia Williama M. Scholla. W latach 1997-
2002 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Rzą-
du i Studiów Międzynarodowych, przemia-
nowanego w 2002 r. na Wydział Nauk Poli-
tycznych. W okresie 2002-2018 był dyrekto-
rem Nanovic Institute for European Studies 
na University of Notre Dame, dla którego 
od lat 90. udało mu się zgromadzić ponad 
16 milionów dolarów, a którego celem jest 
wzbogacenie kultury intelektualnej Universi-
ty of Notre Dame poprzez stworzenie zinte-
growanego i interdyscyplinarnego centrum 
badawczego dla studentów i naukowców 
zajmujących się rozwojem idei, kultury, wia-
ry i instytucji wpływających współcześnie na 
Europę.

Aktywność naukowa i dydaktyczna  
prof. McAdamsa jest niezwykle imponu-
jąca. Wygłasza referaty na konferencjach 
w różnych państwach i jest zapraszany 

z wykładami gościnnymi przez wiele uniwer-
sytetów na świecie. Jest promotorem licz-
nych prac licencjackich, magisterskich i dok-
torskich. Pełni istotne funkcje akademickie. 
Uzyskał wiele grantów naukowych oraz przy-
znano mu szereg nagród i wyróżnień, między 
innymi w 2018 r. otrzymał doktorat honoris 
causa Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickie-
go we Lwowie. 

Prof. A. James McAdams jest sprawdzo-
nym przyjacielem Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II. Kilkakrotnie 
uczestniczył tu w konferencjach naukowych 
oraz prowadził wykłady i seminaria otwar-
te. Jest też pomysłodawcą sieci partnerskiej 
uniwersytetów katolickich – Catholic Uni-
versities Partnership, do której oprócz Uni-
versity of Notre Dame i KUL należą euro-
pejskie uniwersytety katolickie z Budapesz-
tu, Lwowa, Rużomberoku, Zagrzebia, Eich-
stätt-Ingolstadt, Mediolanu, Rzymu i Paryża. 
Głównym celem sieci partnerskiej, powsta-
łej w 2003 r., jest wspomaganie odbudowy 
i rozwoju wyższego szkolnictwa katolickiego 
w państwach dawnego bloku wschodniego. 
Oprócz cyklicznych debat organizowanych 
w uniwersytetach partnerskich współpraca 
ma wymiar praktyczny. Dzięki życzliwości 
prof. McAdamsa ponad 20 pracowników na-
ukowych KUL mogło odbyć staże naukowe 
w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, wspar-
cie finansowe ze strony Nanovic Institute for 
European Studies pozwoliło na przyjazd do 
Lublina na konferencje i sympozja kilku zna-
nych profesorów z University of Notre Da-
me. […]

Dla naszego Uniwersytetu nadanie god-
ności doktora honoris causa to forma po-
dziękowania prof. A. Jamesowi McAdamso-
wi za długoletnią współpracę i przyjaźń. Jest 
także sposobem uhonorowania osoby zasłu-
żonej dla rozwoju nauki światowej. Dzięki je-
go wnikliwym analizom możemy lepiej zrozu-
mieć i wyjaśniać politykę międzynarodową. 
Mamy też solidną podstawę do prognozo-
wania przyszłości i twórczego wpływania na 
jej kształt. Jak podkreślił Laureat, wypowia-
dając się na temat partnerstwa z uniwersy-
tetami katolickimi: „Z czasem doceniłem to, 
że nie można być silną instytucją edukacyj-
ną, jeśli nie stworzy się środowiska i kultury, 
w której możliwe jest poszukiwanie prawdy, 
dobrych wartości, moralności i uczciwości”. 
Trudno o bardziej istotne motto działalno-
ści akademickiej, w tym przede wszystkim 
na uniwersytetach katolickich. Jeżeli w pełni 
rozumiemy sens tych słów, to KUL honoruje 
nie tylko wspaniałego naukowca i dydakty-
ka, ale przede wszystkim integralnego czło-
wieka, którego aktywność jest zgodna z fun-
damentalnymi wartościami […]. 

Podczas pobytu na KUL prof. A. James McAdams wygłosił też wykład „Trump’s 
America, Trump’s Europe” i spotkał się z pracownikami KUL – stypendystami 
Nanovic Institute for European Studies



10

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   maj-czerwiec  2019 | Nr 3 (179)

WYDARZENIA

DR HAB. WANDA BAJOR, PROF. KUL
Instytut Kulturoznawstwa

Z okazji rocznicy 
urodzin
Arcybiskup prof. Stanisław Wielgus, wieloletni, 
charyzmatyczny rektor Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, w tym roku obchodzi jubileusz 80. urodzin. 

O becny rok to szczególna dla Czcigod-
nego Jubilata konstelacja liczb 80 – 50 

– 30 – 20, składających się na zwielokrot-
niony jubileusz, a mianowicie: osiemdziesię-
ciolecie życia, pięćdziesięciolecie pracy na 
KUL, trzydziestolecie nominacji profesorskiej 
i dwudziestolecie sakry biskupiej. 

Ksiądz rektor Stanisław Wielgus urodził 
się 23 IV 1939 r. w Wierzchowiskach. Za-
wodowo i nierozłącznie z nauką związał się 
w 1969 r., zatrudniony jako asystent w Mię-
dzywydziałowym Zakładzie Historii Kultury 
w Średniowieczu KUL. W obecnym roku mi-
ja półwiecze twórczej pracy badawczej Pro-
fesora, którego dorobek w dziedzinie me-
diewistyki pozostawił trwały ślad w histo-
rii nauki polskiej. Jubilat zapisał się złotymi 
zgłoskami na kartach historii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego także jako jego 
wieloletni, zasłużony rektor o ogromnym au-
torytecie moralnym. Przeprowadził on naszą 
Alma Mater obronną ręką przez trudne lata 
przemian ustrojowych w Polsce, ratując Uni-
wersytet od zapaści finansowej i wprowa-
dzając go w nowe perspektywy rozwoju. Od 
1999 r., bullą Jana Pawła II, Ksiądz Profesor 
został powołany do pełnienia posługi bisku-
pa płockiego. Był mocnym głosem w episko-
pacie i nauce. Kunsztownie łączył obowiązki 
profesora filozofii z obowiązkami pasterza 
działającego w myśl idei zapisanej w jego 
dewizie biskupiej „Aeternae Sapientiae et 
Caritati”. Można zatem powiedzieć, że jest 
kapłanem i profesorem w służbie Odwiecz-
nej Miłości i Mądrości.

Osiemdziesiąte urodziny Księdza Arcybi-
skupa były okazją, by wyrazić mu wdzięcz-
ność za jego niestrudzoną pracę i oddanie 
dla naszej Uczelni. W dniu 23 IV 2019 r. 
odbyła się skromna jubileuszowa uroczy-
stość urodzinowa w salonach rektorskich. 
W spotkaniu uczestniczyli: rektor, prorekto-
rzy, dziekani, dawni współpracownicy, przy-
jaciele i uczniowie Jubilata. W programie 
znalazło się przemówienie JM Rektora KUL 
ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, 
który podziękował Jubilatowi, jako profeso-
rowi i wieloletniemu rektorowi KUL, za jego 
twórczą pracę naukową, a także działalność 
organizacyjną na rzecz społeczności uniwer-
syteckiej. Podkreślił ogromne zaangażowa-
nie Księdza Rektora w sprawy Uniwersytetu, 
zwłaszcza charyzmatyczną rolę w niezwykle 
odpowiedzialnym i mądrym pokierowaniu 
sprawami Uczelni w czasie, gdy jej istnie-
nie stanęło pod znakiem zapytania na skutek 
burzliwych zmian polityczno-społecznych 
w naszej ojczyźnie. Z kolei Ksiądz Arcybiskup 

Uroczystość z okazji 
80. urodzin  
abpa Stanisława 
Wielgusa, rektora 
KUL w latach  
1989-1998

w swym krótkim wystąpieniu podziękował za poświęcone mu uro-
czyste spotkanie, skierowane do niego słowa oraz życzenia. Wyznał, 
że nasz Uniwersytet był dla niego jak rodzina, w której dobrze się 
czuł i dla której oddał wiele lat swego życia oraz twórczej pracy na-
ukowej i organizacyjnej. Gratulacje i życzenia mieli także możliwość 
złożyć zaproszeni na uroczystość goście. Wydarzenie uświetnił wy-
stęp przedstawicieli Chóru KUL.

Niejako drugą częścią obchodów jubileuszu osiemdziesiątych 
urodzin ks. prof. Stanisława Wielgusa było spotkanie zorganizowane 
przez jego uczniów – magistrów i doktorów. Przybyli oni z różnych 
stron Polski i zgromadzili się, by uczcić swego Profesora i wyrazić mu 
wdzięczność za lata studiów oraz okazywaną im życzliwą i troskli-
wą, ojcowską uwagę. Prof. Stanisław Wielgus był dla nich nie tylko 
nauczycielem akademickim, ale także autorytetem, który na zawsze 
pozostał Mistrzem, formującym ich w duchu głębokiego humanizmu 
chrześcijańskiego, wskazującym najważniejsze w życiu wartości. Nie 
była to tylko teoria, ale pociągający przykład własnego życia. Wzór 
ogromnej pracowitości, uczciwości, życzliwości, wierności oraz od-
dania w służbie Bogu i ojczyźnie. Spotkanie rozpoczęło się wspólną 
modlitwą podczas Mszy św. w intencji Jubilata, a po złożeniu życzeń 
był czas na wspólną biesiadę, wspomnienia z czasów studiów i roz-
mowy o bieżących sprawach. Jako upominek uczniowie przygotowali 
wspomnienia i refleksje o swoim Mistrzu, wydane pod tytułem Mi-
strzowi uczniowie – z pamiętnika scholarów.
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W dniu 5 V 2019 r. w Zabrzu miało miejsce wydarzenie stano-
wiące krok milowy dla wdrożenia innowacyjnego rozwiąza-

nia readaptacyjnego pod nazwą Employment Bridge Model (EBM), 
Społeczny Ośrodek Readaptacyjny (SOR) w Polsce. Było to podpisa-
nie porozumienia wielostronnego w zakresie powołania Partnerstwa 
dla Rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego. Celami szcze-
gółowymi Partnerstwa są integracja na rzecz zwiększenia efektywno-
ści procesu readaptacji społecznej i zawodowej podopiecznych SOR, 
w tym poprzez zwiększenie dostępności do instrumentów pomocy, 
oraz wymiana wiedzy i doświadczenia podmiotów działających na 
rzecz podopiecznych SOR. Porozumienie podpisane zostało przez 
prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik, wicemarszałków woje-
wództwa śląskiego Izabelę Domogałę oraz Michała Wosia, prezesa 
Zarządu Fundacji Pomost Edwarda Szeligę oraz pełnomocnika Za-
rządu Fundacji Rozwoju KUL ks. dra hab. Stanisława Fela, prof. KUL. 
W podpisaniu porozumienia oraz debacie uczestniczyło 37 użytkow-
ników i odbiorców wsparcia oraz przedstawiciele władz i eksperci.

Społeczny Ośrodek Readaptacyjny powstały w Zabrzu jest pierw-
szym z zaplanowanych 16 SOR w całej Polsce. Powstał on dzięki za-
angażowaniu naukowemu pracowników Wydziału Nauk Społecznych 
KUL w działania na rzecz zwiększenia efektywności readaptacji spo-
łecznej i zawodowej osób opuszczających zakłady karne oraz dzięki 
zaangażowaniu praktyków i całego środowiska lokalnego Zabrza. 
Naukowcy z KUL wraz z Fundacją Rozwoju KUL oraz partnerami: Fun-
dacją Pomost, Miastem Zabrze, Stowarzyszeniem Limited Liability 
Company „Saint Luke’s workshop”, Fundacją Münchner Zentralstel-
le für Straffälligenhilfe podjęli się realizacji projektu „Employment  
Bridge to the Future” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej (Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne 
i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadna-
rodowa). Celem tego projektu, realizowanego od czerwca 2017 do 
grudnia 2019 r., jest wdrożenie nowatorskiego i kompleksowego 
rozwiązania z zakresu aktywizacji zawodowej: Employment Bridge  
Model oraz 4 modułów wspierających przez 16 województw. Roz-
wiązanie to zapewni zwiększenie efektywności aktywizacji zawo-
dowej osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach za-
wodowych po konflikcie z prawem karnym. Podstawą opracowania 
rozwiązań były wyniki badań naukowych prowadzonych od wie-
lu lat na WNS KUL oraz efekty realizacji projektów badawczych, 

Innowacyjne 
rozwiązanie 
readaptacyjne

DR JOANNA CHWASZCZ
Instytut Psychologii

Pierwszy w Polsce Społeczny Ośrodek 
Readaptacyjny jest wynikiem prac 
badawczo-rozwojowych środowiska KUL, 
praktyków w obszarze readaptacji oraz 
byłych więźniów.

badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. Bezpośrednio innowacyj-
ne rozwiązania EBM powstały na bazie efektów 2 projektów innowa-
cyjnych – „PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsię-
biorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów 
w województwie lubelskim” oraz „PI Komplet innowacyjnych na-
rzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami 
w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy więźniom opusz-
czającym zakłady karne”. W realizacji projektu „Employment Bridge 
to the Future” zaplanowano następujący harmonogram prac: czer-
wiec-grudzień 2017 r. – opracowanie innowacyjnych rozwiązań przez 
zespół ekspertów; styczeń-grudzień 2018 r. – testowanie innowacyj-
nych rozwiązań w ramach Fundacji Pomost; styczeń-marzec 2019 r. 
– dopracowanie rozwiązań po etapie testowania na bazie wyników 
ewaluacji; kwiecień-listopad 2019 r. – wdrażanie rozwiązań w całej 
Polsce; listopad-grudzień 2019 r. – wypracowanie rekomendacji do 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań readaptacyjnych.

Innowacyjne rozwiązania Employment Bridge Model Instytucjo-
nalny Integrator (Społeczny Ośrodek Readaptacyjny), działający na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych o ni-
skich kwalifikacjach zawodowych po konflikcie z prawem karnym, 
opisane zostały w podręczniku Employment bridge manual oraz  
4 modułach wspierających. 

Podsumowując dotychczasowy etap prac nad wdrożeniem in-
nowacyjnych rozwiązań readaptacyjnych w całej Polsce, naukowcy 
i zaangażowani praktycy oraz partnerzy międzynarodowi podkre-
ślają zgodnie, że do wskaźników sukcesu można zaliczyć: rzetelnie 
przeprowadzone badania i analizy eksperckie; planowanie rozwią-
zań praktycznych na bazie wyników badań naukowych; nawiązanie 
szerokiej współpracy naukowo-społecznej do wspólnych opracowań, 
konsultacji oraz testowania innowacyjnych rozwiązań, w tym zaan-
gażowania odbiorców wsparcia w procesie opracowania i wdrażania 
rozwiązań.

Sygnatariusze porozumienia w zakresie powołania Partnerstwa dla 
Rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego (fot. Wojciech Kocjan, 
zabrze.com.pl)
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B ogdan Chmielewski uzyskał dyplom 
magistra ekonomii Szkoły Głównej Pla-

nowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głów-
nej Handlowej) w 1989 r. Na Harvard Uni-
versity w stanie Massachusetts, w 2008 r., 
ukończył Instytut Liderów Biznesu (Ad- 
vanced Executive Leadership). 

W latach 2005-2007 pełnił funkcję wi-
ceprezesa w HSBC Bank USA, N.A., będąc 
odpowiedzialnym za rozwój działalności na 
polonijnym rynku w Nowym Jorku. W la-
tach 2010-2013 wykonywał obowiązki wice-
prezesa ds. rozwoju biznesu i administracji 
w Wawel Savings Bank w stanie New Jersey 
– najstarszym polsko-amerykańskim banku 
w Stanach Zjednoczonych. W tym samym 
czasie był konsultantem Kasy Krajowej SKOK 
w Polsce, dzieląc się swoim doświadczeniem 
w tworzeniu nowej unii kredytowej dla pol-
skich imigrantów w Wielkiej Brytanii. 

Obecnie, od maja 2013 r., pełni funk-
cję prezesa i dyrektora wykonawczego Pol-
sko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredyto-
wej (PSFCU); poprzednio był nim w latach 
2007-2009. 

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kre-
dytowa jest największą etniczną unią kre-
dytową w Stanach Zjednoczonych. Zosta-
ła założona w 1976 r. przez grupę polskich 
imigrantów, których celem było oferowa-
nie usług finansowych Polakom przybywa-
jącym zza żelaznej kurtyny. Obecnie, po 43 
latach działalności, PSFCU posiada prawie 
100 tysięcy członków współudziałowców 
i ponad 1,9 miliarda dolarów w aktywach. 
Jej główna siedziba mieści się na Brooklynie 
w stanie New York, a 19 oddziałów jest zlo-
kalizowanych w stanach: Nowy Jork, New 
Jersey (tu centrum operacyjne w Fairfield) 
i Illinois.

Różnice pomiędzy bankiem a unią kredy-
tową polegają na tym, że właścicielami unii 
kredytowej są wszyscy jej członkowie, którzy 
mają prawo głosować i wybierać członków 
Rady Dyrektorów, nadzorującej działalność 
operacyjną i ustanawiającej kierunek stra-
tegiczny na przyszłość. Natomiast w banku 
właścicielem jest zazwyczaj wąska grupa ak-
cjonariuszy, z której nie wszyscy mają pra-
wo głosowania. Akcjonariusze posiadający 

DR HAB. JADWIGA POTRZESZCZ, PROF. KUL
Instytut Prawa

W cyklu „Pro publico bono”

Gościem spotkania w ramach „Pro publico bono – 
KULtura człowieka i społeczeństwa” był 10 V 2019 r. 
Bogdan Chmielewski, prezes i dyrektor wykonawczy 
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej  
w Stanach Zjednoczonych. 

prawo do głosu podejmują decyzje w zakre-
sie przepisów operacyjnych.

Bank w przeciwieństwie do unii kredyto-
wej jest w małym stopniu zainteresowany 
tym, jak prosperuje lokalna społeczność. Je-
go działalność koncentruje się na wypraco-
waniu jak największego zysku dla akcjonariu-
szy, którzy rzadko mieszkają w jego sąsiedz-
twie, a często nawet w innych krajach. Unia 
jest natomiast częścią społeczności, której 
służy. Z jej wypracowanego zysku korzystają 
wszyscy członkowie, a także reprezentowana 
przez nich okoliczna społeczność, w tym or-
ganizacje świadczące usługi dla tej społecz-
ności (szkoły, parafie, harcerstwo itp.).

Aby zostać członkiem unii kredytowej, 
trzeba spełniać określone warunki. W przy-
padku PSFCU należy zostać członkiem jed-
nej z 10 organizacji sponsorujących: Cen-
trum Polsko-Słowiańskiego (Brooklyn, NY), 
Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark (Clark, 
NJ), Polonia of Long Island, Inc. (Copiague, 
NY), Centrali Polskich Szkół Dokształcających 
(Brooklyn, NY), Komitetu Organizacyjne-
go Parady Pułaskiego (General Pulaski Me-
morial Parade Committee – Brooklyn, NY), 
Związku Klubów Polskich w Ameryce (Al-
liance of Polish Clubs in the United States  
of America – Chicago, IL), Związku Podhalan 
w Północnej Ameryce (Chicago, IL), Funda-
cji Kościuszkowskiej (The Kosciuszko Foun-
dation – Nowy Jork), Copernicus Foundation 
(Chicago, IL) lub Stowarzyszenia Weteranów 
Armii Polskiej w Ameryce (PAVA – Nowy 
Jork, NY).

Wykład Bogdana Chmielewskiego pt. „Ob-
raz Polonii amerykańskiej z perspektywy Pol-
sko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej” 
został podzielony na 3 części. Pierwsza doty-
czyła Polonii amerykańskiej. Druga poświęco-
na została zaprezentowaniu historii i współ-
czesności Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej w Stanach Zjednoczonych. 
W trzeciej zaś prezes nawiązał do obrazu Po-
lonii amerykańskiej, dokonując porównania 
członków PSFCU do członków ponad 6000 
unii kredytowych istniejących w Stanach 
Zjednoczonych. Po wykładzie odbyła się dys-
kusja, podczas której pytania zadawali pra-
cownicy naukowi oraz studenci KUL.
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D nia 4 IV 2019 r. odbył się VII Ogól-
nopolski Test Wiedzy o Administra-

cji Publicznej. Ma on charakter edukacyj-
ny, bo jego celem jest poszerzanie wiedzy 
uczniów na temat struktur administracji 
publicznej w Polsce. Zamiarem organizato-
rów jest również dążenie do kształtowania 
i ugruntowania świadomych postaw obywa-
telskich u młodzieży, a także pokazanie jej 
specyfiki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicz-
nego i Administracji KUL oraz perspektyw 
zawodowych związanych z podjęciem stu-
diów na kierunku administracja na naszym 
Uniwersytecie. Konkurs zyskał już renomę 
wśród społeczności szkolnych i przyciąga 
młodzież z całej Polski, wykazującą się z roku 
na rok coraz lepszym przygotowaniem. Za-
danie konkursowe polega na rozwiązaniu te-
stu wielokrotnego wyboru, składającego się 
z 30 pytań, a na jego wykonanie przeznacza 
się 60 minut. Test przygotowują samodzielni 
pracownicy naukowi Instytutu Administra-
cji. Zakres merytoryczny obejmuje następu-
jące dokumenty: rozdział VII Konstytucji RP, 
3 ustawy dotyczące organizacji samorządu 
terytorialnego (o samorządzie gminnym, 
o samorządzie powiatowym i o samorządzie 
województwa), a także ustawę o wojewo-
dzie i administracji rządowej. 

Młodzi znawcy 
administracji publicznej

DR BOŻENA CZECH-JEZIERSKA
Instytut Administracji 
koordynator VII Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Administracji Publicznej

Od kilku lat Instytut Administracji organizuje konkurs 
wiedzy z zakresu administracji publicznej dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych. 

Konkurs odbywa się corocznie pod patro-
natem honorowym Rektora KUL ks. prof. dra 
hab. Antoniego Dębińskiego. Patronatem 
objęli go również: minister edukacji naro-
dowej Anna Zalewska, minister spraw we-
wnętrznych i administracji Joachim Brudziń-
ski, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, 
prezydent Lublina Krzysztof Żuk i lubelski ku-
rator oświaty Teresa Misiuk. 

Podczas gdy uczniowie sprawdzali swo-
ją wiedzę, nauczyciele mogli uczestniczyć 
w konsultacji z zakresu aktualnych zmian 
w prawie oświatowym. Szkolenie prowadził 
dr Adam Balicki, specjalista prawa oświato-
wego i jednocześnie dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgo-
raju. Po zakończeniu testu uczniowie mogli 
wziąć udział w wybranych zajęciach i warsz-
tatach o tematyce prawnoadministracyjnej, 
prowadzonych przez doktorantów WPPKiA: 
„Prowokacje dziennikarskie w świetle prze-
pisów prawa”, „Obywatel w urzędzie”, „E-ad-
ministracja”, „Kryminologia dla początkują-
cych” i „Wydajemy wyrok w sądzie karnym”.

Po sprawdzeniu prac odbyło się ogłosze-
nie wyników oraz uroczyste wręczenie na-
gród laureatom. Gala, której gospodarzem 
był prodziekan WPPKiA dr hab. Michał Do-
magała, odbyła się z udziałem wicekuratora 

oświaty Eugeniusza Pelaka oraz dyrektora 
generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Lublinie Agaty Gruli. Wygłosili oni 
słowo do uczestników konkursu i nauczy-
cieli, dziękując również za współpracę z In-
stytutem Administracji KUL. Uczestniczyli 
także we wręczaniu nagród laureatom oraz 
nauczycielom.

Zwycięzca oraz laureaci II i III miejsca 
są corocznie ustalani odrębnie w grupie 
uczniów zdających w danym roku maturę 
oraz uczniów pozostałych klas. W tym ro-
ku zdobywcą I miejsca w kategorii matu-
rzystów został Jakub Koszarny z Katolickie-
go Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża 
Jana Pawła II w Biłgoraju, uzyskując tym 
samym indeks na kierunek administracja 
na KUL. I miejsce w kategorii niematurzy-
stów zdobyła Patrycja Rzepecka z III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej 
w Lublinie. Laureatami konkursu zostali po-
nadto: Ewelina Lekan (Zespół Szkół Ogólno-
kształcących im. Józefa Dechnika w Biłgo-
raju; II miejsce maturzysta), Bartosz Woch  
(VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Konopnickiej w Lublinie; III miejsce matu-
rzysta), Jakub Świrszcz (II Liceum Ogólno-
kształcące we Włodawie; II miejsce niema-
turzysta) oraz Michał Janik (III Liceum Ogól-
nokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie; 
III miejsce niematurzysta). Laureaci otrzy-
mali nagrody książkowe ufundowane przez 
Wydawnictwo OdNowa, Wydawnictwo 
KUL, upominki ofiarowane przez wojewodę 
lubelskiego oraz WPPKiA, a także atrakcyj-
ne gadżety przekazane przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Osią-
gnięcia uczniów są niewątpliwie również 
zasługą ich nauczycieli: Kingi Biuk-Solak, 
Wiesława Koziary, Agnieszki Stadnickiej-
-Chrzan, Krzysztofa Styczyńskiego oraz Mał-
gorzaty Oleniak, którzy przygotowali laure-
atów do konkursu. Także oni otrzymali listy 
gratulacyjne i upominki od wojewody lubel-
skiego, MSWiA oraz WPPKiA KUL. 

Organizatorzy i uczestnicy VII Ogólnopolskiego 
Testu Wiedzy o Administracji Publicznej
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W ystawę pt. „Kształtowanie się państwa polskiego w dwu-
dziestoleciu międzywojennym” otworzyła dyrektor BU KUL  

dr Katarzyna Kołakowska, a następnie opowiedziała o niej Jolanta 
Wasilewska, kustosz wystawy, w towarzystwie współtwórców ekspo-
zycji – Joanny Kwaśniewskiej-Powroźnik i Jerzego Wronki.

W okresie międzywojennym ziemie polskie i życie społeczne wy-
magały wprowadzenia jednolitych uregulowań i likwidacji podzia-
łów powstałych wskutek uprzedniej przynależności do 3 państw za-
borczych, dlatego wystawa, umieszczona w 20 gablotach, pokazała 
najwięcej druków ustaw i projektów ustaw, które były niezbędne do 
budowania jednolitego państwa. Ponadto zawierała książki dotyczą-
ce szkolnictwa i młodzieży akademickiej, w tym początków Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także publikacje z zakresu prawa, 
na temat plebiscytu na Śląsku i reformy pieniężnej. Zaprezentowane 
książki zostały też zdigitalizowane i są dostępne w bibliotekach cyfro-
wych: BU KUL, Biblioteki Sejmowej i Biblioteki Narodowej.

Oprócz druków można było zobaczyć dokumenty osobiste, mię-
dzy innymi: paszporty, legitymacje, tymczasowe dowody osobiste. 
Pokazane też zostały cenzurki szkolne, kartki żywnościowe, banknoty 
(marki polskie), znaczki pocztowe, fotografie, kartki loterii pienięż-
nej oraz pocztówki przedwojennego Lublina. Wiele dokumentów 
pochodzi ze zbiorów prywatnych i z daru (rodzinna spuścizna) prze-
kazanego Bibliotece Uniwersyteckiej przez Jana Steckiego, ministra 
w rządach doby Rady Regencyjnej, senatora I i III kadencji w II RP.

Historia  
w gablotach

JOLANTA WASILEWSKA
Biblioteka Uniwersytecka KUL 
kustosz wystawy

Prezentowana w dniach 19 III – 10 V 2019 r. 
w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL wystawa, 
na którą składały się publikacje, dokumenty, 
zdjęcia, ukazała początki odrodzonego  
po latach niewoli państwa polskiego.

Dzień Otwarty KUL 
w Stalowej Woli 

MAŁGORZATA WOLAK
Dziekanat WZPiNoS w Stalowej Woli

21 III 2019 r. Wydział Zamiejscowy KUL 
otworzył swoje sale i laboratoria dla uczniów 
i mieszkańców regionu Stalowej Woli. 

P rogram Dnia Otwartego KUL obejmował ciekawe pokazy za-
stosowań urządzeń laboratoryjnych, przygotowane przez pra-

cowników Instytutu Inżynierii Środowiska. Ich tematem były: iden-
tyfikacja tworzyw sztucznych w spektrofotometrze FT-IR, zwilżalność 
i napięcie powierzchniowe mierzone tensjometrami, suszenie i mi-
neralizacja próbek w piecach komorowych SNOL. Uczniowie poznali 
podstawowe metody badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych 
wody i samodzielnie wykonali oznaczenia próbek wody naturalnej 
i wodociągowej, porównali czystość obu typów wody, używając ta-
kiej aparatury, jak: mikroskopy świetlne (mikrobiologia), pHmetr 
i papierki uniwersalne (pH), konduktometr (przewodnictwo i zaso-
lenie), mętnościomierz (mętność). W laboratorium komputerowym 
poznali program AutoCAD 3d i mieli możliwość zaprojektowania 
swojego kubka lub innego przedmiotu. Poznali i próbowali zastoso-
wać w praktyce podstawowe narzędzia pracy inżyniera: GPS, niwela-
tor, dalmierz, młynek hydrometryczny. 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego im. KEN 
w Stalowej Woli oraz Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubel-
skim uczestniczyli również w warsztatach prowadzonych przez ad-
iunktów Instytutu Pedagogiki. Mogli dowiedzieć się, jak optymalnie 
wykorzystywać wiedzę i umiejętności na egzaminach, jak przezwy-
ciężać stres, jak szybko i efektywnie się uczyć, czym jest mapa myśli, 
jak skutecznie koncentrować uwagę. W programie Dnia Otwartego 
znalazły się również prezentacje multimedialne na temat osiągnięć 
XXI w., zawodu inżyniera oraz dopalaczy. 

Grupa młodzieży, która odwiedziła WZPiNoS, rozbudziła swoją 
ciekawość naukową. Na ciąg dalszy, z bogatą ofertą pokazów i warsz-
tatów, zapraszamy w dniach 19-20 IX 2019 r. w ramach Festiwalu 
Nauki. 

Warsztaty „Jak badamy czystość wody”, prowadzone przez Roberta 
Stachyrę z Katedry Ochrony Wód (fot. Małgorzata Wolak)

WYDARZENIA
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ALBERTO SALAS 
BARAHONA
ambasador PeruDyrektor BU KUL 

dr Katarzyna 
Kołakowska (z lewej) 
z twórcami wystawy: 
Jolantą Wasilewską, 
Joanną Kwaśniewską-
-Powroźnik i Jerzym 
Wronką (fot. 
Sławomir Stasz)

Wystawę wzbogaciły portrety przedstawicieli Tymczasowego 
Rządu Ludowego Republiki Polskiej, 19 ministrów rządu II RP, naczel-
nika Józefa Piłsudskiego, 3 prezydentów II RP oraz godła państwowe.

Wszystkie prezentowane materiały obrazowały procesy wolno-
ściowe, które nabrały rozpędu już w październiku 1918 r. Czas po 
odzyskaniu niepodległości był w dużej mierze okresem niespokoj-
nym i pełnym napięć na polskiej scenie politycznej. Niepewności co 
do ustalenia granic i dylematy, z kim wiązać sojusze, powodowały 
wielki chaos. Wynikało to w dużym stopniu z niedojrzałości dopiero 
tworzącego się polskiego parlamentaryzmu.

W burzliwym okresie przejściowym, w latach 1918-1920, ważyły 
się losy państwa. Pierwszym jego organem naczelnym był Tymczaso-
wy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, który powstał w Lublinie w no-
cy z 6 na 7 XI 1918 r. Jednakże brutalna walka poszczególnych partii 
o wpływy i pozycję powodowała poważną niestabilność młodego 
państwa. Przeciwnicy polityczni nie byli chętni do współpracy, czego 
dowodem były upadki kolejnych rządów partyjnych czy koalicyjnych.

Zamach majowy w 1926 r. i przejęcie władzy przez zwolenników 
sanacji, początkowo pod przewodnictwem Piłsudskiego, niewiele 
zmienił sytuację polityczną w państwie. W rezultacie w czasie trwa-
nia II Rzeczypospolitej urzędowało 3 prezydentów, a na premie-
ra desygnowanych było 19 polityków z różnych opcji. Wielu z nich 
na stanowisku szefa rządu utrzymało się zaledwie kilkanaście dni, 
a niektórzy zajmowali je kilkakrotnie. Panujący chaos nie sprzyjał 
wprowadzaniu reform i negatywnie wpływał na sytuację polityczną, 
gospodarczą, finansową i kulturalną państwa. Funkcję stabilizują-
cą gospodarkę państwową pełniła reforma pieniężna Władysława 
Grabskiego. W latach 1936-1939 realizował się w wielki projekt eko-
nomiczny – Centralny Okręg Przemysłowy.

Dużym zainteresowaniem zwiedzających wystawę cieszył się film 
zmontowany przez Jerzego Wronkę. Sporządzono go z kilkunastu 
kronik filmowych i wykorzystano w nim migawki dotyczące najważ-
niejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych, ekonomicznych 
i kulturalnych, wśród nich były: wydarzenia związane z życiem Józefa 
Piłsudskiego, dokumenty powstań wielkopolskich, pierwsze wybo-
ry do Sejmu RP, polska delegacja na konferencję wersalską, obrazy 
z wojny 1920 r., postać gen. Józefa Hallera i jego Błękitna Armia, 
podpisanie konstytucji przez prezydenta Ignacego Mościckiego, Cen-
tralny Okręg Przemysłowy oraz życie codzienne warszawskiej ulicy.

Merytorycznym uzupełnieniem otwarcia wystawy były prelek-
cje. Historyk sztuki Zbigniew Nestorowicz opowiedział o pierwszych 
dniach niepodległości Polski, o reformie pieniężnej i problemach 
prawnych, a Bartosz Czajka, doktorant historii, przedstawił trudności 
życia codziennego w dwudziestoleciu międzywojennym.

Goście Uczelni

Był gościem Dnia Peruwiańskiego, 
zorganizowanego 7 marca z okazji 
otwarcia Konsulatu Honorowego Repu-
bliki Peru w Lublinie. W programie wyda-
rzenia, po otwarciu wystawy fotografii pt. „Peru bliskie i nieco 
dalsze” w atrium Collegium Norwidianum, znalazły się prelekcje 
poświęcone Peru. Ambasador mówił o relacjach polsko-peru-
wiańskich. Tego dnia spotkał się także z Rektorem KUL. 1 kwiet-
nia wygłosił wykład inauguracyjny pt. „La importancia de la con-
memoración del bicentenario de la independencia del Perú” 
podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Młodych Hispanistów.

Poprowadził rekolekcje wielko-
postne w kościele akademickim KUL 
w dniach 17-19 marca. Jego rekolek-
cyjne rozważania zostały zatytułowane 
„Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawie-
nia się synów Bożych”. Ich tytuł, zaczerpnięty z Listu do Rzymian 
św. Pawła, nawiązywał do tematu tegorocznego orędzia papieża 
Franciszka na Wielki Post.

Odwiedził KUL jako gość spotka-
nia autorskiego „Poezja jest miłością” 
w ramach cyklu KUL-owskie wieczory literac-
kie. Wydarzenie, które miało miejsce 2 kwietnia, poprowadził  
ks. dr Grzegorz Głąb z Instytutu Filologii Polskiej. Poeta mówił 
między innymi o roli poezji w swoim życiu i o swoich poetyckich 
mistrzach – Herbercie i Miłoszu. Odniósł się do recenzji i opinii 
na temat jego twórczości. Odczytał kilka swoich wierszy o te-
matyce religijnej, które – jak powiedział – są jego spotkaniem 
z Bogiem. Podpisywał też ostatni tom poezji pt. Polonia aeterna. 

ABP GRZEGORZ 
RYŚ
metropolita 
łódzki

WOJCIECH 
WENCEL
poeta i eseista
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DR ROBERT TABASZEWSKI
Instytut Prawa

W Strasburgu
Wizyta studyjna w Europejskim 
Trybunale Praw Człowieka była 
nagrodą dla laureatów konkursu 
zorganizowanego z okazji 25. rocznicy 
przystąpienia Polski do Konwencji  
o ochronie praw człowieka  
i podstawowych wolności.

Dominika Kuźma (z lewej), Hubert Górka i Julita Kowalska  
w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i z drem Robertem 
Tabaszewskim przed budynkiem Trybunału (fot. Robert Tabaszewski)

W dniach 23-27 IV 2019 r. studenci prawa odbyli wizytę studyj-
ną w Strasburgu. Była to nagroda dla laureatów Jubileuszo-

wego Konkursu Wiedzy pt. „25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w sys-
temie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wol-
ności”. Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Praw Człowieka 
w 25. rocznicę przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (19 I 1993 r.) 
oraz uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  
(1 V 1993 r.). W obu etapach – pisemnym i ustnym wzięło udział po-
nad 170 studentów z naszego Uniwersytetu. 

Zwycięzcy konkursu: Hubert Górka, Julita Kowalska i Dominika 
Kuźma, studenci V roku prawa, pod opieką dra Roberta Tabaszew-
skiego mieli okazję praktycznego poznania instytucji Rady Europy, 
organizacji międzynarodowej, zrzeszającej 47 państw europejskich, 
mającej swoją siedzibę w stolicy Alzacji, w prawie trzystutysięcznym 
Strasburgu. Jako stały, regionalny, ponadnarodowy sąd międzynaro-
dowy Trybunał pełni zasadnicze funkcje jurysdykcyjne w systemie  
47 państw członkowskich Rady Europy. Na zaproszenie ambasadora 
dra Janusza Stańczyka laureaci konkursu, goszcząc w Stałym Przed-
stawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Stras-
burgu, mogli z bliska zapoznać się z zasadami panującymi w placów-
ce zagranicznej i poznać kuchnię dyplomatyczną. 

Pierwszego dnia wizyty uczestnicy brali udział w wysłuchaniu 
przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w spra-
wie M.N. i inni przeciwko Belgii (sprawa o sygnaturze nr 3599/18). 
Rozprawy w Trybunale odbywają się w nowoczesnym budynku za-
projektowanym przez brytyjskiego architekta Richarda Rogera, znaj-
dującym się nieopodal siedziby Stałego Przedstawicielstwa RP przy 
Radzie Europy. Sama siedziba Trybunału w malowniczej części mia-
sta zrobiła spore wrażenie na uczestnikach wyjazdu. Bezpośrednio 
po wysłuchaniu odbyło się spotkanie z pracownikami Trybunału do-
tyczące organizacji i pracy Polskiej Sekcji w Kancelarii Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, gdzie uczestnikom przedstawiono najcie-
kawsze orzeczenia dotyczące Polski i innych państw członkowskich 
Rady Europy.

W kolejnych dniach laureaci konkursu brali udział w zajęciach 
prowadzonych przez pracowników zatrudnionych w organach i in-
stytucjach Rady Europy: Komitecie Ministrów, Zgromadzeniu Parla-
mentarnym, Sekretariacie Generalnym, Komitecie Spraw Społecz-
nych Rady Europy i Europejskim Komitecie do spraw Zapobiegania 
Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo 
Karaniu. Większość zajęć i seminariów odbywała się w Palais de 
l’Europe – głównej siedzibie Rady Europy. Ostatnim punktem pro-
gramu była wizyta w Parlamencie Europejskim – instytucji Unii 
Europejskiej.

Następny dzień w Strasburgu studenci spędzili na zwiedzaniu 
miasta. Wstąpili do XIII-XV-wiecznej katedry Notre Dame, drugiej 
po paryskiej katedrze największej świątyni we Francji, gdzie polski 
akcent stanowi wizerunek Mikołaja Kopernika. Odwiedzili starów-
kę, wpisaną na listę UNESCO. Godny uwagi był także kościół prote-
stancki Saint-Pierre-le-Jeune, gdzie znajduje się fresk z przełomu XIV 
i XV w. Pochód narodów Europy do Krzyża, wśród których jest per-
sonifikacja Polski, czy kościół St. Thomas z pamiątkami po Mozarcie. 
Wizyta w Alzacji dała też możliwość zwiedzenia Colmar, stolicy alzac-
kiego szlaku winnego, gdzie znajdują się cenne zabytki. 

Patronat honorowy nad konkursem jubileuszowym oraz wizytą 
studyjną sprawował ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, prorektor 
ds. studentów i kontaktów międzynarodowych.
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Stypendia TP KUL
13 marca Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński i prorektor 

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL wręczyli dyplomy studentom, któ-
rzy za szczególne i bezinteresowne zaangażowanie na rzecz społeczności 
uniwersyteckiej KUL otrzymali stypendia Towarzystwa Przyjaciół KUL. 
Stypendia te przyznawane są na semestr zimowy i letni (każdorazowo 
na 5 miesięcy). W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 
stypendystami zostało 13 studentów: 5 z WNS, 3 z WPPKiA, 2 z WNH,  
1 z WMIiAK, 1 z MISHuS i 1 z WZPiNoS w Stalowej Woli. 

Konkurs o indeksy KUL 
15 marca prorektor dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL uczest-

niczyła w uroczystości podsumowania 6. edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu o Indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
zorganizowanego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Koper-
nika w Rybniku. Konkurs skierowany jest do uczniów najwyższych klas 
liceów i techników. Laureaci konkursu z języka angielskiego i języka 
polskiego otrzymali indeksy na wybrany kierunek na Wydziale Nauk 
Humanistycznych, konkursu z biologii i chemii – na Wydziale Biotech-
nologii i Nauk o Środowisku, konkursu z historii – na Wydziale Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji, konkursu z wiedzy o społeczeń-
stwie – na Wydziale Nauk Społecznych. 

W Kenii
W dniach 16-26 marca Jego Magnificencja wraz z delegacją Wy-

działu Teologii przebywał w Kenii. Podczas pobytu w Nairobi spo-
tkał się z Polonią i przewodniczył Mszy św. z jej udziałem w kaplicy 
klasztoru Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Odwiedził 
Tangaza University College: rozmawiał z rektorem br. Tomem Kear- 
neyem CFC oraz z pracownikami drem Reginaldem Cruzem CFX 
i ks. drem Giuseppe Caramazzą, z dziekanem Wydziału Teologii 
ks. prof. drem Patrickiem Mwanią, a także z koordynatorem pro-
gramu Erasmus+ Radosławem Malinowskim. Podczas spotkań pod-
sumowano dotychczasową współpracę, którą nawiązano w 2014 r. 
podpisaniem umowy bilateralnej. W ramach porozumienia odby-
wa się wymiana pracowników KUL i TUC , którzy prowadzą zajęcia 
dla studentów w Lublinie i Nairobi. Tematem rozmów z władzami 
TUC była też kwestia uruchomienia innych form współpracy, przede 
wszystkim wymiany studentów. Delegacja KUL spotkała się także ze 
studentami Church History Club Tangaza College i uczestnikami pro-
jektu społecznego Hurma Slum, School of Social Sciences, którego 
celem jest umożliwienie kształcenia ubogiej młodzieży mieszkającej 
w slumsach Hurma w Nairobi. Rektor KUL był też gościem Catholic  
University of East Africa, gdzie wraz z rektorem ks. prof. drem Ste-
venem Mbuguą ustalił podpisanie w Lublinie umowy bilateralnej 

Z KALENDARZA WYBRANE

o współpracy, głównie w zakresie wymiany pracowników i studen-
tów. Delegacja KUL spotkała się także ze studentami Wydziału Pra-
wa i z Radosławem Malinowskim, założycielem i dyrektorem Aware- 
ness Against Human Trafficking – organizacji pozarządowej zwalczają-
cej handel ludźmi w Kenii i Afryce Wschodniej. 

Triduum Paschalne
W kościele akademickim w Wielki Czwartek Rektor KUL ks. prof. dr  

hab. Antoni Dębiński odprawił Mszę św. Wieczerzy Pańskiej i wygło-
sił homilię [tekst na www.kul.pl/wypowiedzi]. W Wielki Piątek litur-
gii Męki Pańskiej przewodniczył prorektor ks. dr hab. Andrzej Kiciń-
ski, prof. KUL. Oprawę muzyczną uroczystości Triduum Paschalnego 
przygotował Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL pod dyrekcją  
dr Kingi Strycharz-Bogacz. W Poniedziałek Wielkanocny Jego Magnifi-
cencja przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej w bazylice Świętego 
Krzyża w Warszawie, transmitowanej przez Program 1 Polskiego Ra-
dia, i odczytał swój list wielkanocny [tekst na www.kul.pl/wypowie-
dzi i w PU 2019/2]. Podczas Mszy św. śpiewał Chór KUL pod dyrekcją  
dra hab. Grzegorza Pecki.

Dni Otwarte na Ukrainie 
Prorektor dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL uczestniczy-

ła w Dniach Otwartych KUL na Ukrainie, zorganizowanych w dniach 
4-6 IV 2019 r. w Łucku, Kijowie i Żytomierzu. Zaprezentowana zosta-
ła tam oferta edukacyjna KUL, a w Żytomierzu spotkanie połączone 
było z ogólnoukraińskim konkursem recytatorskim, który odbywa się 
pod patronatem KUL. Prorektor spotkała się także z biskupem diece-
zji kijowsko-żytomierskiej Witalijem Krywickim SDB. W trakcie wizyty 
zostały omówione również nowe kierunki współpracy z Żytomierskim 
Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie. 

W Gruzji 
W dniach 27 kwietnia – 3 maja Rektor KUL przebywał w Gruzji, 

gdzie spotkał się z władzami współpracujących z KUL uczelni: Sulkhan 
Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi, Euroasia International 
University w Erywaniu oraz Yerevan State University. Rozmowy doty-
czyły rozwijania współpracy naukowej i planowanych wspólnych pro-
jektów kulturalnych. Odwiedził również Dzienne Centrum dla Dzieci 
i Młodzieży w Kutaisi, objęte przez KUL patronatem, i przekazał środki 
finansowe zebrane przez społeczność akademicką.

opracowała M.K.

Wizyta w Kenii (fot. Radosław Malinowski)

Wizyta w Gruzji (fot. Lidia Jaskuła)
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TN KUL otrzymało środki na zadania:
 – Wydanie i zamieszczenie w Internecie monografii Cyprian Nor-

wid, Katalog prac plastycznych, t. IV (44 932 zł); 
 – Wydanie i zamieszczenie w Internecie monografii Atlas histo-

ryczny metropolii przemyskiej ok. 1340-2018 (29 736 zł); 
 – Wydanie i upowszechnienie w bazach monografii Dżuma w To-

runiu w trakcie III wojny północnej (27 375 zł).

Feniksy 2019
Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019 zo-

stały w tym roku wręczone po raz 19. Uroczystość odbyła się 6 IV 
2019 r., podczas gali zakończenia XXV Targów Wydawców Katolic-
kich, w katedrze polowej Wojska Polskiego. Nagrodzone zostały tak-
że publikacje pracowników KUL.

W kategorii „nauki kościelne” nagroda: Dzieje Kościoła w staro-
żytności. Tom I. Epoka wielkich prześladowań. Tom II. Kościół w ce-
sarstwie chrześcijańskim autorstwa bpa Jana Śrutwy (Towarzystwo 
Naukowe KUL); wyróżnienie: Dlaczego stworzenie »ex nihilo«. Teoria 
metafizycznego kreacjonizmu autorstwa ks. prof. dra hab. Andrzeja 
Maryniarczyka SDB (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu).

W kategorii „edytorstwo” nagroda: „Katolicka etyka społeczna” 
Karola Wojtyły pod redakcją prof. Geralda J. Beyera, dr hab. Agniesz-
ki Lekkiej-Kowalik, prof. KUL, ks. dra hab. Alfreda M. Wierzbickiego 
(Wydawnictwo KUL). 

W kategorii „tłumacz” nagroda: Eurypides, Tragedie: Tom I. Al-
kestis, Medea, Dzieci Heraklesa, Hipolit, Hekabe, Błagalnice, Andro-
macha, Oszalały Herakles, Trojanki, Tom II. Elektra, Ifigenia w kraju 
Taurów, Ijon, Helena, Fenicjanki, Orestes, Bachantki, Ifigenia w Au-
lidzie, Rezos w przekładzie prof. dra hab. Roberta R. Chodkowskiego 
(Towarzystwo Naukowe KUL); wyróżnienie: Poezje. Wybór Wenan-
cjusza Fortunata w przekładzie ks. dra hab. Tadeusza Gaci, prof. KUL 
(Towarzystwo Naukowe KUL). 

Kategoria „seria wydawnicza (dzieła zebrane)” wyróżnienie: Je-
żeli Bóg istnieje… Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Wybór 
tekstów (T. I), Studia i eseje (T. II) pod redakcją dra Andrzeja P. Ste-
fańczyka (Towarzystwo Naukowe KUL). 

 W kategorii „duchowość” wyróżnienie: Straszna książka o. Ada-
ma Szustaka OP z uwagami ks. dra hab. Marcina Kowalskiego (Fun-
dacja Medialna 7).

W kategorii „historia – Niepodległa” nagroda: Encyklopedia 
100-lecia KUL pod redakcją dra Edwarda Gigilewicza (Wydawnic-
two KUL). 

W kategorii „Kościół wobec współczesności” wyróżnienie: Mło-
dzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał pedagogii 
ks. Jana Bosko autorstwa ks. dra hab. Andrzeja Łuczyńskiego (Towa-
rzystwo Naukowe KUL). 

Laureatem Nagrody Feniks Główny 2019 został ks. prof. dr  
hab. Czesław Bartnik za – jak podano w uzasadnieniu – „głębokie 
i oryginalne dociekanie, a także głoszenie prawdy Bożej w ściśle rozu-
mianej pracy naukowej oraz za promowanie polskiej myśli patriotycz-
nej o dużym znaczeniu dla Kościoła i Polski. Oba te wymiary są wybi-
jającym się ujęciem zarówno myśli teologicznej, jak i społeczno-poli-
tycznej. Dlatego laureat może być nazwany Vir veritatis Dei et patriae”. 

Feniks Diamentowy 2019 otrzymał ks. prof. dr hab. Stanisław 
Wilk SDB za „za wybitne badania historyczne nad strukturami 
osobowymi czasu odradzającej się Polski i Kościoła po 1918 roku, 
a w szczególności wokół postaci i działalności Achillesa Rattiego, póź-
niejszego papieża Piusa XI oraz kardynała Augusta Hlonda w okresie 
międzywojennym i powojennym”.

opracowała M.K.

Ks. prof. Stanisław Wilk z prezesem Zarządu TN KUL  
ks. prof. Augustynem Eckmannem i sekretarzem generalnym  
dr hab. Ewą Ziółek

Nagroda im. ks. Idziego 
Radziszewskiego

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB, historyk Kościoła, rektor 
KUL w latach 2004-2012, został laureatem Nagrody im. ks. Idziego 
Radziszewskiego, przyznawanej przez Towarzystwo Naukowe KUL 
od 1974 r. za „wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu 
chrześcijańskiego”. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 27 III 
2019 r. Laudację wygłosił bp Jan Kopiec. Laureat, którego zaintere-
sowania naukowe skupiają się wokół dziejów zakonów w czasach 
nowożytnych i Kościoła w II Rzeczypospolitej, przedstawił odczyt  
pt. „Wizytator apostolski Achilles Ratti w Lublinie w 1918 roku”.

Działalność upowszechniająca naukę
W marcu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 

listę jednostek i zadań zakwalifikowanych w roku 2019 do finanso-
wania w ramach działalności upowszechniającej naukę. Akceptację 
uzyskały następujące zadania zgłoszone z KUL: 

 – Upowszechnienie w języku angielskim monografii prof. dra 
hab. Piotra Francuza pt. Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii 
obrazu (60 830 zł); 

 – Umiędzynarodowienie czasopisma „Teologia w Polsce”, wyda-
wanego przez Wydział Teologii KUL (51 425 zł); 

 – Umiędzynarodowienie czasopisma „The Biblical Annals”, wyda-
wanego przez Wydział Teologii KUL (56 540 zł); 

 – Umiędzynarodowienie czasopisma „Archiwa Biblioteki i Mu-
zea Kościelne”, wydawanego przez Wydział Teologii KUL (67 485 zł); 

 – Upowszechnienie w języku angielskim monografii prof. dra 
hab. Eugeniusza Niebelskiego Lepsza nam kula niźli takie życie! Pol-
skie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku (20 207 zł);

 – Upowszechnienie w języku angielskim monografii dra hab. Ce-
zarego Tarachy Szpiedzy i dyplomaci. Wywiad hiszpański w XVIII wie-
ku (53 440 zł);

 – Upowszechnienie w języku angielskim monografii dra hab. 
Tomasza Garbola Po upadku. O twórczości Czesława Miłosza 
(64 105,50 zł); 

 – Upowszechnienie w języku angielskim monografii dra hab. 
Macieja Nowaka Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkow-
skiego (68 801,30 zł);

 – Organizacja konferencji XI Polski Zjazd Filozoficzny (50 000 zł);
 – Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru esperanto ze zbiorów 

Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (98 400 zł);
 – Konserwacja i zabezpieczenie wybranych materiałów ze zbioru 

Zygmunta Klukowskiego (27 360 zł). 
Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego przyznano dofinansowanie zadania:
 – Upowszechnienie czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Absol-

wentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego” (43 026,19 zł).
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Świadek historii

20 V 1919 r. w Kielcach urodził się Gu-
staw Herling-Grudziński, wybitny polski dia-
rysta, prozaik, eseista i krytyk, autor Inne-
go świata, Dziennika pisanego nocą oraz 
kilkudziesięciu opowiadań, współzałożyciel 
(wraz z Jerzym Giedroyciem) „Kultury” pa-
ryskiej. W czasie II wojny światowej więzień 
sowieckiego obozu w Jercewie pod Archan-
gielskiem, następnie żołnierz Armii Polskiej 
i uczestnik walk między innymi o Monte Cas-
sino, za co odznaczony został krzyżem Virtu-
ti Militari. Po wojnie pozostał na emigracji, 
najpierw w Rzymie, gdzie uczestniczył w pra-
cach Instytutu Literackiego, potem w Londy-
nie i Monachium (okres współpracy z Roz-
głośnią Polską Radia Wolna Europa), a od 
1955 r. na stałe w Neapolu. 

Książkowym debiutem pisarza była pu-
blikacja w Bibliotece Orła Białego w 1945 r. 
– tom szkiców Żywi i umarli. Wielkim wy-
darzeniem stało się wydanie w Londynie 
w 1951 r. A World Apart z przedmową Ber-
tranda Russela (pierwsze polskojęzyczne wy-
danie Innego świata ukazało się w Londy-
nie w 1953 r.). Książka natychmiast zyskała 
ogromną popularność i w przeciągu zaled-
wie 2 pierwszych lat doczekała się kolejnych 

Gustaw Herling-Grudziński 
– portret w stulecie urodzin

DR PAWEŁ PANAS
Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną

W tym roku mija setna 
rocznica urodzin Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego, 
jednego z najwybitniejszych 
polskich pisarzy. Z tej okazji, 
w uznaniu jego zasług 
dla polskiej kultury, Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanowił rok 2019  
Rokiem Gustawa Herlinga- 
-Grudzińskiego. 

Gustaw Herling-Grudziński, 
Londyn 1951 (fot. ze zbiorów 

Zdzisława Kudelskiego)
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Pisarz ze Zdzisławem 
Kudelskim na 
dziedzińcu 
Instytutu Studiów 
Historycznych  
w Neapolu,  
styczeń 1987 
 (fot. ze zbiorów 
Zdzisława 
Kudelskiego)

4 wydań w prestiżowych oficynach w Londy-
nie i Nowym Jorku, a następnie została prze-
tłumaczona na inne języki (między innymi 
niemiecki, włoski, francuski, hiszpański) i do 
dzisiaj należy do najbardziej znanych i cenio-
nych na świecie polskich książek.

Twórczość pisarza została objęta w Pol-
sce całkowitym zakazem druku, dlatego też 
pierwsze oficjalne krajowe wydanie jego 
prozy miało miejsce dopiero w 1988 r., kiedy 
w wydawnictwie „W drodze” ukazał się tom 
Wieża i inne opowiadania. Do Polski po raz 
pierwszy od wybuchu wojny pisarz przyje-
chał w 1990 r. Wtedy też został mu nada-
ny doktorat honoris causa przez Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kilka 
lat później, w 1997 r., otrzymał także dokto-
rat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. 

Lublin

Związki Herlinga-Grudzińskiego z Lubli-
nem nie ograniczyły się jednak tylko do tego 
wydarzenia. Warto podkreślić, że to właśnie 
tutaj, na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, w dniach 11-12 IV 1988 r. została zor-
ganizowana pierwsza w historii konferencja 
naukowa w całości poświęcona jego twór-
czości. Tutaj także odnalazł pisarz w osobie 
młodego pracownika naukowego Zdzisława 
Kudelskiego, swojego wieloletniego edyto-
ra, wydawcę i monografistę. Lublin był mia-
stem, do którego Herling-Grudziński chęt-
nie powracał, o którym mówił, że czuje się 
w nim jak w domu. W Dzienniku pisanym 
nocą w ten sposób opisywał swoją wizytę 
w maju 1994 r.:

„Wieczorem do Starego Miasta, starego, 
jakich już dziś mało, z „kocimi łbami”. Na-
stępnego dnia rano Górny Lublin, Zamek, 
Kaplica Świętej Trójcy, Muzeum (Makowski, 
Gierymski, Boznańska). Kaplica podoba mi 
się bardziej jeszcze niż przed trzema laty: sa-
kralność przyziemna, dziwnie lekka przy swo-
jej plastycznej ciężkości. Lublin jest dla mnie 
zachwycającym miastem, żyje na swoją mia-
rę, czego dziś nie można powiedzieć o wielu 
miastach. Spokojny, równy rytm, wschodnie 
podglebie, naznaczone religijną i narodową 
tolerancją; idealne miejsce dla takich przed-
sięwzięć jak „Kresy” czy działalność Jerze-
go Kłoczowskiego. Im więcej poznaję ludzi 
(redaktorzy „Kresów”, aktorzy, dziennikarze, 
młodzi uczeni lubelscy), tym wyraźniej czuję 
odruch przywiązania, skurcz gardła podobny 
do zakochania się w Krakowie (od pierwsze-
go wejrzenia w czasie pierwszej podróży). 

Niezapomniany spacer w południe, w większym gronie, między sta-
rymi lubelskimi kościołami aż do urwiska, z którego roztacza się pu-
sty widok: widok nie istniejącej dzielnicy żydowskiej”. 

Notując wrażenia z wcześniejszego pobytu w Lublinie w czasie 
podróży do Polski w 1991 r., pisarz wspominał także o „kawie u rek-
tora KUL, księdza Wielgusa, i u dyrektora Paluchowskiego w imponu-
jącej bibliotece uniwersytetu”. 

Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Herling-Grudziński przez całe życie pozostawał niezwykle aktywny 
twórczo, niemal do samego końca prowadząc dziennikowe zapisy, 
szkicując kolejne opowiadania, zabierając głos w debacie publicznej. 
Za swoje osiągnięcia i bezkompromisową postawę życiową był wie-
lokrotnie odznaczany w kraju i za granicą. W wolnej Polsce odzyskał 
należne sobie miejsce, na stałe wchodząc do kanonu lektur w szko-
łach i na uniwersytetach.

W uznaniu zasług dla polskiej kultury Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 
by w ten sposób uczcić setną rocznicę jego urodzin. Z tej okazji 
wśród różnych wydarzeń odbywających się w kraju i za granicą za-
planowane zostało między innymi ukończenie monumentalnej edycji 
krytycznego wydania Dzieł zebranych pisarza – kolejne tomy nieprze-
rwanie ukazują się od 2010 r. nakładem Wydawnictwa Literackiego. 
Całość, pod redakcją prof. Włodzimierza Boleckiego, zaplanowana 
została na 13 obszernych woluminów, a do jej opracowania powo-
łany został w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 
zespół specjalistów, wśród których znaleźli się także pracownicy na-
szego Uniwersytetu – dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL z Katedry 
Literatury Współczesnej i dr Paweł Panas z Ośrodka Badań Litera-
tury Religijnej. Kolejne tomy to nie tylko opatrzone szczegółowym 
edytorskim komentarzem, wydawane wcześniej zbiory opowiadań 
i dzienników, ale także teksty rozproszone, szkice, wywiady, listy 
oraz inne nieznane dotąd materiały archiwalne, w tym również uni-
katowe zdjęcia.

W obronie wartości

Gustaw Herling-Grudziński to postać nietuzinkowa. Naoczny świa-
dek trudnej historii XX w., uważny obserwator zmian zachodzących 
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Gustaw Herling- 
-Grudziński  
z profesorami KUL 
Władysławem 
Panasem (pośrodku)  
i Piotrem 
Nowaczyńskim  
w kawiarni  
na Starym Mieście  
w Lublinie,  
maj 1994  
(fot. Zdzisław 
Kudelski)

we współczesnym świecie, wreszcie bezkompromisowy, niezwykle 
surowy polemista i krytyk o doskonałej intuicji oraz rozległych ho-
ryzontach intelektualnych. Był przyjacielem najwybitniejszych eu-
ropejskich myślicieli, a sprawy polskie zawsze stanowiły dla niego 
priorytet. Uparcie opowiadał się po stronie uniwersalnych wartości, 
wytrwale śledząc nawet najmniejsze przejawy politycznych aberra-
cji oraz kulturowych mielizn. Jako zdeklarowany krytyk wszelkiego 
rodzaju systemów totalitarnych konsekwentnie bronił historycznej 
prawdy, czym niejednokrotnie narażał się na płynące z różnych stron 
głosy krytyki. Autor Innego świata wielokrotnie przeciwstawiał się 
także bezrefleksyjnym apologetom wąsko rozumianego racjonalizmu 
oraz wyznawcom zdobywającej coraz większą popularność swoistej 
ideologii postępu. Chcieliby oni – konstatował pisarz – zapomnieć, 
że ludzka egzystencja ma w sobie nieusuwalny tragiczny korzeń, 
a na świecie istnieje prawdziwe zło, którego przyczyny i rozmiary nie 
zawsze są możliwe do opanowania na drodze intelektualnej. Ludzki 
rozum niejednokrotnie musi także skapitulować wobec wszechobec-
nego w świecie cierpienia, dla którego trudno jest znaleźć jakiekol-
wiek racjonalne uzasadnienie. Nie oznacza to jednak, że Herling-
-Grudziński był w swoich diagnozach zdeklarowanym pesymistą. 
Jedną z najczęściej powracających u niego myśli jest ta, że człowiek 
współczesny przede wszystkim potrzebuje prawdziwej nadziei, która 
przekracza doczesność i ma wymiar religijny, a patronują jej biblij-
na Księga Hioba oraz cierpiący na krzyżu Chrystus. W opowiadaniu 
Gruzy, opisującym katastrofalne w skutkach trzęsienie ziemi, narra-
tor postawi pytania, na które ani on, ani pisarz nie znają odpowie-
dzi: „Dlaczego Nadzieja pojawia się nagle, na mgnienie oka, gdy jest 
najmniej oczekiwana; dlaczego jej cień ma twarz Boga, a nie Losu; 
dlaczego w jej zagadkowym uśmiechu miłość przeplata się z szyder-
stwem i okrucieństwem; to wszystko niech pozostanie sekretem”.

Gustaw Herling-Grudziński bez wątpienia jest pisarzem religij-
nym, być może nawet jednym z najwybitniejszych religijnych twór-
ców dwudziestowiecznych. Jednocześnie jego pisarstwo jest nie-
zwykle dyskretne, nie ma charakteru konfesyjnego. Tak rozumiana 
religijność pozbawiona zostaje cech ściśle wyznaniowych, nie jest 
związana z jakimkolwiek credo, nie ma też wymiaru formacyjnego. 
Jest to bardziej rodzaj religijnej medytacji niż pisarskiego wyzna-
nia wiary lub niewiary. Herling-Grudziński jest bowiem twórcą, któ-
ry z wielką uwagą przygląda się ludzkiemu życiu. Jeżeli tak często 
porusza problemy o ściśle teologicznym rodowodzie (np. zło, cud, 

poznawalność Boga, istota chrześcijaństwa), 
robi to nie po to, aby rekonstruować jakikol-
wiek spójny system przekonań, ale dlatego 
że kwestie te bezpośrednio dotyczą powsze-
dniej egzystencji. Pisarz z aprobatą cytuje 
w Dzienniku pisanym nocą słowa z drugie-
go tomu wspomnień Nadieżdy Mandelsz-
tam: „Chrześcijaństwo dało ludziom wol-
ność. Ci, którzy ją poznali, odwrócili się od 
niej i wybrali ateizm, zestaw sceptycznych 
zdań i pozór racjonalnych formuł żałosne-
go racjonalizmu. Związek pełnego zmiaż-
dżenia wewnętrznej swobody i swobody 
wyboru z odwróceniem się od chrześcijań-
stwa rzuca się w oczy, nie widzą go tylko 
ślepi i dobrowolnie zaprzepaszczający dar 
wzroku”.

Herling-Grudziński opisuje zatem świat, 
który został w tak okrutny sposób doświad-
czony przez obie „zbrodnicze ideologie”, sta-
wia pytania o sens człowieczeństwa i o fun-
damentalne wartości. Gdy ich zabraknie 
– mówi – prędzej czy później ponownie 
obudzą się tymczasowo uśpione najwięk-
sze demony ludzkości, a senne koszmary 
znowu staną się codziennością. Dlatego też 
w swojej twórczości pokazuje uparte zma-
gania ludzi ze złem, tym obecnym w świecie 
oraz tym, które jest w nich samych. Zmaga-
nia te nie zawsze kończą się zwycięstwem, 
ale prawdziwą cnotą jest już samo heroicz-
ne przeciwstawienie się złu, podjęcie walki 
o swoją duszę, do czego potrzebne jest opar-
cie się na czymś, co przekracza człowieka. 
Na marginesie rozważań o Opowiadaniach 
kołymskich Warłama Szałamowa, opisując 
w Dzienniku pisanym nocą sytuację więź-
niów sowieckich obozów, powie: „Imienia 
Boga nie wzywano nadaremno, a modlitwy 
własnego układu, zmawiane w duchu przez 
ateistów, agnostyków i indyferentnych, były 
szeptem bezbronnego, lecz upartego czło-
wieczeństwa. Gdy upór pękał, następowało 
przed ostateczną kapitulacją to, co w psy-
chologii określa się jako »stupor«: wpatry-
wanie się zmętniałym, nieobecnym wzro-
kiem w jeden punkt; połączone zapewne 
z niejasną i spóźnioną świadomością, że 
człowiek jest za słaby, by szukać oparcia wy-
łącznie w sobie”.

Taka jest jedna z trudnych lekcji, jakiej 
udzielił nam wiek XX, i takie też jest przesła-
nie na dziś autora Innego świata, człowieka 
głęboko doświadczonego przez współczesną 
historię.
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Zygmunt August 
i unia lubelska

DR HAB. AGNIESZKA JANUSZEK-SIERADZKA
Instytut Historii

Nawet najwięksi krytycy ostatniego na polskim tronie Jagiellona nie 
odmawiają mu zasług w dziele unii polsko-litewskiej, która swój 
ostateczny kształt zyskała na sejmie w Lublinie w 1569 r. Zygmunt 
August dotarł do unijnego Lublina, pokonując długą i fascynującą 
drogę od zagorzałego przeciwnika ściślejszego połączenia Korony 
i Litwy do jej zdeterminowanego zwolennika i orędownika. 
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Jan Matejko,„Unia lubelska”, 1869, olej na płótnie,  
wymiary 298 x 512 cm, własność Muzeum Narodowego w Warszawie,  
w depozycie Muzeum Lubelskiego (fot. pl.wikipedia.org) 

Na obrazie Jana Matejki

Na znanym obrazie z 1869 r. Unia lubelska, namalowanym dla 
uczczenia 300. rocznicy polsko-litewskiej unii zawartej na sejmie 
w Lublinie w 1569 r., Jan Matejko w centrum umieścił króla polskie-
go i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta II Augusta (1520-1572), 
który w uniesionej ręce trzyma krucyfiks. Przez interpretatorów dzie-
ła malarskiego władca, poważny, zapatrzony w dal, bez królewskiej 
korony, a jedynie z mieczem u boku, charakteryzowany jest jako naj-
większy zwolennik unii polsko-litewskiej, jej niestrudzony i zdetermi-
nowany orędownik, który słowem i czynem dążył do jej realizacji. Nie 
ma w tych opiniach wiele przesady i rola Zygmunta Augusta w dzie-
le wprowadzenia w życie tego wyjątkowego w europejskiej historii 
związku 2 państw, który istniał, dopóki istniała I Rzeczpospolita, nie 
ulega wątpliwości. Pamiętać jednak trzeba, że droga ostatniego Ja-
giellona do unijnego Lublina nie była ani oczywista, ani prosta. Na 
pozycję owego największego zwolennika unii dotarł on bowiem po 
ponad dekadzie z pozycji zdecydowanego jej przeciwnika, skutecznie 
i wielotorowo rozbijającego działania jej zwolenników.

Przeciwnik unii

Sprawa unii Polski z Litwą stała się dla Zygmunta Augusta aktualna 
już wówczas, gdy młody Jagiellon w 1544 r. objął władzę w Wielkim 
Księstwie Litewskim. Od początku swych wielkoksiążęcych rządów 

postawiony został wobec tej skomplikowanej kwestii. Po objęciu pol-
skiego tronu w 1548 r. w trudnym dla niego okresie walki o uznanie 
małżeństwa z Barbarą Radziwiłłówną i ugruntowania swojej władzy 
królewskiej sprawa unii była jeszcze jedną kłopotliwą i konfliktują-
cą króla ze szlachtą kwestią. Zygmuntowi Augustowi – w latach 40. 
i 50. XVI w. gorącemu przeciwnikowi unii – nie chodziło o negowa-
nie ściślejszego zespolenia obu państw, bo unifikacja systemu zarzą-
dzania państwem, gospodarczo-handlowa czy prawna miałaby dla 
panującego wiele trudnych do przecenienia stron dodatnich. Zbyt 
wysoka natomiast, nieakceptowalna w realiach przełomu pierwszej 
połowy XVI w. była dla monarchy cena ściślejszej unii, tzn. przeobra-
żenia ustroju Wielkiego Księstwa znacząco ograniczające prerogaty-
wy i pozycję władcy. Wtedy jeszcze racja stanu obu państw była dla 
Jagiellona tożsama z dobrem dynastii. Przez długi czas król skutecz-
nie stosował taktykę odraczania kwestii unijnych na sejmach; stała 
się ona wówczas podstawowym narzędziem politycznym w walce 
z projektami zwolenników unii i król za powodzenie tych działań go-
tów był płacić cenę nawet czasowego przesunięcia sejmowego roz-
strzygnięcia innych, istotnych dla niego spraw. Poza taktyką obstruk-
cji, pozornych ustępstw, wygrywania poselsko-senatorskich animozji 
i zręcznej gry na zwłokę monarcha w swych antyunijnych działaniach 
uciekał się również do zakazu agitacji prounijnej i formowania wokół 
przywódców litewskiej magnaterii Mikołajów Radziwiłłów – Rudego 
i Czarnego – stronnictwa antyunijnego. Monarcha świetnie zdawał 
sobie sprawę, że w realiach litewskiego parlamentaryzmu grupa od-
powiednich ludzi skupionych wokół możnego protektora stanowić 
może poręczne i – co ważniejsze – skuteczne narzędzie w sejmowych 
rozgrywkach. W grze na zwłokę i niedopuszczaniu do wspólnych czy 
– jak próbowali to wymusić polscy posłowie – nieodległych geogra-
ficznie sejmów koronnego i litewskiego król sprawnie wykorzystywał 
swoje prerogatywy wielkoksiążęce, skutecznie uniemożliwiając re-
alizację planów koroniarzy. Próbowali oni bowiem doprowadzić do 
zwoływania obu sejmów w nieodległych miejscowościach, tak by 
mieć bezpośredni, bliski kontakt z posłami litewskimi i możliwość 
pozyskiwania ich dla idei jak najdalej idącego zacieśnienia związku 
obu państw. Oczywiście, Zygmunt August i jego antyunijni litewscy 
poplecznicy usiłowali izolować przedstawicieli obu sejmów. Pod ko-
niec marca 1553 r. monarcha z satysfakcją opisywał Mikołajowi Czar-
nemu, jak skutecznie zaszachował zwolenników unii, jako król polski 
zgadzając się co prawda na zwołanie sejmu do Lublina (jak życzyła 
sobie szlachta), ale jako wielki książę litewski odrzucając – w imię po-
szanowania „swobód, praw i wolności” Litwy – propozycję zwołania 
sejmu litewskiego w pobliskich Wojnicach. 

Wielkie Księstwo Litewskie 
i wojna o Inflanty

Dekada 1553-1562 stała głównie pod znakiem walki o dominację 
w rejonie Morza Bałtyckiego. Chcąc realizować swoją politykę pół-
nocną, nastawioną przede wszystkim na podporządkowanie new-
ralgicznych dla bezpieczeństwa Litwy Inflant, i pozyskać poparcie, 
w tym finansowe, szlachty, Zygmunt August nie mógł dłużej ignoro-
wać postulatów unifikacyjnych, włączonych w nurt działań egzeku-
cyjnych. Dalsza obstrukcja stała się niemożliwa. 
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Priorytetem dotychczasowej polityki Zyg-
munta Augusta, podobnie jak wcześniej je-
go ojca, była wszakże wspólna organizacja 
obrony, a nie instytucjonalne zjednoczenie 
obu państw. Petycja wysłana przez posłów li-
tewskich ze zjazdu witebskiego 13 IX 1562 r., 
zawierająca żądanie zwołania wspólnego 
sejmu i zjednoczenia na nim Korony i Litwy 
w celu wspólnej obrony, pozwoliła dostrzec 
królowi możliwość sojuszu między polskim 
obozem egzekucyjnym a szlachtą litewską. 

W listopadzie 1562 r. monarcha, pisząc 
o postulatach unijnych, informował mar-
szałka Mikołaja Radziwiłła Czarnego: „przej-
rzeliśmy sami tych spraw, jakoż i zdało się 
nam nieco tam odmienić” i usilnie namawiał 
obu Radziwiłłów do włączenia się w podjęte 
przez niego działania na rzecz unii z Litwą, 
powołując się przy tym na swoje zobowią-
zania wobec „narodu inflantskiego”, który 
„pod moc naszą i w obronę” wziął. Listy jed-
noznacznie wskazują, że sprawa unii była dla 
Zygmunta Augusta pochodną przyjętego roz-
wiązania kwestii inflanckiej – zanim na kar-
tach korespondencji da się dostrzec Jagiel-
lona zabiegającego o polsko-litewską unię, 
świetnie widać zdeterminowanego obrońcę 
granicy Wielkiego Księstwa, stanowczo żą-
dającego od Radziwiłłów działań „dla sku-
tecznego postanowienia spraw inflantskich”. 
Długa i niełatwa droga Zygmunta Augusta 
do unijnego Lublina rozpoczęła się właśnie 
w Inflantach. W grudniu 1562 r. ten wielo-
letni przeciwnik unii i egzekucyjnych postu-
latów w pięknym stylu zawiadamiał Czarne-
go, „iż pień, który na wielkiej zawadzie do 
waszego dobrego rzeczypospolitej na drodze 

długo zalegszy leżał, ten teraz z tej drogi zra-
żon i zepchnion za przystąpieniem egzekucy-
jej praw i statutu koronnego”. 

Upadek Połocka – 
punkt zwrotny

Po opowiedzeniu się przez monarchę 
za programem reform forsowanych przez 
szlachtę skupioną w ruchu egzekucyjnym 
wydarzeniem niweczącym nadzieje prze-
ciwników unii zgromadzonych wokół Radzi-
wiłłów było zdobycie Połocka przez wojska 
moskiewskie 15 II 1563 r. Wiadomość ta do-
tarła do Piotrkowa, gdzie obradował sejm 
koronny 10 dni później, i – jak wyraźnie wy-
nika z listów monarchy – była ona dla Zyg-
munta Augusta druzgocąca. Z listu pisanego 
dzień później do Mikołaja Czarnego wyła-
nia się obraz króla niezwykle poruszonego 
klęską tej twierdzy, co wyraża w emocjonal-
nych słowach: „Pan Bóg zmocniwszy rękę 
nieprzyjacielską dopuścić raczył, żeby tak 
przyszedł [Połock] w srogie ręce okrutnego 
i krwie ludzkiej nienasyconego tyrana”. Upa-
dek Połocka, określany przez monarchę jako 
„uszczerbek ojczyzny naszej a zranienie Rze-
czypospolitej”, ugruntował królewskie prze-
konanie, że dla utrzymania Litwy konieczne 
jest ściślejsze połączenie obu państw. 

Zwolennik unii

W połowie 1564 r. monarcha nie miał 
już wątpliwości, że tylko na drodze unii 
z Koroną jest w stanie zapewnić militarne 
bezpieczeństwo i integralność terytorialną 

Akt unii lubelskiej – oryginał 
w języku polskim; dokument 
pergaminowy o wymiarach 
72 x 45 cm + 10 cm; 
inwokacja pisana kapitałą;  
78 pieczęci na 47 sznurach 
(Archiwum Główne Akt 
Dawnych,  
Zbiór dokumentów 
pergaminowych, sygn. 5627, 
fot. Karol Zgliński)

Wielkiego Księstwa. Nie pozostał już ślad po 
Zygmuncie Auguście, który jeszcze dekadę 
wcześniej myślał kategoriami dobra dynastii 
oraz pragnął utrzymać dla jej rozwoju i po-
zycji dziedziczność litewskiego tronu, a tak-
że szerokość wielkoksiążęcych prerogatyw. 
Na sejmie 1563/1564 widać już Jagiellona 
kierującego się racją stanu Litwy. Monarcha 
dokonał wówczas „bezprzykładnego zaiste 
w historii” – jak zauważył Józef Szujski – zrze-
czenia się praw dziedzicznych do litewskiego 
tronu, otwierając tym samym drzwi do upo-
rządkowania sprawy obioru władcy pounij-
nego już państwa po jego bezpotomnej – jak 
się spodziewano – śmierci. 

W tym okresie zależało mu też na tym, 
by w negocjacjach unijnych brały udział obie 
strony, a sama unia stanowiła kompromis 
pomiędzy ich dążeniami, tak by mogła ona 
lec u podstaw wzajemnego porozumienia 
i zgody w funkcjonowaniu przyszłego, wspól-
nego państwa. Król wciąż jeszcze liczył na 
zdolność do kompromisu ze strony litewskiej 
magnaterii. Monarcha, zwłaszcza wobec nie-
ufnych Radziwiłłów, wielokrotnie podkreślał 
swoje stanowisko zachowania odrębności Li-
twy w złączonym unią nowym organizmie 
państwowym, a z wyraźnym niezadowole-
niem przyjmował upominanie go w tej ma-
terii i zarzuty o łamanie zobowiązań wobec 
Wielkiego Księstwa. Zapewniał też, że prze-
ciwny jest włączeniu Litwy do Korony, że „do 
niewoli nikogo wieść nie będziemy, ale do 
swobody a spólnej braterskiej zgody a mi-
łości obojga państwa zarówno”. Pięknymi 
słowy wyjaśnił też swoje rozumienie unii ja-
ko wspólnoty, w której „dolegliwości nasze 
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własne, jeśliby się widziały na stronę odłożywszy, wszytcy społem 
dźwigali w tem jarzmie, radząc a obmyślając o spólnej matce wszech 
nas Rzeczypospolitej naszej”. To właśnie od królewskiego wotum 
wygłoszonego 12 II 1564 r. na wspólnym posiedzeniu rad litewskich 
i polskich datuje się rozumienie Rzeczypospolitej jako wspólnoty 
Korony i Litwy. Monarcha niezmiennie podtrzymywał swoje plany 
takiego połączenia obu krajów, które wykluczałoby proste włącze-
nie Wielkiego Księstwa do Korony. Zygmunt August zapewniał oba-
wiającą się inkorporacji Litwy magnaterię Wielkiego Księstwa, że 
dokłada wszelkich starań, by „taka unija doszła, jakiej przodkowie 
polscy i litewscy chcieli, żeby ręka rękę myła etc.”. Pisał, iż „sami to 
rozumiemy, żeby takowa unija napotrzebniejsza i napożyteczniejsza 
być mogła, żeby w zgodzie a miłości spólnej i wedle starych spisków 
i przywilejów […] doszła, na którą by ręka rękę myć mogła”. Niezrozu-
miałe dziś w tym kontekście określenie „ręka rękę myje” (manus ma-
num lavat) stanowiło ówcześnie alegorię małżeństwa, szczególnie 
podkreślającą to, że związek małżeński jest złączeniem dwóch ciał 
w jedno, i często wykorzystywaną zwłaszcza w sztuce medalierskiej. 
Wbrew dzisiejszemu znaczeniu nie chodziło o niekoniecznie uczciwe 
wzajemne ochranianie swoich interesów, ale postawę, którą pięknie 
określił Petroniusz: „Bądź wobec mnie uczciwy, a dam Ci więcej, niż 
od Ciebie otrzymam”. Deklarował król również, że w unii szuka jedy-
nie „wiecznego, sławnego i pożytecznego Rzeczypospolitej dobra”. 

W unijnym Lublinie

Dokonująca się w ciągu 20 lat panowania ewolucja królewskiego 
stanowiska wobec najpierw samej idei unii, a po jej akceptacji – wa-
runków połączenia Korony i Litwy, pozwala, a nawet nakazuje wi-
dzieć monarchę jako władcę przewidującego, trzeźwo oceniającego 
realia, w których rządził, i umiejętnie realizującego swoje polityczne 
zamierzenia. Przechodząc od stanowiska skrajnie antyunijnego na 
pozycję głównego zwolennika i animatora unii, nie zmienił jednak 
zasadniczego dla niego postulatu utrzymania odrębności Korony 
i Litwy, czyli stworzenia związku opartego na zasadzie równości obu 
partnerów.

Koncepcja unii lansowana od lat 60. przez Zygmunta Augusta wy-
kuwała się w niezwykle trudnych warunkach – z jednej strony animo-
wania i hamowania radykalnej w swych unijnych żądaniach polskiej 
szlachty, zwłaszcza Małopolan, a z drugiej – mozolnego przełamy-
wania forsowanego przez silną i wpływową opozycję radziwiłłowską 
stanowiska antyunijnego, dopuszczającego w ostateczności unię za-
ledwie personalną i sojusz wojskowy. Tego król pewnie nie przewi-
dział, ale jego antyunijne stanowisko z początku lat 50. XVI w. oraz 
stosowana przez niego skutecznie taktyka obstrukcji i gry na zwło-
kę w dłuższej perspektywie – paradoksalnie – otworzyły drogę do 
unii lubelskiej. Królewskie działania spowodowały „stępienie ostrza 
żądań wysuwanych przez szlachtę koronną” i osiągnięcie takiego 
zbliżenia stanowisk, które umożliwiło podpisanie aktu unii. Próby 
uwspólnienia tych skrajnych poglądów dobrze widoczne są w kró-
lewskich listach, których lektura – poza interesującymi informacjami 
– przynosi przede wszystkim uznanie dla królewskiej cierpliwości, 
wyrozumiałości, talentów dyplomatycznych i niewyczerpanej pomy-
słowości w przybliżaniu zantagonizowanych adwersarzy. Dobrze jest 
to widoczne w postawie króla wobec możnych litewskich, których 
najpierw usiłował zjednywać politycznymi i militarnymi argumenta-
mi, szczodrością i hojnymi nadaniami, a po ich potajemnym wyjeź-
dzie z unijnego sejmu lubelskiego zastosował twardy i bezwzględny 
argument inkorporacji do Polski Podlasia, Wołynia, Bracławszczy-
zny i Kijowszczyzny. Król potrafił osiągać swe cele metodami, któ-
rych w chłodnych, politycznych kalkulacjach nawet się po nim nie 
spodziewano. Gdy wymagała tego potrzeba arcyważnej politycznej 

racji, osławiony król-dojutrek potrafił działać szybko i z zadziwiają-
cą stanowczością. Warto też zauważyć, że postępowanie monarchy 
w sprawie unii polsko-litewskiej jest jeszcze jednym argumentem 
dowodzącym niesłuszności totalnej krytyki królewskiego „dojutr-
kostwa”. Taktyka odraczania, przekładania na później rozstrzygnięć 
spraw konfliktowych i skomplikowanych, odsuwania w czasie decyzji 
o trudnych do przewidzenia konsekwencjach nie była tak szkodliwa 
i bezowocna, jak zwykło się sądzić. Warto podkreślić, że także współ-
cześni doceniali charakterystyczne dla ostatniego Jagiellona unikanie 
pochopnych decyzji, skłonność do kompromisów i wstrzymywanie 
się z ingerencją w bieg wydarzeń tam, gdzie byłaby ona szkodliwa. 
Królewska roztropność, „niepospolite zdolności w negocjacji”, „nie-
zmordowana cierpliwość” i „nieustanna troskliwość” – jak ujął to 
nuncjusz Juliusz Ruggieri – powstrzymywanie się od pochopnych są-
dów, decyzji i obietnic w doprowadzeniu do unii okazały się bardzo 
skuteczne. To właśnie Zygmunt August rozstrzygnął o federacyjnym 
kształcie związku Korony i Litwy, utrącając długo forsowane przez 
egzekucjonistów postulaty inkorporacyjne. Od zdeklarowanego prze-
ciwnika wszelkich dążeń unifikacyjnych, którym był na przełomie lat 
40. i 50., przeszedł na stanowisko największego zwolennika unii Ko-
rony i Litwy, określającego w swym testamencie związek obu państw 
jako „miłość, zgodę i jedność” oraz zobowiązującego poddanych, by 
„beli jednym, nierozdzielnym, na wieki ciałem, jednym ludem, jed-
nym narodem, jedną nieróżną Rzecząpospolitą”. 

Z teki Jana Matejki, studium 
Zygmunt August (fot. polona.pl)
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DR DARIUSZ ZAPAŁA 
Instytut Psychologii

Zespół Katedry Psychologii 
Eksperymentalnej opracował  
IMAGERY-REH – urządzenie  
do rehabilitacji funkcji motorycznych 
z wykorzystaniem treningu 
wyobrażeniowego. 

Nowa metoda 
rehabilitacji

Terapia wymuszonego ruchu 
i trening wyobrażeniowy

 Deficyty motoryczne w postaci utraty koordynacji, siły, równowa-
gi, szybkości reakcji czy precyzji ruchów stanowią poważny problem 
społeczny. Mogą być one skutkiem między innymi udarów mózgu. 
Według danych z raportu Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia 
Uczelni Łazarskiego udary mózgu są uważane za pierwszą przyczy-
nę niepełnosprawności osób po 40. roku życia w Polsce. Narodowy 
Fundusz Zdrowia podaje, że z powodu udaru mózgu hospitalizu-
je się rocznie ponad 80 000 osób, a liczba ta będzie się zwiększać 
wraz z procesem starzenia się naszego społeczeństwa. Jednocześnie 
wskaźnik śmiertelności poudarowej w Polsce wynosi około 13%. 
Wśród osób, którym udaje się przeżyć, aż 80% przejawia deficyty 
ruchowe, a u 65% mogą się one utrzymywać do końca życia. Osoby 
po udarze może dotknąć tzw. apraksja – niezdolność do wykonania 
złożonych i wcześniej wyuczonych precyzyjnych i zamierzonych ru-
chów czy gestów, co może utrudniać codzienne czynności takie, jak: 
ubieranie się, mycie, spożywanie posiłków. Powszechnie stosowaną 
metodą rehabilitacji poudarowej jest tzw. terapia wymuszonego ru-
chu, polegająca na oddziaływaniu na aktywność uszkodzonych części 
mózgu poprzez poruszanie kończyną, której sprawność uległa pogor-
szeniu. Niestety, w przypadku niektórych pacjentów ruch kończyny 
jest tak ograniczony, że stosowanie tej metody jest utrudnione.

 Udowodniono, że alternatywnym sposobem pobudzania kory 
motorycznej mózgu jest stosowanie treningu wyobrażeniowego, 
czyli symulowania ruchu w umyśle. Wyobrażony ruch aktywuje zbli-
żone obszary mózgu co ruch wykonywany w rzeczywistości. Stosując 
trening wyobrażeniowy, można osiągnąć efekty podobne jak pod-
czas klasycznych form neurorehabilitacji, a jego zaletą jest to, że mo-
że być wykonywany nawet przez osoby ze znacznym lub całkowitym 
ograniczeniem ruchów. Pewną przeszkodą do stosowania tej proce-
dury jest fakt, że ludzie symulują ruch w umyśle w różny sposób. Ten 
sam rodzaj ruchu, na przykład zaciskania dłoni, można wyobrazić 
sobie z perspektywy trzecioosobowej (jako widok poruszającej się 
ręki) lub pierwszoosobowej (jako odczucia płynące z ciała w związ-
ku z zaciskaniem dłoni). Liczne eksperymenty wykorzystujące tech-
niki obrazowania pracy mózgu udowadniają, że z punktu widzenia 
neurorehabilitacji ten drugi typ wyobrażeń przynosi znacznie lepsze 
efekty, ponieważ pobudza korę ruchową w sposób zbliżony do ruchu 

rzeczywistego. Jednocześnie dla większości osób znacznie trudniej-
sze jest wyobrażanie sobie ruchu z perspektywy pierwszoosobowej 
niż trzecioosobowej. Co więcej, dotychczasowe metody treningów 
wyobrażeniowych nie dają możliwości kontroli sposobu, w jaki pa-
cjent symuluje ruch w wyobraźni.

Nowa metoda rehabilitacji funkcji 
motorycznych z wykorzystaniem 
treningu wyobrażeniowego

Zespół Katedry Psychologii Eksperymentalnej opracował proto-
typ urządzenia do rehabilitacji funkcji motorycznych z wykorzysta-
niem treningu wyobrażeniowego – IMAGERY-REH. Stosując IMA-
GERY-REH, można rehabilitować funkcje ruchowe kończyn górnych 
w celu zmniejszenia skutków na przykład przebytego udaru mózgu. 
Pacjenci wykonują proste ruchy rąk, które następnie są wykorzysty-
wane w treningu wyobrażeniowym, usprawniającym funkcje moto-
ryczne poprzez oddziaływanie na aktywność kory ruchowej mózgu. 
IMAGERY-REH pozwala na zapoznanie pacjenta z ideą wyobrażeń 
kinestetycznych (pierwszoosobowych) oraz zapewnia kontrolę nad 
rodzajem wyobrażeń na podstawie obiektywnych wskaźników, jak 
poprawność wykonania zadania czy zmiany w aktywności mózgu, 
widocznych na monitorze. Jest to istotny postęp w porównaniu do 
pozostałych metod, które nie dają takich możliwości. IMAGERY-REH 
zostało opracowane na podstawie wiedzy z dziedziny psychologii po-
znawczej, neuronauki oraz inżynierii rehabilitacyjnej. 

W ramach programu Inkubator Innowacyjności+ przeprowadzono 
badania w warunkach laboratoryjnych, które z dużą wiernością od-
dają warunki rzeczywiste. System składa się z urządzenia mierzącego 
siłę nacisku podczas ruchu ściskania 2 ergonomicznych uchwytów 
(odpowiednio dla prawej i lewej dłoni) oraz umożliwia wywoływanie 
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Twórcy IMAGERY-REH (od lewej): dr Dariusz Zapała (kierownik projektu), 
dr Emilia Zabielska-Mendyk i dr Paweł Augustynowicz przy prototypie 
urządzenia

wrażeń dotykowych o różnych parametrach (symulując odczucie ści-
skania „wirtualnej sprężyny”). Urządzenie jest sterowane za pomocą 
zewnętrznej aplikacji pozwalającej na zmianę parametrów zadawa-
nych bodźców i umożliwia synchronizację z aparaturą do pomiaru 
aktywności kory ruchowej (EEG) oraz pracy mięśni (EMG). 

W ramach wsparcia ministerialnego w kwocie blisko 100 000 zł  
przeprowadzono szereg prac mających na celu udoskonalenie pro-
totypu urządzenia oraz ocenę jego skuteczności. W wytworze-
nie pierwszej wersji urządzenia zaangażowana była lubelska firma  
ACCREA Engineering, specjalizująca się w projektowaniu i wytwarza-
niu interfejsów haptycznych (dotykowych). Pomyślne zakończenie 
badań przedwdrożeniowych pozwoliło na dopracowanie systemu 
w stopniu wystarczającym do prezentacji rozwiązania potencjalnym 
inwestorom oraz na przedstawienie wyników na międzynarodowej 
konferencji Mobile Brain/Body Imaging Conference w Berlinie. Rów-
nolegle podjęto starania o ochronę prawną uzyskanych rezultatów 
przez wystąpienie o przyznanie patentu, zastrzeżenie wzoru przemy-
słowego urządzenia oraz rejestrację 2 znaków towarowych.

Zespół badawczy jest w trakcie poszukiwań inwestora, zaintere-
sowanego wsparciem wprowadzenia produktu na rynek. Poszukiwa-
ne są również inne obszary zastosowań dla systemu IMAGERY-REH. 
Obecnie jego twórcy podjęli współpracę z firmą Sport and Minds, 
zajmującą się diagnozą i treningiem umiejętności psychologicznych 
czołowych polskich sportowców wyczynowych. Jak się okazuje, tre-
ning wyobrażeniowy stanowi istotny element wielu programów tre-
ningowych. Podobnie jak pacjenci, również i sportowcy mogę zwięk-
szyć skuteczność wykonywania ćwiczeń wyobrażeniowych dzięki 
opracowanemu na KUL urządzeniu.

Problem infekcji bakteryjnych

Zanim nastała era antybiotyków, zapoczątkowana w 1929 r. od-
kryciem penicyliny przez Aleksandra Fleminga, ludzkość była dzie-
siątkowana przez liczne epidemie chorób zakaźnych takich, jak: 
ospa, cholera, dżuma, kiła, gruźlica, błonica, malaria, grypa i zapale-
nie płuc. Wszystkie te choroby wywoływane są przez drobnoustroje, 
do których należą: bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki. Przełom 
w leczeniu chorób zakaźnych o etiologii bakteryjnej nastąpił w po-
łowie XX w. wraz z odkryciem kolejnych antybiotyków, tj. aktynomy-
cyny, streptomycyny, chloramfenikolu i tetracykliny. W dzisiejszych 
czasach, pomimo stosowania wielu nowoczesnych terapii przeciw-
bakteryjnych, problem zakażeń bakteryjnych jest wciąż aktualny, 
a skuteczność leczenia wielu chorób nadal niska. Przyczynami ta-
kiego stanu rzeczy są: pojawianie się nieznanych wcześniej czynni-
ków zakaźnych, rozprzestrzenianie się drobnoustrojów oraz ponow-
ne pojawianie się mikroorganizmów, których częstość występowa-
nia w przeszłości znacznie spadła. Kluczowym problemem w walce 
z chorobami zakaźnymi jest ponadto występowanie oporności bak-
terii na stosowane leki. Zjawisko to, choć naturalne w świecie bak-
terii, jest dodatkowo nasilone w wyniku nadużywania antybiotyków 
w medycynie, hodowli zwierząt i uprawie roślin.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2016 r. 
aż 3 choroby zakaźne znajdują się w pierwszej dziesiątce głównych 
przyczyn zgonów na świecie. Są to: infekcje dolnych dróg oddecho-
wych (3 mln zgonów), biegunki (1,4 mln zgonów) i gruźlica (1,3 mln 
zgonów). Szczególnie niebezpieczne są również zakażenia wywo-
ływane przez bakterie Legionella pneumophila (ciężkie infekcje 
dróg oddechowych), Helicobacter pylori (zapalenie błony śluzowej 

Innowacje  
w walce  
z bakteriami

DR MONIKA JANECZKO 
DR HAB. KONRAD KUBIŃSKI 
DR HAB. MACIEJ MASŁYK
Instytut Biotechnologii

Bakterie chorobotwórcze to coraz 
większe wyzwanie dla uczonych.  
Badania naukowców z KUL nad 
opracowaniem i wdrożeniem nowych 
preparatów przeciwbakteryjnych 
pochodzenia roślinnego są już  
w zaawansowanej fazie. 
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Zespół z Katedry Biologii Molekularnej realizujący badania nad nowymi 
preparatami przeciwbakteryjnymi (od lewej): dr Monika Janeczko,  
dr hab. Maciej Masłyk i dr hab. Konrad Kubiński (fot. Aleksandra 
Martyna)

żołądka, nowotwory i wrzody trawienne) oraz Campylobacter jeju-
ni (ostre zapalenie żołądka i jelit). Alarmujący jest ponadto powrót 
i nasilanie się występowania takich patogenów, jak: prątek gruźlicy, 
dwoinka zapalenia płuc czy krętek blady.

Antybiotyki z roślin

Pojęcie „antybiotyk”, wprowadzone przez Selmana Abrahama 
Waksmana w 1941 r., pierwotnie odnosiło się do produktu meta-
bolizmu drobnoustrojów. Według definicji antybiotyk to substancja 
działająca w niskich stężeniach, wybiórczo, na struktury lub procesy 
metaboliczne drobnoustroju, co wywołuje efekt bójczy lub hamują-
cy wzrost. Współczesne pojęcie antybiotyku jest szersze i odnosi się 
również do substancji syntetycznych oraz produkowanych przez inne 
organizmy, w tym głównie przez rośliny.

Intensywne poszukiwania nowych, naturalnych antybiotyków 
i chemioterapeutyków skierowane są obecnie między innymi na sub-
stancje roślinne. Szacuje się, że do tej pory oznaczono około 100 000 
wtórnych metabolitów roślinnych wykazujących szereg właściwości 
biologicznych, w tym aktywność przeciwbakteryjną. Stanowią one 
doskonałą bibliotekę związków, które mogą być źródłem nowych 
leków lub związków odpowiednich do dalszych modyfikacji chemicz-
nych. Metody leczenia oparte na roślinnych związkach czynnych mo-
gą być klinicznie równoważne dla wielu leków syntetycznych, przy 
minimalnych skutkach ubocznych, jakie wywołują. 

Badania w Katedrze Biologii Molekularnej

 Opisane powyżej problemy mobilizują zespoły badawcze, firmy 
biotechnologiczne i farmaceutyczne do opracowywania i wdrażania 
nowych rozwiązań w leczeniu chorób wywoływanych przez mikro-
organizmy. W ten światowy trend włączają się również naukowcy 

z Katedry Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II, realizując badania skierowane na opracowywanie 
nowych preparatów przeciwbakteryjnych. W roku 2018 w ramach 
programu Inkubator Innowacyjności zespół w składzie: dr Monika 
Janeczko, dr hab. Maciej Masłyk i dr hab. Konrad Kubiński realizował  
2 projekty przedwdrożeniowe dotyczące wspomnianej problematyki. 

Celem pierwszego projektu było opracowanie preparatu o wła-
ściwościach przeciwbakteryjnych z roślinnej biomasy odpadowej. 
Przeprowadzone badania wykazały, że opracowany przez nas pre-
parat działa wybiórczo tylko na jeden gatunek bakterii, mianowicie: 
gronkowca złocistego. Mikroorganizm ten jest odpowiedzialny za 
wiele rodzajów trudnych do wyleczenia infekcji u ludzi i zwierząt. 
Okazało się, że nasz preparat skutecznie hamuje wzrost nie tyl-
ko wzorcowych szczepów gronkowca, ale również tych wyizolowa-
nych od chorych pacjentów, co stwarza możliwość zastosowania go 
w przyszłości jako leku przeciwbakteryjnego. Aktualnie trwają prace 
prowadzące do opatentowania naszego preparatu, co pozwoli na 
dalsze kroki w kierunku wprowadzenia go na rynek.

Drugi projekt miał na celu opracowanie preparatu przeciwbakte-
ryjnego z rośliny o znanych właściwościach prozdrowotnych. Nasze 
badania wykazały, że uzyskany preparat hamuje wzrost zarówno 
bakteryjnych szczepów wzorcowych, jak i tych wyizolowanych od 
chorych pacjentów, co potwierdza jego skuteczność. Jednak naj-
większą zaletą preparatu jest działanie wspomagające wobec zna-
nych antybiotyków, tj. tetracykliny, kanamycyny, chloramfenikolu 
i doksycykliny. W obecności naszego preparatu antybiotyki te dzia-
łają w znacznie niższych dawkach z zachowaniem działania przeciw-
bakteryjnego. Dużym atutem preparatu jest fakt, że roślina, z której 
się go otrzymuje, od dawna jest znana ze swoich prozdrowotnych 
właściwości i stosowana jako suplement diety. Wiadomo zatem, że 
opracowany preparat jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Aktualnie 
trwają dalsze prace przedwdrożeniowe.
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W dniach 28-30 III 2019 r. Szkoła Języka 
i Kultury Polskiej KUL była organiza-

torem międzynarodowej konferencji „WEL- 
COME TO KUL. Wzmacnianie kompetencji 
w relacjach międzynarodowych na uniwer-
sytecie”. Jej celem było wypracowanie wyso-
kiej jakości programów szkoleń w obszarze 
rozwoju kompetencji międzykulturowych, 
komunikacyjnych i językowych dla kadry na-
ukowo-dydaktycznej i administracyjnej KUL 
oraz dla studentów cudzoziemców naszego 
Uniwersytetu, co zaowocowałoby promowa-
niem i wzmacnianiem wielokulturowości na 
Uczelni.

Prelegenci z USA i Polski, pracownicy 
naukowi, dydaktyczni i administracyjni KUL 
i innych polskich uczelni, studenci z Chin, 
pracownicy i stypendyści Szkoły Języka i Kul-
tury Polskiej z Białorusi i Ukrainy, studen-
ci KUL, przedstawiciele Kuratorium Oświaty 
w Lublinie i szkół lubelskich, a także Cen-
trum Wolontariatu w Lublinie uczestniczyli 
w pierwszej konferencji w ramach projektu 
realizowanego z Narodową Agencją Wymia-
ny Akademickiej „Podniesienie kompeten-
cji kadry akademickiej i potencjału instytu-
cji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Wel- 
come to Poland”. Konferencja stała się plat-
formą wymiany problemów związanych 
z wielokulturowością oraz ich rozwiązywa-
nia z 3 perspektyw: gości z USA, pracowni-
ków KUL oraz studentów polskich i zagra-
nicznych. Uczestników interesowały nade 
wszystko dobre praktyki. Przedstawiciele 
kadry naukowo-dydaktycznej i administra-
cyjnej KUL, mający małe doświadczenie 
w pracy z osobami pochodzącymi z różnych 
krajów, kultur czy religii, byli zainteresowa-
ni rozwiązaniami stosowanymi w wielokul-
turowym szkolnictwie amerykańskim. Se-
minaria naukowe, konferencja oraz warsz-
taty pozwoliły zwrócić uwagę na potrzebę 
większej dyspozycyjności i otwartości w re-
lacjach z cudzoziemcami, na konieczność 
zmiany mentalności czy umiejętność decen-
tracji w podejściu do programu nauczania, 

pewnych schematów myślowych oraz wła-
snych poglądów na różnorodność w świe-
cie. Sytuację cudzoziemców na Lubelszczyź-
nie zaprezentowali wolontariusze, migranci, 
nauczyciele szkół podstawowych i dyrektor 
Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomaga-
nia Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Studenci w czasie spotkań warsztato-
wych mówili przede wszystkim o integracji, 
ale także o potrzebie bezpieczeństwa, ak-
ceptacji, samorealizacji. Na wielokrotnie sta-
wiane pytanie, czy integracja jest możliwa, 
padało wiele „tak” i tyleż samo „nie”. Mło-
dych ludzi łączy zdobywanie wiedzy, umie-
jętności i kompetencji podczas zajęć dydak-
tycznych, często religia, zainteresowania, 
rozrywka. W relacjach wertykalnych poja-
wiają się jednak różnice: uprzedzenia, brak 
empatii, brak zrozumienia dla historii, trady-
cji, kultury. Wskazywali oni na drogę do ich 
pokonania. Są to: godność człowieka, wza-
jemny dialog i poznanie siebie.

Dla nauczycieli polonijnych była to oka-
zja do przedstawienia własnych potrzeb, 
a mianowicie: podnoszenia kompetencji 
w zakresie nauczania języka polskiego jako 
drugiego i jako obcego. Rezultatem wspól-
nych rozmów była decyzja władz Szkoły Ję-
zyka i Kultury Polskiej oraz Wydziału Nauk 
Humanistycznych o utworzeniu na KUL po-
dyplomowych studiów z glottodydaktyki 
z uwzględnieniem nowoczesnych technolo-
gii komunikacyjnych. 

W czasie konferencji pojawił się jeszcze 
jeden ważny temat: jak zachęcić młodych 
ludzi z zagranicy do studiowania na KUL? 
Pośród wielu odpowiedzi na uwagę zasługu-
je wypowiedź Darka Barcikowskiego, konsu-
la honorowego RP w Hartford, Connecticut, 
USA. Wyjechał z Polski z rodzicami, mając 
kilka lat, i z tej perspektywy uważa, że tym, 
co mamy najcenniejszego, zawartego w sło-
wach „Bóg i Ojczyzna”, jest nasza najnowsza 
historia, a dokładniej uczestniczenie w niej. 
To, co się stało w Polsce po roku 1989, jest 
jedyną lekcją, wykładem, którego nie można 

nigdzie indziej znaleźć, tylko tu, na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Dopełnieniem tej konferencji i warun-
kiem powodzenia całego projektu będzie ak-
tywne zaangażowanie się pracowników KUL 
w zajęcia szkoleniowe, które umożliwią po-
zyskanie nowych kompetencji z obszaru ko-
munikacji w środowisku wielokulturowym.

KS. DR HAB. JAROSŁAW JĘCZEŃ, PROF. KUL
dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej

Wielokulturowość to nowe zjawisko na polskich 
uczelniach. Trzeba więc podejmować i pogłębiać 
refleksję nad zasadami tworzenia i funkcjonowania 
międzynarodowej wspólnoty uniwersyteckiej. 

WELCOME TO KUL

Konferencję otworzyli prorektor dr hab. Iwona 
Niewiadomska, prof. KUL i dyrektor Szkoły 
Języka i Kultury Polskiej ks. dr hab. Jarosław 
Jęczeń, prof. KUL
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Noc świętojańska 

Jest to jedna z najbardziej niezwykłych 
nocy w roku. Dawne świadectwa i zachowa-
ne relikty wskazują, iż celebrowane wówczas 
obrzędy sięgały swymi korzeniami czasów 
przedchrześcijańskich, były bezpośrednio 
związane z letnim przesileniem słonecznym, 
nawiązywały do pradawnego kultu słońca 
oraz święta ognia, wody, urodzaju, płodno-
ści i miłości. 

Noc świętojańska – nazywana również, 
w zależności od regionu Polski, nocą Kupa-
ły, sobótką, kąpałą, kopalnocką, palinocką 
– przypada 23 czerwca. Zgodnie z ludowymi 
wierzeniami rośliny, ogień i woda nabierały 

wówczas cudownych właściwości, istoty de-
moniczne wykazywały szczególną aktyw-
ność, a przyszłość odsłaniała rąbek spowi-
jającej ją tajemnicy. W wierzeniach ludo-
wych letniemu przesileniu słonecznemu 
towarzyszyły rozbudowane obrzędy o cha-
rakterze kosmogonicznym, płodnościowym, 
chtonicznym, agrarnym, wegetacyjnym. Lu-
dzie starali się uzyskać wsparcie „dobrych 
mocy”, by w ten sposób zapewnić sobie 
zdrowie, urodzaj, płodność czy miłość, na-
tomiast przed „złymi mocami” próbowa-
no się chronić, wykorzystując do tego celu 
rozmaite środki apotropeiczne. Powitanie 
lata i miłości świętowano pośród nadzwy-
czajnych zjawisk przenikających się światów 

KS. DR HAB. ZDZISŁAW KUPISIŃSKI, PROF. KUL
Instytut Teologii Fundamentalnej

Z siłą tradycji, która potrafiła pogodzić dawne święta 
z późniejszymi, chrześcijańskimi uroczystościami, 
mamy do czynienia również w przypadku wigilii  
św. Jana, kiedy to dawne zwyczaje i obrzędy, po 
nadaniu im chrześcijańskiej interpretacji, zostały 
włączone w liturgię Kościoła. 

Sobótka a noc 
świętojańska

Antoni Piotrowski, „Bajka o 
kwiecie paproci”, około 1910  
(fot. commons.wikimedia.org)

– ziemskiego i nadprzyrodzonego, a obrzędy 
sprawowano w blasku płonącego ogniska, 
przy tańcu, śpiewie i wróżbach. 

Geograficzne 
zróżnicowanie obrzędów

Pomiędzy różnymi regionami Polski ist-
nieją pewne rozbieżności dotyczące termi-
nu i charakteru odprawianych obrzędów. 
W Krakowskiem sobótki obchodzono w go-
dzinach wieczornych pierwszego dnia Zie-
lonych Świątek. Młodzi ludzie gromadzili 
się wokół ognisk rozpalanych na wzgórzach, 
tańczyli, śpiewali i skakali przez ogień, wie-
rząc, że praktyka przeskakiwania nad sobót-
kowym ogniskiem uchroni ich w przyszło-
ści przed bólem nóg i innymi schorzeniami. 
Chłopcy, z palącymi się snopkami słomy za-
wieszonymi na żerdziach, biegali po ugorach 
i ścigali dziewczyny. Palenie ognisk łączo-
no z zielonoświątkowymi zwyczajami rów-
nież w Brzegach, leżących u podnóża Tatr. 
Niegdyś obrzędy te nosiły miano sobótek, 
obecnie nazywane są oświeceniem Ducha 
Świętego. Chłopcy zapalali od ogniska wła-
snoręcznie wykonane z puszek, żywicy oraz 
drutu pochodnie i biegali z nimi po łąkach. 
Młodzież obojga płci spędzała wspólnie czas 
przy ognisku, śpiewając i tańcząc. W Opo-
czyńskiem sobótki obchodzono w wigilię 
św. Jana Chrzciciela (23/24 czerwca). Poza 
tańcami, śpiewem i skakaniem nad ogni-
skiem popularnym zwyczajem było plecenie 
przez dziewczęta wianków z lnu i ziół, którym 
tej nocy przypisywano leczniczą i magiczną 
moc. Wianki wraz z zapalonymi świecami 
umieszczano na deseczkach i puszczano na 
wodę, bacznie je obserwując. Poruszający 
się wianek oznaczał znakomitą wróżbę – za-
mążpójście (kierunek, w którym podążał, 
wskazywał, skąd nadejdzie ukochany), pozo-
stający w bezruchu lub obracający się – sta-
ropanieństwo, a zatonięcie wianka przepo-
wiadało śmierć dziewczyny. Młodzież ziemi 
wejherowskiej przywoziła na miejsce wie-
czornego spotkania znaczne ilości chrustu, 
zeschłe drzewka, uprzednio pełniące funkcję 
domowych dekoracji, oraz beczkę ze smołą, 
by utrzymać ogień aż do świtu. Na Podlasiu 
sobótkowe obrzędy nazywano kupalnocką. 
Zabawy przy ognisku w niektórych okolicach 
(Cyców, Wólka, Dratów) różnił fakt, iż brały 
w nich udział również osoby starsze, dzięki 
czemu nie dochodziło do swawoli. 



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   maj-czerwiec  2019 | Nr 3 (179)

31WOKÓŁ NAUKI

Kult ognia i wody

Wokół sobótek koncentrowały się ob-
rzędy nawiązujące do dawnego kultu ognia 
i wody, żywiołów uważanych za życiodajne 
i niszczące, ale także posiadające oczysz-
czające moce. W tradycyjnych wierzeniach 
ogień uznawano za „żywy” i „nowy”, gdyż 
rozniecano go poprzez tarcie czy krzesanie. 
Powszechnie żywiono przekonanie, że na 
nieużytkach, miedzach przebywały demony 
domowe. Dym unoszący się z rozpalonych 
ognisk posiadał właściwości apotropeiczne, 
wierzono, że w zasięgu tego dymu polom 
nie zaszkodzą klęski żywiołowe, co odda-
je przysłowie: „Gdzie sobótki zapalają, tam 
grady nie przeszkadzają”. Uważano też, że 
bydło przepędzone przez popielisko po ogni-
sku będzie chronione od chorób, a posypa-
ny na pola popiół zapewni urodzaj. Czas od 
Zielonych Świątek do św. Jana był okresem 
niezwykle istotnym dla dojrzewania i zbioru 
plonów. Wówczas dostrzec można było akty 
związane z magią urodzaju i oczyszczeniem 
„świata żywych” z przybyszów z „tamtego 
świata”. Magia urodzaju wiązała się z wo-
dą, która symbolizowała wszelką płodność. 
Jej czystość oznaczała życie, a płynący nurt 
– przemijanie. Świętojański zwyczaj wrzuca-
nia wianków i kwiatów na wodę, stanowiący 
relikt dawnych praktyk, był symbolicznym jej 
obłaskawianiem, próbą pozyskania jej życz-
liwości, a zanurzone w niej zioła zyskiwały 
atrybuty lecznicze.

Wyjątkowe 
właściwości roślin

Podhalańscy górale wierzyli, że do 
św. Jana pastwiska obfitują w najbardziej 
soczystą trawę, co przekładało się na ja-
kość i ilość owczego sera, którego wyrobem 
zajmowali się tylko mężczyźni. Istniał niepi-
sany zakaz przebywania kobiet na terenie 
bacówki, restrykcja obejmowała również 
wszelkie fizyczne kontakty pomiędzy ko-
bietą a mężczyzną. Zakaz znoszono w dniu 
św. Jana, który uznawano za punkt zwrot-
ny w dorocznym cyklu pasterstwa. Wigi-
lię św. Jana uważano za najbardziej odpo-
wiedni czas na zbieranie ziół, tylko wtedy 
posiadały one nadzwyczajne właściwości 
lecznicze, niezbędne w medycynie ludowej 
i weterynarii, a także wykorzystywane do 
praktyk magicznych. Mieszkańcy Brzegów 
(Podhale) umieszczali gałązkę jesionu ze-
rwaną tego wieczoru pod progiem stajni 
jako zabezpieczenie bydła przed ukąsze-
niem żmij. Zdaniem ludu, zbierając tej nocy 

zioła bylicy i łopianu, można było ochro-
nić mieszkanie i gospodarstwo; wtykano je 
więc za belki w izbach oraz poszyciach da-
chów. Kaszubi wierzyli, że wianki świętojań-
skie posiadają właściwości lecznicze i apo-
tropeiczne. Zasuszone listki łopianu i bylicy 
przechowywano przez cały rok, podawano 
chorym do herbaty, w razie potrzeby roz-
moczony w barszczu listek przykładano do 
czoła jako lek na ból głowy, przy rozpoczę-
ciu budowy domu wkładano w 4 narożniki 
fundamentów ukruszone kwiaty z wianka.

Według legendy w noc świętojańską za-
kwita kwiat paproci; ten, kto go znajdzie, 
posiądzie bogactwo, szczęście i umiejętność 
dostrzegania skarbów. Ziołom zebranym 
w świętojańską noc przypisywano magiczną 
zdolność odstraszania złych mocy. Zbierano 
piołun, miętę, bylinę, dziurawiec zwany zie-
lem świętojańskim, „dzwonki Matki Boskiej” 
i inne. Zioła wplecione w wianki oczyszcza-
no i uświęcano poprzez przerzucanie nad 
ogniem, a następnie umieszczano w różnych 
częściach domu i ogrodzenia, by w ten spo-
sób zabezpieczyć gospodarstwo przed pioru-
nami i rozmaitymi nieszczęściami. 

Dziewczęta, pragnąc zapewnić sobie 
szczęście, wykonywały z ziół piękne wieńce, 
przepasywały się nimi, nosiły je na głowach; 
tak ozdobione spacerowały, tańczyły wokół 
ogniska, śpiewały pieśni sobótkowe i od cza-
su do czasu rzucały do ognia gałązkę z każde-
go ziela, by zażegnać uroki. 

Wigilia św. Jana

Wigilia uroczystości narodzin św. Jana 
Chrzciciela następuje po letnim przesileniu 
słońca, jednakże w ludowej obrzędowości 
jest akordem finału wiosennego świętowa-
nia. Zabawy sobótkowe słynęły z rozpusty, 
której oddawała się młodzież zgromadzona 
przy ogniskach, dlatego Kościół zakazywał 
tych praktyk. 

Na dawne ludowe obrzędy i wierzenia 
związane z letnim przesileniem słońca Ko-
ściół katolicki „nałożył” w liturgii chrześci-
jańskie święto upamiętniające narodziny 
św. Jana Chrzciciela, co spowodowało wy-
marcie niektórych starych ludowych tradycji, 
a powstanie nowej świętojańskiej obrzędo-
wości. Z czasem dawnym wierzeniom nada-
no chrześcijańską interpretację i włączono 
w nie postać patrona tego dnia. W okresie 
wiosennym ziemia wymagała wyjątkowej 
wilgotności, zachowywano więc szczególną 
ostrożność w stosunku do zbiorników wod-
nych. W przekonaniu ludzi żywioł wody uzy-
skiwał wówczas wyjątkową moc, dlatego 

przez pewien czas nie można go było „niepo-
koić”; ludowy zakaz kąpieli obowiązywał za-
tem aż do nocy Kupały lub do dnia św. Jana. 
Powstrzymywano się od kąpieli w rzekach, 
jeziorach czy stawach, wierząc, że dopiero, 
gdy św. Jan ochrzci wodę, znikną z niej wszel-
kie złe moce, co oddają przysłowia: „Już Jan 
ochrzcił wszystkie wody, odtąd wam nie bę-
dzie szkody”, „Wlał do wód św. Jan święco-
nej wody dzban”, „Gdy Jan ochrzci wszystkie 
wody, już nie zrobią nikomu szkody”. W wie-
rzeniach ludu w noc świętojańską woda mia-
ła właściwości lecznicze dla ludzi i zwierząt. 
Kąpiel łączono z oczyszczeniem religijnym, 
wierząc, że po tym zabiegu ludzkie życie sta-
nie się szczęśliwe. 

Dzień św. Jana był bardzo istotny dla lu-
dowej meteorologii, o czym świadczą porze-
kadła: „Chrzest Jana w deszczowej wodzie 
trzyma zbiory na przeszkodzie” czy „Jak się 
św. Jan obwieści, takich będzie dni czterdzie-
ści”. Powiedzenia związane z tym świętem 
przypominały mieszkańcom wsi o zbiorach 
jagód: „Na świętego Jana jagód pół dzbana”, 
o rozpoczęciu sianokosów: „Już przed św. Ja-
nem zajmij się swym sianem”, „Na św. Jana 
pierwsze kopy siana”, o kwitnących ziołach: 
„Na Jana Chrzciciela już kwiecia wiela” oraz 
o matrymonialnych zabiegach: „Jutro św. Ja-
nek, puśćmy na wodę wianek”. 

Obrzędowość nocy świętojańskiej na-
wiązuje do przedchrześcijańskich uroczy-
stości ku czci słońca. Sobótki w Polsce upły-
wały pod znakiem palenia ognisk, skakania 
przez nie, puszczania na wodę wianków. 
Przełomowy czas letniego przesilenia sło-
necznego w wierzeniach ludowych uchodził 
za magiczny, dlatego szczególne właściwo-
ści lecznicze i apotropeiczne przypisywano 
roślinom. Jedne sprzyjały kojarzeniu przy-
szłych par małżeńskich, inne zabezpiecza-
ły domostwo czy gospodarstwo przed nie-
szczęściem i wszelkimi żywiołowymi klęska-
mi. Do czasów współczesnych niewiele po-
zostało z tej obrzędowości. Osoby obecnie 
indagowane rzadko odwołują się do wymie-
nionych przysłów; najbardziej aktualne po-
zostało to dotyczące zakazu kąpieli, jednak 
zmiany pogodowe zachodzące w ostatnim 
czasie podważają i tę wielowiekową regu-
łę. W niektórych regionach wciąż organizo-
wane są sobótki w wigilię św. Jana Chrzci-
ciela, jednak obrzędy mają jedynie charak-
ter rozrywkowy. Dawne zwyczaje związane 
ze słońcem i ogniem wypełnia w chrześci-
jaństwie postać św. Jana Chrzciciela, któ-
ry wskazuje na prawdziwe światło mogące 
rozpromienić każdego człowieka, a jest nim 
Jezus Chrystus.
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KUL ma UL
Od 2016 r. na dachu Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II mieszkają pszczoły. I to 
właśnie na KUL odbywa się jedyny w Polsce konkurs 
wiedzy o pszczole miodnej.

one do zwalczania szkodników i chorób ro-
ślin, ale niestety niekiedy (szczególnie przy 
niewłaściwym stosowaniu) są szkodliwe dla 
owadów pożytecznych, do których zalicza-
my wszystkie zapylacze. Dla pszczół ważne 
jest także występowanie różnych gatunków 
roślin pokarmowych, będących źródłem 
nektaru i pyłku. W niektórych środowiskach 
(np. monokultury rolnicze) źródła pokarmu 
pszczół są ubogie. Jak wynika z ostatnich ba-
dań naukowych z pomocą przychodzą różno-
rodne gatunkowo tereny zieleni w miastach 
(lasy miejskie, parki, zieleńce, ogrody itp.), 
gdzie niektóre gatunki pszczół znajdują miej-
sce do życia.

„Bliżej pszczół”

Aby popularyzować wiedzę o roli pszczo-
ły miodnej wśród młodzieży, powstał pomysł 
zorganizowania ogólnopolskiego konkursu 
dla uczniów szkół. Organizatorem głównym 
tego przedsięwzięcia została Fundacja Roz-
woju KUL przy współpracy Instytutu Archi-
tektury Krajobrazu oraz Technikum Pszcze-
larskiego w Pszczelej Woli. Część finałowa 
pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Bliżej pszczół” odbyła się 1 III 2017 r. Od 
tego czasu konkurs odbywa się co roku i jest 
organizowany w 2 kategoriach wiekowych – 
młodzież szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz szkół średnich. Nagrodą dla zdobywców 
pierwszych miejsc (w obu kategoriach) są 
laptopy, drugich – smartfony, a trzecich – 
tablety. Ponadto laureaci ze szkół średnich 
otrzymują indeksy na kierunek architektura 
krajobrazu prowadzony na KUL, a laureaci 
ze szkół podstawowych i gimnazjów zostają 
przyjęci w poczet uczniów jedynego w Pol-
sce Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej 
Woli. Nagrody wręczane są podczas kolej-
nych edycji konferencji „Pszczoła w mieście”.

UL na KUL

Zimą 2015/2016 narodził się pomysł umieszczenia na terenie KUL uli z pszczołą miodną, 
jednak nie było to możliwe ze względu na obowiązujące prawo miejscowe dotyczące zwie-
rząt gospodarskich, do których pszczoła miodna jest zaliczana. W ramach akcji UL na KUL 
nasz Uniwersytet 20 V 2016 r. zorganizował konferencję „Pszczoła w mieście”. Na spotkaniu 
poruszono ważne tematy, zaczynając od relacji człowieka z pszczołami w kontekście histo-
rycznym i współczesnym. Przedstawione zostały także aspekty prawne związane z możliwo-
ścią lokowania pasiek na terenach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Lublina. Po-
nadto zaprezentowano możliwości życia pszczół w miastach, w tym warunki środowiskowe 
czy dostępność roślin pokarmowych. W wyniku tak szerokiej debaty na temat pszczelarstwa 
miejskiego i znaczenia pszczoły miodnej władze Lublina zmieniły prawo miejscowe, dopusz-
czając lokowanie pasiek na terenach obiektów edukacyjnych, i dzięki temu na dachu Konwik-
tu Księży Studentów KUL pojawiły się ule. Pierwsze miodobranie z kulowskich uli odbyło się 
już 20 VII 2016 r. przy ogromnym zainteresowaniu mediów.

Dlaczego pszczoły są tak ważne? Odpowiedź jest prosta: są one istotnymi zapylaczami. 
Ale stwarzając miejsce do życia rodzinom pszczoły miodnej na KUL, chcemy zwrócić uwagę 
na potrzebę ochrony wszystkich pszczołowatych, nie tylko tego jednego gatunku. W Polsce 
występuje około 480 gatunków pszczół (reprezentujących nadrodzinę Apoidea), takich jak 
pszczolinka ruda czy murarka ogrodowa. Warto, żeby wszystkie mogły występować w śro-
dowisku naszego kraju, zapylając rośliny. Dziś największym zagrożeniem dla zapylaczy wy-
daje się powszechne wykorzystywanie środków ochrony roślin, czyli tzw. pestycydów. Służą 

Organizatorzy i laureaci tegorocznej edycji konkursu „Bliżej pszczół" byli gośćmi Pierwszej Damy 
Agaty Kornhauser-Dudy (fot. Igor Smirnow/KPRP)

WOKÓŁ NAUKI
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„Pszczoła w mieście”

W związku z coroczną organizacją konkursu „Bliżej pszczół” 
również konferencja „Pszczoła w mieście” stała się wydarzeniem 
cyklicznym. Jej druga edycja w 2017 r. poświęcona była różnym 
aspektom występowania pszczół na terenach zurbanizowanych. 
Przedstawiono kwestie związane z relacjami sąsiedzkimi i lokali-
zacją pasiek. Przybliżono problematykę wpływu obcych gatunków 
roślin (uznawanych za istotne rośliny pożytkowe) na bioróżnorod-
ność środowisk miejskich. Pojawiło się także nowatorskie spojrze-
nie na źródła pokarmu dla pszczół na terenach zurbanizowanych, 
gdyż zaprezentowano owady roślinożerne, które wydalając spadź, 
dają pokarm pszczołom. Opiekun pasieki KUL ks. Tomasz Gałuszka 
opowiedział o kondycji naszej rodziny pszczelej oraz wynikach ba-
dań jakościowych wyprodukowanego przez nią miodu. Okazało się, 
że miód jest bardzo dobrej jakości i nie zawiera żadnych zanieczysz-
czeń. W 2018 r. podczas III edycji konferencji „Pszczoła w mieście” 
zaprezentowano różne aspekty badań nad pszczołowatymi. Słucha-
cze poznali gatunki dzikich pszczół występujące w Polsce. Podano 
również informacje na temat niezwykłych osiągnięć ewolucyjnych 
rodziny pszczelej, która zręcznie porównana została do najwyżej 
rozwiniętych zwierząt współcześnie zamieszkujących Ziemię, czyli 
ssaków. Przedstawiono także dobre praktyki w ochronie pszczół, 
a więc sposoby kształtowania naszego otoczenia sprzyjające wy-
stępowaniu dzikich pszczół.

Rok 2019

W tym roku odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Bli-
żej pszczół” oraz IV konferencja „Pszczoła w mieście”. Specjalnym 
prelegentem konferencji był wybitny naukowiec zajmujący się bada-
niami nad pszczołą miodną prof. Jerzy Wilde, który wygłosił referat 
„Pszczoły to nie tylko miód”. Ponadto przedstawiono historię bart-
nictwa, zaczynającego powoli odżywać w naszym kraju. Warto też 
wspomnieć o prezentacji międzynarodowego rajdu samochodowe-
go w obronie pszczół, o którym mówił Konrad Łaskarzewski – laureat 
I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”.

29 III 2019 r. w ramach konferencji „Pszczoła w mieście” oraz 
akcji „Pomagamy pszczołom bez lipy” na terenie kampusu uniwer-
syteckiego KUL na Poczekajce z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia 
Ochrony Roślin posadzono lipę. Drzewo to, jako niezwykle ważna ro-
ślina pokarmowa pszczół i innych zapylaczy, jest symbolem pomocy 
dzikim pszczołom w miastach. 

W tym roku laureaci konkursu „Bliżej pszczół” otrzymali również 
wyjątkową nagrodę, gdyż Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda za-
prosiła ich do Pałacu Prezydenckiego. Podczas spotkania, które miało 
miejsce 25 kwietnia, rozmawiała z młodymi pasjonatami pszczelar-
stwa o konkursie, ale także o ich zainteresowaniu pszczołami.

Wydarzenia towarzyszące

Konferencji „Pszczoła w mieście” od początku towarzyszą inne 
wydarzenia. Można spróbować słynnych pszczelowolskich całusków, 
czyli maleńkich miodowych ciasteczek wypiekanych w Zespole Szkół 
Rolniczych w Pszczelej Woli i wpisanych na listę produktów tradycyj-
nych. Ponadto można zapoznać się z bogatą ofertą firm działających 
w branży pszczelarskiej – od producentów uli i akcesoriów pszczelar-
skich po wyroby kosmetyczne czy lecznicze produkowane w oparciu 
o produkty pszczele. Jest także punkt promocyjny dotyczący produk-
tów wysokiej jakości, w tym regionalnych, tradycyjnych i ekologicz-
nych z województwa lubelskiego, czy stoisko z gadżetami KUL.

Pierwsze miodobranie z uli ustawionych na dachu Konwiktu Księży 
Studentów KUL w lipcu 2016 r. cieszyło się dużym zainteresowaniem 
mediów

Od 2018 r. laureaci konkursu otrzymują nagrodę specjalną – 
Pszczelarskie Oskary

W trakcie roku 
akademickiego kulowski miód 

można nabyć w barku  
No Logo w Gmachu Głównym 

(fot. pixabay.com/pl)
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Między światem, 
myślą a działaniem
W dniach 8-11 IV 2019 r. odbył się LXI Tydzień 
Filozoficzny. Wydarzenie to – jedno z największych 
i najstarszych w Polsce – przyciągnęło licznych 
uczestników: zarówno uczonych, jak i osoby 
zainteresowane filozoficznymi problemami. 

JACEK JAROCKI
doktorant w Instytucie Filozofii 

Odwieczne pytania filozofii

Rokrocznie odbywający się na KUL Tydzień Filozoficzny jest wy-
darzeniem, które nie tylko pozwala zapoznać się z wynikami badań 
czołowych przedstawicieli wielu polskich ośrodków akademickich, 
ale również daje okazję do zaprezentowania osiągnięć środowiska 
lubelskiego. Taka idea przyświecała mu od jego początków, które się-
gają roku 1952. Tym razem asumpt do dyskusji dawał już sam temat: 
„Rzeczywistość – myśl – działanie”. Nie jest on bynajmniej filozoficz-
nie neutralny: zaproponowana kolejność stanowi wyraźne nawiąza-
nie do myśli klasycznej, w której świat zewnętrzny jest niezależny 
od obserwatora, niejako narzucając mu się i wymuszając określoną 
postawę praktyczną. Przywiązanie do takiego rozumienia filozofii 
i jej celów charakterystyczne jest dla tradycji tomistycznej, rozwija-
nej przez część środowiska Wydziału Filozofii KUL. Biorąc jednak pod 
uwagę, iż filozofia nowożytna dowolnie odwracała ową kolejność – 
Kartezjusz i jego liczni następcy wychodzili od myśli (a ściślej: pozna-
nia), zaś pragmatyści od działania – sam temat dawał płaszczyznę do 
rozważań na temat przedmiotu, celów i metod filozofii. 

Czterodniowe wydarzenie podzielono na 
3 sekcje, poświęcone różnym aspektom ty-
tułowych zagadnień. Wygłoszone w pierw-
szym dniu referaty dotyczyły przede wszyst-
kim metafizyki i ontologii. Reprezentujący 
odmienne tradycje prelegenci dali słucha-
czom możliwość zapoznania się z różnymi 
rozumieniami tego, czym jest rzeczywistość, 
a także jaka jest jej natura i struktura. Po-
dejmowane problemy dotyczyły zarówno 
kwestii metafilozoficznych, jak również ka-
nonicznych problemów metafizyki: koncep-
cji świata i tego, co w nim istnieje, w tym 
istoty człowieka. Dzień drugi, podczas które-
go dyskutowano zagadnienia z zakresu teorii 
poznania i logiki, poświęcono historycznym 
oraz systematycznym próbom ujęcia szero-
ko rozumianego myślenia. Ta podstawowa 
(zwłaszcza dla filozofa) czynność poznawcza 
generuje wiele interesujących pytań, które 
rozważać można nie tylko ze stricte filozo-
ficznego punktu widzenia. Nie mniej istot-
na – zwłaszcza w ostatnich latach – okazuje 
się refleksja, którą prowadzi się w świetle 
nauk szczegółowych (stąd między innymi 
popularność kognitywistyki) i logiki, stano-
wiącej niejako sformalizowany zapis opera-
cji myślenia. Wystąpienia zaprezentowane 
w trzecim dniu dotyczyły etyczno-historycz-
nych odsłon wskazanych w tytule zagadnień. 
W tym wypadku nie chodziło wyłącznie o re-
fleksję z zakresu prakseologii, żywo rozwi-
janą również dzisiaj, ale o powrót do nieco 
zapomnianej idei, że sam świat oraz sposób 
myślenia o nim warunkuje nasze działanie, 
a także że odpowiedź na pytanie, jak działać, 
stanowi jedno z podstawowych zadań filozo-
fii. We wszystkich referatach, które zostały 
wygłoszone tego dnia, przewijał się mniej 
lub bardziej ujęty explicite wątek Boga. Nie 
jest to bynajmniej zaskakujące. Działanie 

Wykład 
inauguracyjny  
pt. „Wolność  
a natura ludzka”  
prof. Ryszarda 
Legutki z UJ  
(fot. Andrzej 
Zykubek) 
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nieuchronnie suponuje normatywność, nie 
jest jednak jasne, czy jeżeli Boga nie ma, to 
wszystko wolno (jak chciał Fiodor Dostojew-
ski), a zatem obiektywnej moralności nie da 
się utrzymać, czy może (jak twierdził cho-
ciażby David Hume) uprawianie etyki ma 
mimo wszystko sens. Ostatniego, czwartego 
dnia odbyła się sesja studencko-doktoranc-
ka, podczas której wygłoszono 11 referatów 
w języku polskim i angielskim. Rozpiętość 
poruszanych w jej trakcie tematów oddała 
całe bogactwo badań prowadzonych na Wy-
dziale Filozofii KUL. 

Więcej niż konferencja

Tydzień Filozoficzny to jednak nie tylko 
okazja do wymiany myśli i spotkania z waż-
nymi polskimi filozofami, ale również wy-
darzenia towarzyszące, które – wbrew na-
zwie – pełnią nie mniej ważną funkcję niż te 
w części głównej. W tym roku zalicza się do 
nich prezentacja drugiego tomu książki Jeżeli 
Bóg istnieje… Wolność człowieka a hipoteza 
teistyczna. Studia i eseje. W przeciwieństwie 
do wydanej przed rokiem części pierwszej, 
stanowiącej kolekcję tłumaczeń i komenta-
rzy, tom drugi obejmuje studia i szkice nad 
tytułowym problemem. Dyskusję poprowa-
dziła prof. dr hab. Agnieszka Kijewska oraz 
redaktor obu tomów dr Andrzej Stefańczyk, 
zaś udział w niej wzięli autorzy zawartych 
w zbiorze tekstów – prof. dr hab. Piotr Gu-
towski oraz dr hab. Przemysław Gut, prof. 
KUL. Również jak co roku w trakcie Tygodnia 
odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu 
Logicznego. W końcowych zmaganiach wzię-
ło udział kilkudziesięciu uczniów szkół śred-
nich z całego kraju. Uczestnicy mogli również 
wysłuchać specjalnych wykładów, przygoto-
wanych przez pracowników Wydziału Filozo-
fii. Zwieńczenie Tygodnia Filozoficznego sta-
nowiło wystąpienie benedyktyna o. Leona 
Knabita, zatytułowane „Stary mnich tyniecki 
o filozofii – czy potrzebna jeszcze? Właśnie 
dziś!”. Celem wykładu było uzasadnienie, że 
filozofia – wbrew opiniom, z jakimi niekiedy 
można się zetknąć – może spełniać doniosłą 
funkcję również, a może przede wszystkim 
w XXI w. 

Dopełnieniem Tygodnia Filozoficznego 
były koncerty, zamykające trzeci dzień ob-
rad. Melodie na psałterz polski Mikołaja Go-
mółki wykonali studenci muzykologii KUL 
pod kierownictwem Karola Wiewiórki. Wy-
stęp zaś Łukasza Jemioły składał się głównie 
z utworów przedwojennych, zaprezentowa-
nych w jazzowych aranżacjach. 

Święto Koła Filozoficznego Studentów

Tydzień Filozoficzny jest niezmiennie organizowany przez Koło 
Filozoficzne Studentów KUL, które w tym roku obchodzi wyjątkową, 
setną rocznicę powstania. Swoją historią świadczy ono o tym, jak 
ważna jest rola tej organizacji zarówno dla Uniwersytetu, jak i dla 
polskiej kultury filozoficznej w ogóle. Szczególnie doniosłą funk-
cję KFS pełniło w okresie stalinowskim, gdy formalnie zawieszone, 
wydawało własne, wolne od ingerencji cenzury pismo, zaś w póź-
niejszym okresie organizowało spotkania z wybitnymi filozofami, 
również tymi zza „żelaznej kurtyny”. Mimo oczywistych zmian, po-
dejmowane przez nie inicjatywy nadal są ważne. Tegoroczna edy-
cja Tygodnia Filozoficznego dowiodła, że wciąż jest on potrzebny: 
nie tylko integruje środowisko filozofów – o czym świadczy fakt, że 
KUL gościł przedstawicieli 8 czołowych ośrodków akademickich – ale 
również kształci jej adeptów, a nade wszystko niejednokrotnie sta-
nowi pierwszy kontakt z tą niełatwą nauką dla tych, którzy nie mieli 
z nią wcześniej do czynienia. Pomimo wysokiego stopnia trudności 
poruszanych zagadnień, nie brakowało celnych pytań, które prze-
kształcały się w kuluarowe rozmowy. Te ostatnie pozwalają zaś wie-
rzyć, że Tydzień Filozoficzny stanowił przede wszystkim zaproszenie 
do dyskusji, spełniając tym samym zadanie przypisywane filozofii od 
czasów jej narodzin.

Koło Filozoficzne – organizacja studencka działająca na Wydziale Filozofii w latach 
1919-1939; pierwszym kuratorem był ks. Idzi Radziszewski.
Koło Studiów Filozoficznych im. św. Tomasza z Akwinu – organizacja studencka funk-
cjonująca w ramach Towarzystwa Filozoficznego im. św. Tomasza z Akwinu, istniejąca 
w latach 1931-1939.
Koło Filozoficzne Studentów KUL – organizacja studencka, założona na Wydziale Filo-
zofii w roku 1947, kontynuująca działalność obydwu przedwojennych kół naukowych. 
Obecnie jego prezesem jest Michał Skrzypek, a kuratorem dr Andrzej Stefańczyk. Ha-
sło KFS to „Veri amici veritatis”. 

Wykład „Stary mnich 
tyniecki o filozofii 
– czy potrzebna 
jeszcze? Właśnie 
dziś!” o. Leona 
Knabita OSB 
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30 lat istnienia Katedry 
Filologii Celtyckiej 
Z okazji swojego jubileuszu Katedra Filologii Celtyckiej 
została uhonorowana nagrodą przyznawaną przez 
Ambasadę Irlandii.

DR HAB. MARIA BLOCH-TROJNAR
Instytut Filologii Angielskiej

Z historii

Katedra Filologii Celtyckiej powstała w 1989 r. z ini-
cjatywy prof. dra hab. Edmunda Gussmanna i jest naj-
starszą tego typu jednostką w Europie Środkowej. W la-
tach 90. ubiegłego wieku nasz Uniwersytet był jedynym 
miejscem w tej części kontynentu, gdzie nauczano języ-
ka irlandzkiego i walijskiego. Działalność naukowa i po-
pularyzująca naukę od początku istnienia Katedry jest 
możliwa dzięki współpracy z Ambasadą Irlandii i wspar-
ciu finansowemu Cultural Division of the Department of 
Foreign Affairs of Ireland. W latach 2004-2014 funkcję 
kierownika Katedry pełnił prof. dr hab. Eugeniusz Cyran, 
zaś od października 2014 r. kierownikiem jest dr hab. 
Maria Bloch-Trojnar. 

Pracownicy naukowi

Katedra Filologii Celtyckiej jest częścią Instytutu Fi-
lologii Angielskiej. Prowadzone są w niej badania nad 
strukturą języków celtyckich (szczególnie języka ir-
landzkiego i walijskiego), literaturą i kulturą krajów 
celtyckiego obszaru językowego. Obecnie Katedra liczy  
4 pracowników naukowych. Dr hab. Maria Bloch-Trojnar 
prowadzi prace badawcze w obrębie morfologii, a ści-
ślej morfosemantyki, ponadto składni języka irlandz-
kiego oraz analizy porównawczej z językiem angielskim 
i polskim (ze szczególnym uwzględnieniem derywatów 

dewerbalnych i roli fleksji inherentnej). Zainteresowa-
nia badawcze dra Roberta Looby’ego, prof. KUL skupiają 
się na zagadnieniach przekładu oraz badaniach litera-
turoznawczych, a w szczególności na wpływie cenzu-
ry na przekład literatury anglojęzycznej w czasach PRL. 
Dr Mark Ó Fionnáin zajmuje się translatoryką i teorią 
przekładu. Jest autorem przekładów z języka rosyjskiego 
i polskiego na irlandzki. Interesuje się również literaturą 
w językach: irlandzkim, szkockim oraz manx. Dr Alek-
sander Bednarski jest literaturoznawcą i specjalizuje się 
w literaturze walijskiej. Jego zainteresowania badawcze 
dotyczą współczesnej prozy walijskiej (zarówno anglo-, 
jak i walijskojęzycznej) pod kątem problemów tożsa-
mości, języka, historii, teorii postkolonialnej oraz aspek-
tów kompozycyjnych. Interesuje go wizualność/obraz 
we współczesnej prozie walijskiej. Ponadto zajmuje się 
współczesną powieścią szkocką, literaturą porównawczą 
krajów celtyckich (Walia, Szkocja, Irlandia) oraz kulturą 
Walii i osadnictwa walijskiego w Patagonii.

Inicjatywy naukowe 
i popularnonaukowe

Od 2002 r. pod patronatem Katedry Filologii Celtyc-
kiej ukazuje się seria wydawnicza Lublin Studies in Cel-
tic Languages (LSCL), w której publikowane są rozpra-
wy doktorskie powstałe w Katedrze oraz powiązane te-
matycznie prace zbiorowe. Jej celem jest prezentacja 

Pracownicy Katedry 
Filologii Celtyckiej  

(od lewej):  
dr Mark Ó Fionnáin,  

dr Robert Looby, prof. KUL 
i dr Aleksander Bednarski 

(fot. Aleksander 
Bednarski)

Statuetka Nagrody 
Bernarda O’Connora
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Ambasador Republiki Irlandii w Polsce Emer O’Connell (z prawej) 
i kierownik Katedry Filologii Celtyckiej dr hab. Maria Bloch-Trojnar 
podczas uroczystości wręczenia Nagrody Bernarda O’Connora  
(fot. Ambasada Irlandii w Polsce)

najnowszych badań dotyczących języków celtyckich w ujęciu syn-
chronicznym oraz diachronicznym. Specyfika tych języków sprawia, 
że są one wyzwaniem dla współczesnych teorii językoznawczych, zaś 
ich analiza ma istotne implikacje teoretyczne. W serii LSCL ukazało 
się dotychczas 9 tomów.

We wrześniu 2015 r. zainicjowana została cykliczna międzynaro-
dowa konferencja Lublin Celtic Colloquium. Jest ona okazją, by go-
ścić wybitnych uczonych z całego świata. Dotychczas prelegentami 
byli: prof. Alan Titley (University College Cork), prof. Sabine Asmus 
(Szczecin University/Leipzig University), dr Diarmuid Ó Sé (University 
College Dublin), dr Brian Ó Conchubhair (University of Notre Dame), 
zaś tegoroczną edycję uświetnią prof. Aidan Doyle (University Col- 
lege Cork) oraz prof. Andrew Breeze (University of Navarra).

Katedra organizuje także liczne wydarzenia o charakterze popular-
nonaukowym, mające na celu promocję oraz propagowanie wiedzy 
na temat dziedzictwa kulturowego Irlandii, Szkocji, Walii oraz Bretanii. 
Są to między innymi: coroczny Dzień Celtycki (połączony z warszta-
tami językowymi i tanecznymi), wystawy (np. „William Butler Yeats. 
Życie i twórczość”, „Od obcych do obywateli”, „Irlandzki zryw – Wiel-
kanoc 1916”, „Dawniej obcy, dziś sąsiedzi. Polsko-irlandzkie spotkania 
na przestrzeni wieków”, „James Joyce – życie i twórczość”), koncer-
ty tradycyjnej muzyki irlandzkiej, projekcje filmowe oraz prelekcje. 
Od roku 2018 Katedra objęła honorowym patronatem międzyszkolny 
konkurs „Moja Irlandia”, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 43 
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie.

W 2015 r. zainicjowany został cykl wykładów otwartych Under-
standing Ireland, podczas których wybitni naukowcy z wiodących 

ośrodków badawczych poruszają zagadnienia historyczne i kulturo-
we kluczowe dla zrozumienia współczesnej Irlandii. Do chwili obec-
nej odbyło się 18 wykładów. Są one okazją do pogłębienia wiedzy 
na temat burzliwej historii Irlandii, w której jako Polacy możemy 
odnaleźć wiele podobieństw do naszych dziejów. Zarówno Polacy, 
jak i Irlandczycy mają doświadczenie utraty niepodległości i walki 
o jej odzyskanie oraz zmagania z silniejszymi sąsiadami w obronie 
kultury, tożsamości i języka. Dzięki wykładom słuchacze mają okazję 
dowiedzieć się więcej na temat rozkwitu kultury w okresie średnio-
wiecza; gigantów anglo-irlandzkiej literatury takich, jak: James Joyce, 
Samuel Beckett, William Butler Yeats, Seamus Heaney; klęski głodu 
w XIX w., będącej jedną z przyczyn upadku języka irlandzkiego i wiel-
kiej emigracji, której owocem jest wielomilionowa diaspora irlandzka 
(80 mln na całym świecie przyznaje się do irlandzkich korzeni, w tym 
36 mln mieszkańców USA); historii trwającego do chwili obecnej 
konfliktu w Irlandii Północnej. Ze względu na uwarunkowania histo-
ryczne nie było wiele okazji do bezpośrednich relacji między Polską 
i Irlandią. Dlatego szczególny nacisk położony został na przedstawie-
nie osób oraz instytucji, które przyczyniały się do budowania więzi 
między naszymi narodami, a są wśród nich: Konstancja Markievicz – 
irlandzka działaczka niepodległościowa, hrabia Paweł Edmund Strze-
lecki – podróżnik zaangażowany w pomoc humanitarną w okresie 
Wielkiego Głodu, Seán Lester – irlandzki dyplomata, wysoki komisarz 
Ligi Narodów w Wolnym Mieście Gdańsku w okresie międzywojen-
nym, władze University College Cork – po zakończeniu II wojny świa-
towej umożliwiły studia wielu polskim lotnikom, którzy nie byli już 
mile widziani w Wielkiej Brytanii. Przystąpienie Polski do Unii Euro-
pejskiej spowodowało napływ Polaków do Irlandii. Obecnie jest ich 
tam około 150 000 i stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców. 
Sytuacja ta jest doskonałą okazją do otworzenia nowego rozdziału 
w historii naszych relacji, a oferowane przez Katedrę Filologii Celtyc-
kiej zajęcia dają naszym studentom możliwość wielopłaszczyznowe-
go i całościowego spojrzenia na Wyspy Brytyjskie.

Oferta edukacyjna

Bogaty moduł przedmiotów celtologicznych oferowany naszym 
studentom stanowi istotne urozmaicenie oferty edukacyjnej i wyróż-
nia Instytut w skali kraju. Na studiach I stopnia są następujące kursy: 
język irlandzki, język i kultura Irlandii oraz język i kultura Walii, zaś na 
studiach II stopnia: kultura krajów celtyckiego obszaru językowego 
oraz literatura anglo-irlandzka i anglo-walijska.

Bernard O’Connor Award 2019

W 30-lecie istnienia Katedra Filologii Celtyckiej została uhonoro-
wana Nagrodą Bernarda O’Connora za istotny wkład w nauczanie 
i promowanie języka oraz dziedzictwa kulturowego Irlandii. Nagroda 
ta została ustanowiona w 2018 r. przez Ambasadę Irlandii jako wyraz 
uznania dla osób i instytucji, które w sposób znaczący przyczyniają 
się do wzmocnienia więzów przyjaźni, współpracy i zrozumienia po-
między narodem irlandzkim i polskim. Bernard O’Connor był irlandz-
kim lekarzem na dworze króla Jana III Sobieskiego oraz autorem 
pierwszej historii Polski w języku angielskim.

Dnia 15 III 2019 r., podczas centralnej uroczystości obchodów 
Dnia św. Patryka w Warszawie, ambasador Republiki Irlandii w Pol-
sce Emer O’Connell wręczyła tę nagrodę na ręce kierownik Katedry 
Filologii Celtyckiej dr hab. Marii Bloch-Trojnar.
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DR HAB. BEATA PARYSIEWICZ, PROF. KUL
Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

Powiedz życiu tak
20 III 2019 r. z okazji Narodowego Dnia Życia, Dnia 
Świętości Życia i Dnia Patronalnego Instytutu Nauk  
o Rodzinie i Pracy Socjalnej odbyła się konferencja  
pt. „Czy rodzina kocha życie?” w ramach cyklu Powiedz 
życiu tak. 

X Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy 

Socjalnej została zorganizowana przez Insty-
tut, który działa od 20 lat w ramach Wy-
działu Teologii. Pracownicy Instytutu pro-
wadzą działalność badawczą i dydaktyczną 
o charakterze interdyscyplinarnym, co służy 
opracowaniu syntezy wiedzy na temat mał-
żeństwa i rodziny, które to instytucje mają 
charakter złożony, wymagający wysiłku ba-
dawczego i teoretycznego wielu dyscyplin 
naukowych. Pracownicy prowadzą działal-
ność badawczą, a także edukacyjną, popula-
ryzatorską i szkoleniową w ramach wielu ze-
społów eksperckich o charakterze pozauczel-
nianym i w organizacjach pozarządowych. 

Wybór problematyki konferencji był po-
dyktowany społeczną i medialną debatą na 
temat stosunku współczesnego człowieka, 
społeczeństwa i kultury wobec życia ludzkie-
go. Pracownicy Instytutu uznali za koniecz-
ne włączenie się w tę debatę ze względu 
na swoje przygotowanie naukowe, praktykę 
zawodową oraz misję Uniwersytetu, który 
swoje zadanie naukowo-wychowawcze sy-
tuuje w służbie Bogu i ojczyźnie. Zagadnie-
nia dotyczące statusu ludzkiego życia, jego 
znaczenia dla samej jednostki, jak i społe-
czeństwa są obecnie szeroko dyskutowane 
w ramach przeciwstawnych paradygmatów 
społeczno-kulturowych – chrześcijańskiego 
i laickiego, które prezentują wykluczające się 
koncepcje natury człowieka, jego pochodze-
nia i celu życia. Promowanie niedających się 
pogodzić koncepcji człowieka prowadzi do 
silnej polaryzacji społeczeństwa, chaosu ak-
sjologicznego, walki o kształt prawa, nauki 
i edukacji. Organizatorzy z racji swojej iden-
tyfikacji z wartościami paradygmatu chrze-
ścijańskiej koncepcji człowieka zapewnili po-
głębione spojrzenie na znaczenie ludzkiego 
życia i jego wspomagania z perspektywy bio-
medycznej, pedagogicznej, społecznej, psy-
chologicznej i teologicznej.

Uczestnikom zaproponowano wykła-
dy, sesję posterową oraz dyskusję. Na 

zakończenie konferencji wręczono dyplomy 
i nagrody uczestnikom i ich merytorycznym 
opiekunom wojewódzkiego etapu Olimpia-
dy Wiedzy o Rodzinie, objętej patronatem 
wojewody lubelskiego Przemysława Czarn-
ka oraz kurator oświaty w Lublinie Teresy 
Misiuk. 

W części wykładowej wzięli udział pre-
legenci z Polski, Słowacji i Litwy. W sesji po-
sterowej 21 uczestników (pracownicy nauki, 
lekarze, przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych oraz wspólnot religijnych) z Polski, 
Ukrainy, Litwy, Słowacji, Czech, Kolumbii 
i Włoch zaprezentowało 14 posterów. 

Konferencja rozpoczęła się Mszą św., któ-
rej przewodniczył bp Wiesław Śmigiel. Otwar-
cia naukowej części wydarzenia dokonał 
prodziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Ja-
nusz Lekan, prof. KUL. W obrady uczestni-
ków wprowadził dyrektor INoRiPS ks. prof. dr  
hab. Mirosław Kalinowski, który wskazał na 
aktualność i społeczną wagę zaproponowa-
nego na konferencji tematu, posługując się 
argumentami natury aksjologicznej i społecz-
nej. Wskazał także na rolę nauk o rodzinie 
oraz Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjal-
nej w naukowej eksploracji zagadnień mał-
żeńsko-rodzinnych oraz ich związku z kondy-
cją społeczeństwa jako całości. 

W pierwszej sesji plenarnej, którą mode-
rował ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, jako 
pierwszy wystąpił bp dr hab. W. Śmigiel, prze-
wodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Epi-
skopatu Polski, z wykładem pt. „Formy wspar-
cia małżeństwa i rodziny przez instytucje Ko-
ścioła”. Przedstawił on sposoby realizowania 
przez Kościół swojej misji służby rodzinie, 
którą uznaje „za jedno ze swych najistotniej-
szych zadań” (DR 1). Wskazał także na ko-
nieczność wsparcia naukowego, którego Ko-
ściół oczekuje od instytutów nauk o rodzinie. 
Następnie ks. prof. M. Kalinowski w referacie 
pt. „Jak nauka wspiera małżeństwo i rodzi-
nę?” ukazał osiągnięcia naukowo-dydaktycz-
ne Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjal-
nej na dwudziestolecie jego istnienia. Referat 

pt. „Pomoc rodzinom w czasie konfliktów mi-
litarnych” wygłosił ks. dr hab. Waldemar Ci-
sło (dyrektor Sekcji Polskiej Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie). Mówił on o doświadczeniach 
Kościoła w niesieniu pomocy ofiarom wojny 
na przykładzie Syrii. Ostatni referat przedsta-
wił dr Bohumir Żivcak (Rzeka Życia, Słowacja). 
W wystąpieniu pt. „Rodzina dla Rodziny?” za-
prezentował, na przykładzie wspólnoty Rze-
ka Życia, wzajemną pomoc udzielaną sobie 
przez rodziny przy wsparciu Kościoła. Na za-
kończenie dr hab. Adam Zadroga prowadził 
krótką dyskusję między uczestnikami konfe-
rencji i referentami.

Drugą sesję plenarną moderowała  
dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL. W zastęp-
stwie dra Virgilijusa Ridzinskasa (Dom Rodze-
nia, Kowno, Litwa) odczytała referat pt. „Ro-
dzina rodzi”, połączony z prezentacją multi-
medialną ukazującą, jak stworzyć przyjazne 
matce i dziecku warunki porodu. Prof. dr Bi-
rute Obelenienie (Uniwersytet Witolda Wiel-
kiego, Kowno, Litwa) w referacie pt. „Rodzi-
na uczy” przedstawiła litewskie doświadcze-
nia w zakresie rodzinnej edukacji. Dr Piotr 
Wołochowicz (Misja Służby Rodzinie) mówił 
o możliwościach wychowawczych rodziny 
w formie świadectwa rodzica pt. „Rodzina 
wychowuje”. Następnie Jakub Jałowiczor 
(„Gość Niedzielny”) w referacie pt. „Rodzi-
na uspołecznia i uświęca” przedstawił temat 
w perspektywie medialnej. W ostatniej pre-
lekcji pt. „Rodzina pamięta o zmarłych” Piotr 
Guzdek przedstawił doświadczenia w prze-
żywaniu żałoby po dzieciach nienarodzonych 
lub zmarłych w niemowlęctwie z perspekty-
wy osoby związanej z Polskim Stowarzysze-
niem Obrońców Życia w Krakowie. Sesję II  
zakończyła dyskusja, którą moderowała  
dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL.

Podsumowania sesji dokonała dr hab. Ur-
szula Dudziak, prof. KUL. Przedstawiła ona 
konsekwencje hedonistycznego stanowiska 
wobec życia człowieka i wskazała na społecz-
ną konieczność promowania wartości życia 
człowieka jako osoby. 

Fragment sesji posterowej
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Rokrocznie kwiecień jest owocnym czasem dla 
studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego  
i Administracji za sprawą Lexaliów, organizowanych 
przez Radę Wydziałowego Samorządu Studentów 
WPPKiA. 

L exalia to tydzień szkoleń i wykładów, 
który w zamyśle ma za zadanie 

dokształcić i zainteresować studentów po-
szerzeniem wiedzy praktycznej. Wydarzenie 
ma również na celu integrację środowiska 
akademickiego. W Lexaliach mogą brać 
udział studenci Wydziału Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i Administracji KUL, jak również 
osoby spoza Uczelni, które interesuje tema-
tyka prawna. Na Lexalia składają się wykłady 
z różnych dziedzin prawa i administracji oraz 
szkolenia polegające na rozwiązywaniu ka-
zusów z przedstawionego na nich materiału. 

Tegoroczna edycja Lexaliów odbywała 
się w dniach 8-12 IV 2019 r. Wydarzeniem 
otwierającym był wykład płka rez. inż. An-
drzeja Sąsiadka, który mówił o administracji, 
tajemnicy i szpiegostwie. Uchylił on rąbka 
tajemnicy pracy w kontrwywiadzie, a do-
kładnie, jak wygląda praca szpiega. Dowie-
dzieliśmy się, w jaki sposób możemy bronić 
się przed manipulacją, nieuczciwymi prak-
tykami konkurencji i zagrożeniami ze strony 
organizacji przestępczych. Mieliśmy okazję 
zobaczyć sprzęt, którym posługują się agen-
dy międzynarodowe. 

Następnie odbyło się szkolenie z zakre-
su prawa kanonicznego, które poprowadziła 
dr Anna Słowikowska. Tematyka zajęć do-
tyczyła stwierdzenia nieważności zawarcia 
związku małżeńskiego. Mieliśmy możliwość 
uzyskania wiedzy, w jaki sposób prowadzi 
się postępowanie przed organami kościelny-
mi w tej sprawie i jakie mogą być przyczyny 
stwierdzenia nieważności związku małżeń-
skiego. Na zajęciach rozwiązywaliśmy także 
kazusy oraz prowadziliśmy dyskusję związa-
ną z rozstrzygnięciem sprawy kazusowej. 

Na Lexaliach mieliśmy też przyjemność 
gościć przedstawiciela Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, który starał się prze-
kazać nam informacje, jak wygląda praca 

KAROLINA WYSZYŃSKA
sekretarz Rady Wydziałowego Samorządu Studentów WPPKiA 

Lexalia 2019

w strukturach ABW, jakie niebezpieczeństwa 
są z nią związane oraz kto i w jaki sposób 
może rekrutować do ABW. 

W kolejnym dniu odbywały się warszta-
ty. Dr Zuzanna Gądzik prowadziła warsztaty 
z prywatnego aktu oskarżenia. Dowiedzieli-
śmy się, na czym polega prywatny akt oskar-
żenia, jakie są jego elementy oraz na jakich 
podstawach prawnych możemy go wnieść. 
Dr Małgorzata Ganczar poprowadziła szko-
lenie dotyczące Rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. Omówiła, jakie ma ono 
zastosowanie, wobec kogo jest stosowane, 
jakie są dane chronione oraz jakie są kary za 
nieprzestrzeganie przepisów RODO. 

 Ważny punkt programu Lexaliów stano-
wiło spotkanie z dr hab. Beatą Kucią-Guścio-
rą, prof. KUL, która omówiła kwestie związa-
ne z działającym na KUL internetowym sys-
temem ankiet ewaluacyjnych, na przykład 
zasady jego funkcjonowania, anonimowość 
ankiet, znaczenie wypełniania ankiet i korzy-
ści z tego płynące dla studentów. 

Odbyły się także warsztaty z zakresu 
praktycznego zastosowania systemów infor-
macji prawnej Lex oraz Legalis. Poprowadził 

je dr Jacek Trzewik. W trakcie tych zajęć stu-
denci mogli poznać programy niezbędne 
w przyszłym zawodzie prawnika, bo zawie-
rające między innymi akty prawne. 

Ostatniego dnia gościem Lexaliów była 
adwokat Joanna Parafianowicz, która wygło-
siła wykład na temat swojej ostatniej pu-
blikacji pt. Jeżeli chodzi o prawo, to mogę 
doczytać. Mecenas mówiła o tajnikach za-
wodu adwokata, o sposobie uprawiania go, 
o konkurencji zawodowej związanej z dużą 
liczbą prawników, o czerpaniu radości z wy-
konywania zawodu, dzięki któremu pomaga 
się innym ludziom. 

 A to tylko wybrane wykłady i warszta-
ty z tegorocznych Lexaliów. Podsumowując 
je, trzeba podkreślić, iż co roku cieszą się 
one dużą popularnością, nie tylko wśród stu-
dentów KUL, ale również innych lubelskich 
uczelni. Dzięki temu coraz więcej osób ma 
możliwość zdobycia wiedzy z praktycznego 
zastosowania prawa. Jest to również forma 
aktywizacji oraz integracji środowiska aka-
demickiego oraz prawniczego. W ten spo-
sób zachęcamy też studentów do działalno-
ści naukowej oraz do poszerzania wiedzy.

Wykład mecenas Joanny Parafianowicz (z lewej), obok niej autorka artykułu Karolina Wyszyńska
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Lubelskie Dni Informatyki to największa 
we wschodniej Polsce, bezpłatna 
konferencja z branży IT, skierowana  
do społeczności akademickiej, 
programistów, specjalistów 
oraz entuzjastów technologii 
informatycznych, pragnących 
poszerzyć swoje horyzonty w zakresie 
technologicznym oraz spotkać się 
z osobami o podobnej pasji.

C elem, który rokrocznie przyświeca or-
ganizatorom przy tworzeniu kolejnych 

edycji Lubelskich Dni Informatyki, jest pro-
pagowanie specjalistycznej wiedzy z zakre-
su branży IT w naszym regionie, co reali-
zowane jest przez wykłady oraz warsztaty 
prowadzone przez najlepszych ekspertów 
w swoich dziedzinach, targi pracy ze stoiska-
mi największych firm IT, liczne konkursy i tur-
nieje tematyczne z nagrodami oraz strefę 
rozrywki, gdzie pasjonaci branży mogą się 
spotkać oraz dyskutować w twórczej atmos-
ferze konferencji.

Wydarzenie organizowane jest przez Gru-
pę KUL.NET oraz Koło Naukowe Informaty-
ków, działające na Wydziale Matematyki, In-
formatyki i Architektury Krajobrazu, a także 
przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny.

1250 – tylu studentów, specjalistów, pa-
sjonatów oraz entuzjastów wciąż dynamicz-
nie rozwijającej się branży IT zaufało tego-
rocznej, dwunastej już edycji popularnego 

ŁUKASZ NIZIOŁ
sekretarz Koła Naukowego Informatyków

Dla zainteresowanych IT

LDI, zorganizowanej 13 IV 2019 r. w Lubel-
skim Parku Naukowo-Technologicznym. Oso-
by te, oprócz udziału w 18 specjalnie wy-
selekcjonowanych tematycznie prelekcjach, 
odwiedziły także stoiska przygotowane przez 
20 firm sponsorujących konferencję, gdzie 
w towarzyskiej atmosferze można było prze-
prowadzić rozmowę na dowolny temat z po-
tencjalnym pracodawcą.

Tematyka prelekcji dostosowana była 
do możliwie najszerszego grona odbiorców 
z branży IT. „Coś dla siebie” znaleźć mógł za-
równo programista frontend, backend, spe-
cjalista do spraw baz danych czy tester. Oso-
by pasjonujące się Machine Learning, sztucz-
ną inteligencją czy Agile również nie mogły 
narzekać na brak interesujących treści.

Ciekawostką dotyczącą wykładów, pro-
wadzonych w auli głównej obiektu, było to, 
iż tegoroczna edycja była premierowa, je-
śli chodzi o Lightning Talk, a więc krótkie, 
15-minutowe prelekcje. Mogli się w nich 

wykazać uprzednio zgłoszeni ochotnicy 
i przedstawić na przykład treści dotyczące 
swojej pracy, problemów i technik ich roz-
wiązywania, współpracy z klientami, produk-
tywności bądź też innych wybranych przez 
siebie tematów.

Nie obyło się również bez konkursów 
tematycznych z mnóstwem nagród związa-
nych z szeroko pojętą branżą IT. Całość tej 
części tegorocznej konferencji wieńczył kon-
kurs główny, którego laureat zdobył nagrodę 
w postaci vouchera na szkolenie informa-
tyczne o wartości 3000 zł.

W organizację konferencji zaangażowa-
nych było 60 osób. W większości byli to stu-
denci i absolwenci KUL, a poza tym osoby 
pracujące w branży IT. Do realizacji tak du-
żego wydarzenia przygotowywali się oni 
przez blisko 7 ostatnich miesięcy. Konferen-
cję wsparły 23 firmy sponsorskie, a także 56 
partnerów strategicznych, akademickich, 
medialnych oraz honorowych.

fot. Koło Naukowe Informatyków
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Sposób  
na rozwijanie pasji

DOMINIKA STANISZEWSKA 
KRZYSZTOF PIEKARCZYK 
Koło Naukowe Psychologii Sportu

Z zainteresowań studentów 
psychologii powstało koło naukowe, 
które w swojej krótkiej historii ma już 
organizację konferencji naukowej. 

Jak powstało Koło Naukowe 
Psychologii Sportu 

Jesienią 2017 r., gdy studenci z pokładami świeżej energii rozpo-
częli nowy rok akademicki, w głowach kilku studentów psychologii 
zakiełkował pomysł, by utworzyć Koło Naukowe Psychologii Sportu. 
Niewielka grupa zaczęła gromadzić się na nieformalnych spotka-
niach, by pogłębiać wiedzę z tej dziedziny oraz dopełnić formalności 
związane z założeniem organizacji. Formalnie koło naukowe zrze-
szające pasjonatów psychologii sportu powstało pół roku później. 
W skład zarządu weszli wówczas: Krzysztof Piekarczyk (główny po-
mysłodawca) – prezes, Justyna Majchrowska – wiceprezes oraz Kinga 
Czyż – skarbnik. 

Inicjatywę utworzenia Koła znacząco wsparł dr Jacek Sobek, który 
przyjął też funkcję jego kuratora i do dziś pomaga realizować działa-
nia inicjowane przez Koło oraz poświęca swój czas na przybliżanie 
członkom Koła wiedzy w zakresie psychologii sportu.

Na początku działalności Koła Naukowego Psychologii Sportu zo-
stały określone jego cele: poszerzanie wiedzy na temat psychologii 
sportu oraz promowanie tej pięknej dyscypliny wśród studentów, 
sportowców, działaczy i innych zainteresowanych na naszej Uczelni 
oraz na Lubelszczyźnie. Członkowie Koła chcą też integrować przyja-
zne środowisko wokół problematyki związanej z praktycznymi wy-
zwaniami, jakie niesie psychologia sportu na co dzień. W przyszłości 
zamierzają również doprowadzić do przywrócenia w programie KUL-
-owskiej psychologii zajęć z psychologii sportu, które były prowadzo-
ne na naszym Uniwersytecie w latach 2005-2011 przez dra J. Sobka 
i dra Nikodema Żukowskiego, a docelowo do powstania modułu 
o tej tematyce w Instytucie Psychologii, w Katedrze Psychologii Or-
ganizacji i Zarządzania. Dzięki temu studenci będą mogli prowadzić 
również badania empiryczne w interesujących ich obszarach psycho-
logii sportu. 

Pierwsza Konferencja Naukowa 
Psychologii Sportu na Lubelszczyźnie

W pierwszych miesiącach działalności Koła Naukowego Psycho-
logii Sportu część jego członków wzięła udział w II Ogólnopolskim 
Sympozjum Kół Naukowych Psychologii Sportu, zorganizowanym 
przez Koło Naukowe Psychologii Sportu na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. Wówczas zrodził się pomysł, by podobne 
przedsięwzięcie zorganizować w Lublinie. Tak powstał pomysł kon-
ferencji, a potem jego realizacja: w dniach 13-14 III 2019 r. odbyła 
się na KUL Pierwsza Konferencja Naukowa Psychologii Sportu na 
Lubelszczyźnie.

Podczas 2 marcowych dni studenci KUL, studenci innych uczelni, 
zaproszeni goście oraz wszyscy zainteresowani tematyką mogli słu-
chać wykładów oraz uczestniczyć w warsztatach. Prelegentami byli 
uznani specjaliści z zakresu psychologii sportu, mianowicie: dr Da-
riusz Parzelski, Marta Pawlicka, Natalia Koperska, Jakub Załuski, Ka-
tarzyna Stachowicz, Tamara Pielas, Marcin Kwiatkowski oraz Daria 
Abramowicz. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z wie-
dzą i doświadczeniem praktyków psychologii sportu. 

Można było wysłuchać wykładu na temat motywacji u sportow-
ca, wpływu presji na zawodnika, radzenia sobie ze stresem oraz tru-
dami w sporcie (również e-sporcie) i poza nim. Pierwszego dnia do-
datkowo były warsztaty dla uczestników z takich tematów, jak: dialog 

wewnętrzny, stawianie sobie celów, budowanie motywacji do tre-
ningów i osiągnięcia wysokich wyników sportowych. Zwieńczeniem 
drugiego dnia konferencji był panel dyskusyjny na temat kończenia 
kariery sportowej. Brali w nim udział psycholog, trener i zawodnik. 
Strefę psychologa reprezentowała Daria Adamowicz, która jako psy-
cholog pracuje ze sportowcami, trenerami oraz rodzicami zawodni-
ków w różnym wieku, zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak 
i zespołowych. Gościem strefy zawodnika byli Kristina Repelewska, 
piłkarka ręczna, reprezentantka Białorusi i Polski, prawa rozgrywają-
ca, która zakończyła już karierę sportową, a także psycholog Marcin 
Kwiatkowski. Strefę trenera reprezentowała Barbara Pudło, polska 
lekkoatletka specjalizująca się w biegach na średnich dystansach, 
pięciokrotna mistrzyni Polski, trener II klasy w lekkiej atletyce.

Konferencja przyniosła uczestnikom wiele ciekawych spostrze-
żeń, organizatorom zaś sprawiła dużo radości i umocniła ich deter-
minację w rozwijaniu działalności Koła Naukowego Psychologii Spor-
tu oraz w zarażaniu swoją pasją kolejnych miłośników psychologii 
i sportu. 
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Idea fundowania sal pamiątkowych na 
KUL była pomysłem rektora o. Jacka 
Woronieckiego OP, który w latach 
20. minionego wieku pragnął w ten 
sposób pozyskać środki finansowe 
na prowadzenie prac remontowo-
-budowlanych w zniszczonym 
w czasie wojny, przekazanym Uczelni 
w 1921 r. gmachu. Jako pierwszy na 
propozycję rektora odpowiedział 
Antoni Rostworowski, który wraz 
z rodziną ufundował Salę im. Henryka 
Sienkiewicza.

DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

Sala fundacji 
Rostworowskich 

Patriota i katolik

Ród Rostworowskich herbu Nałęcz korzeniami sięga 1386 r. 
i Wielkopolski, skąd jego członkowie przenosili się na inne ziemie 
Rzeczypospolitej. Kolejnym pokoleniom przyświeca dewiza „Nil con-
scire sibi” (Nie mieć sobie nic do zarzucenia). Wielu przedstawicieli 
rodu chlubnie zapisało się w dziejach Polski – w jej życiu politycz-
nym, gospodarczym, społecznym, naukowym czy kulturalnym. 

Z osiadłej na Lubelszczyźnie linii Rostworowskich wywodził się 
Antoni Jan (1871-1934), absolwent studiów rolniczych w Halle, dok-
tor filozofii uniwersytetu w Jenie. Urodzony w Milejowie koło Łęcz-
nej, po śmierci ojca został właścicielem rodzinnego majątku. Suk-
cesywnie powiększał go o kolejne folwarki i z rozmachem uprze-
mysławiał. Jego inicjatywy w zakresie gospodarki rolnej były różno-
rodne i często nowatorskie. Na listę najważniejszych trzeba wpisać 
zapewne młyn, gorzelnię i suszarnię chmielu w Milejowie, cegielnię 
w Starościcach, tartak i kopalnię torfu w Białce, gospodarkę rybną 
w Klarowie i Młynku, pionierską na ziemiach polskich uprawę soi 
i hodowlę nutrii, około dwudziestokilometrową linię kolejki wąsko-
torowej łączącą jego folwarki, cukrownię w Milejowie (był głównym 
akcjonariuszem budującej ją spółki). A przy tym dbał o świadczenia 
zdrowotne i emerytalne dla pracowników dworskich czy edukację 
dzieci folwarcznych i chłopskich w języku polskim. W 1910 r. Ro-
stworowski opuścił rodzinny Milejów, by wraz z rodziną zamieszkać 
w Kęble koło Nałęczowa.

Antoni Rostworowski nie ograniczał swojej aktywności do wła-
snych dóbr. Działał w Lidze Narodowej. Udzielał się w wielu orga-
nizacjach społecznych, często jako ich przewodniczący czy prezes. 
Był inspiratorem i animatorem spółdzielni i towarzystw rolniczych. 
Podejmował działania na rzecz zachowania dziedzictwa narodowe-
go i krzewienia kultury polskiej. Angażował się w rozwój oświaty na 
Lubelszczyźnie, zakładając szkoły bądź wspierając ich budowę. Był 
znany ze swej szczególnej ofiarności i hojności w odniesieniu do 
inicjatyw kościelnych. To w wielkim skrócie o jego wszechstronnej 
działalności, na którą składa się imponująco dużo inicjatyw, akcji, 
przedsięwzięć i zaangażowań. 

Ten patriota i katolik był postacią bardzo cenioną. Dużym sza-
cunkiem i sympatią darzono go zarówno w rodzinie, jak i w wielu 
środowiskach, do których należał bądź w których się udzielał. A oto 
kilka przykładów. Jego studia w Prusach to także działalność w sto-
warzyszeniu polskich studentów Filomacja, które współtworzył 
i któremu prezesował. Przez kolegów z tamtych czasów został za-
pamiętany jako osoba o „impulsywnym sercu”, „głębokiej powadze 
ducha”, ciesząca się autorytetem, „swego rodzaju busola moralna”. 
W okresie zaborów jedną z form edukacji patriotycznej swoich 
dzieci uczynił przysłuchiwanie się przez nie dysputom, które toczył 
w dworze z działaczami narodowymi. Po latach jego córka Maria 
wspominała, że tamte specyficzne, salonowe lekcje pozwoliły jej 

Antoni Rostworowski (1871-1934), skarbnik Komitetu Budowy 
Uniwersytetu Lubelskiego, a potem Towarzystwa Uniwersytetu 
Lubelskiego, kurator Fundacji Anieli hr. Potulickiej, fundator Sali  
im. Henryka Sienkiewicza w Gmachu Głównym KUL (fot. AU KUL)
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znaczenia Uniwersytetu jako placówki myśli naukowej katolickiej” – 
wspominał go Tadeusz Starnawski. A czynił to od 1921 r. jako skarb-
nik Komitetu Budowy Uniwersytetu Lubelskiego, a potem skarbnik 
Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego, w które Komitet został prze-
kształcony w roku 1922. Nie poprzestał jednak na tym. Od 1925 r. 
wraz z kard. Augustem Hlondem, kard. Aleksandrem Kakowskim, 
ordynatem Maurycym Zamoyskim i działaczem katolickim Edwar-
dem Potworowskim tworzył grono kuratorów fundacji ustanowionej 
przez wielkopolską donatorkę Anielę hr. Potulicką dla wspierania 
Uczelni. 

Tym, co było mu bliskie, z entuzjazmem dzielił się z innymi. 
Szczególną radość przyniosła mu możliwość przekazania wiadomo-
ści o sytuacji Uniwersytetu ojcu św. Piusowi XI w czasie audiencji 
w Rzymie. Papież zaś był szczególnie zaciekawiony losem Uczelni, 
której powstanie i działalność – jako wizytator apostolski, a potem 
nuncjusz apostolski w Polsce – popierał i wspierał. Cieszyło też Ro-
stworowskiego zainteresowanie Uniwersytetem w kręgach waty-
kańskich, o czym podekscytowany pisał do wielkopolskiego działa-
cza społecznego Ludwika Mycielskiego. Informował go przy okazji 
o pozyskaniu wielu rodzin arystokratycznych dla nowej inicjatywy 
związanej z Uniwersytetem. A miał na myśli koncepcję następcy 
ks. Idziego Radziszewskiego na urzędzie rektora – o. Jacka Woro-
nieckiego OP, który wyszedł z propozycją upamiętnienia postaci 
zasłużonych dla Polski i ważnych wydarzeń w jej dziejach poprzez 
nadanie ich imienia/nazwy salom w gmachu Uniwersytetu. Poszu-
kiwanie fundatorów sal stało się kolejną misją Rostworowskiego, 

Pamiątkowe zdjęcie po uroczystości nadania imienia Sali im. Henryka Sienkiewicza – rektor KUL w latach 1922-1924 o. Jacek Woroniecki OP  
(z prawej) z synem pisarza Henrykiem Józefem Sienkiewiczem (z lewej) i niezidentyfikowanym korporantem (fot. Biblioteka Cyfrowa KUL) 

uwierzyć w czuwającą nad Polską opatrzność Bożą, dzięki której 
ojczyzna na pewno odzyska wolność. Rostworowski utrzymywał 
serdeczne stosunki z wieloma członkami rodu i licznymi sąsiadami, 
co wiązało się z wzajemnymi wizytami i odwiedzinami. Już po jego 
śmierci jedna z córek, towarzysząca mu w tych spotkaniach, pisała: 
„staje mi w pamięci postać Tatusia i jego […] wrodzona kurtuazja 
względem każdego człowieka. Kurtuazja wynikająca z miłości”. Miał 
też hrabia dar zjednywania ludzi do realizacji wspólnego celu. Igna-
cy Żylicz herbu Lubicz pisał o nim: „Prosty, skromny, bezpośredni 
w obejściu, darzony był miłością i zaufaniem ogółu”. 

Postawa życiowa i działalność Antoniego Rostworowskiego zo-
stały docenione na najwyższym szczeblu – otrzymał Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski od prezydenta RP i godność szambelana 
papieskiego.

Skarbnik i kurator

Ważnym polem zaangażowania dziedzica Kębła była praca na 
rzecz Uniwersytetu Lubelskiego.

Operatywność i ideowość Rostworowskiego okazały się bardzo 
przydatne, kiedy władze Uniwersytetu Lubelskiego zwróciły się do 
Polaków z prośbą o pomoc po otrzymaniu na siedzibę Uczelni stare-
go, zniszczonego wojną i zdewastowanego przez poprzednich użyt-
kowników gmachu. Rostworowski z pasją poświęcił się temu dziełu, 
które szczególnie umiłował. Oddany sprawie, przedsiębiorczy, trudził 
się niezmordowanie, by „szerzyć wśród społeczeństwa zrozumienie 
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Tablica nad Salą im. Henryka 
Sienkiewicza – salą 110 na I piętrze 
w skrzydle wschodnim Gmachu 
Głównego KUL

który wykorzystywał rozliczne sposobności, by swoich krewnych, 
powinowatych i znajomych zachęcić i zmotywować do ofiarności 
na ten cel. On zaś wraz z rodziną podjął się sfinansowania pierwszej 
z sal, na której patrona wybrał Henryka Sienkiewicza, spokrewnio-
nego z rodziną Rostworowskich przez babkę ze strony matki.

Fundator Sali im. Henryka Sienkiewicza

 Uroczyste otwarcie sali imienia Sienkiewicza zaplanowano na 
22 VI 1923 r. Na gościa honorowego – prymasa Polski, który zechciał 
swoją obecnością zaszczycić uniwersytecką uroczystość, rzesze lu-
blinian czekały na przystrojonym specjalnie peronie dworca kolejo-
wego. Antoni Rostworowski oczekiwał go w gronie licznie zgroma-
dzonych przedstawicieli Kościoła katolickiego i władz państwowych, 
wielu grup społecznych i zawodowych. A byli wśród nich: wielki 
kanclerz Uniwersytetu Lubelskiego biskup lubelski Marian Fulman 
wraz z biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej Adolfem Józefem 
Jełowickim, biskup siedlecki Henryk Przeździecki, Senat Akademicki 
UL z wicerektorami ks. Antonim Szymańskim i Leonem Waścisza-
kowskim na czele, władze wojskowe z generałem dywizji Wojska 
Polskiego Janem Romerem i generałem brygady WP Władysławem 
Bejnarem, władze wojewódzkie z wojewodą Stanisławem Moska-
lewskim i miejskie z prezydentem Lublina Czesławem Szczepańskim. 
Obecna była również młodzież studiująca, reprezentanci studenckiej 
organizacji Bratnia Pomoc i korporacji akademickiej Concordia. Pry-
masa Polski kard. Aleksandra Kakowskiego z honorami wojskowymi 
witała kompania honorowa Wojska Polskiego. Dalsza część powita-
nia odbyła się na Uniwersytecie, w którego podwoje prowadził rek-
tor o. Jacek Woroniecki w towarzystwie senatorów KUL i młodzieży 
uniwersyteckiej. 

Uczestnicy uroczystości zgromadzili się w auli na I piętrze w skrzy-
dle wschodnim. Na honorowym miejscu ustawiono w niej popiersie 
Henryka Sienkiewicza dłuta Piusa Welońskiego. W imieniu rodziny 
Rostworowskich przemówił Antoni, który uzasadniając wybór pa-
trona auli, wskazywał na postać wybitnego pisarza i na wartość jego 
dzieł, które przekazują najwyższe ideały stojące na straży dobra na-
rodu i ojczyzny. Zapewnił także społeczność akademicką o dalszym 
wspieraniu Uczelni przez jego rodzinę. 

Z auli, noszącej odtąd imię pierwszego polskiego noblisty w za-
kresie literatury, zaproszono wszystkich do sąsiedniej, gdzie wysłu-
chano najpierw przemówienia rektora, a następnie prymasa. O. Wo-
roniecki wyraził głęboką wdzięczność rodzinie Rostworowskich za 
ufundowanie sali; podziękował żonie i dzieciom Sienkiewicza – na rę-
ce obecnego na uroczystości syna Henryka Józefa – za podarowanie 
popiersia pisarza; skupił się też na kilku istotnych dla życia uniwersy-
teckiego sprawach, które jego zdaniem uosabia Sienkiewicz, a są to: 
„kult mowy ojczystej, duch zdrowego realizmu obiektywnego w pa-
trzeniu na świat i rozumne, a pełne miłości przejęcie się starymi za-
sadami chrześcijańskimi i narodowymi”. Kard. Kakowski nawiązał zaś 
do idei powstania Uniwersytetu Lubelskiego i przypomniał o opie-
kuńczej roli episkopatu Polski wobec katolickiej wszechnicy. Mówił 
też o szczególnej trosce papieża Piusa XI o to dzieło, dla którego na 
kilka dni przed tą uroczystością przesłał on swoje błogosławieństwo 
i dar w postaci 20 000 lirów. Błogosławieństwo prymasa zwieńczyło 
oficjalną część uniwersyteckiego święta, mającego jeszcze wieczorną 
odsłonę – bankiet przy muzyce orkiestry wojskowej. 

 Śladem Rostworowskiego, często za jego namową lub z jego in-
spiracji, poszli w następnych latach inni ziemianie, a dzięki ich szczo-
drości i szlachetności zostały ufundowane kolejne sale pamiątkowe 
na lubelskim uniwersytecie.

Dzięki składam serdeczne całej rodzinie Rostworowskich,  
z Szambelanem Ojca Św. a naszym drogim skarbnikiem hr. Antonim na czele,
za ten piękny przykład zrozumienia najistotniejszych potrzeb społecznych
i wielkiej ofiarności na ich cel, jaki nam dali, fundując w Uniwersytecie
Lubelskim własnym sumptem tę oto salę wykładową”.

z przemówienia rektora o. Jacka Woronieckiego OP w dniu 22 VI 1923 r.
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„Powiem Wam, 
że ta droga ma 
swój urok”

„Drodzy rodacy! Ucałowałem ziemię 
polską, z której wyrosłem; ziemię, 

z której wezwał mnie Bóg niezbadanym wy-
rokiem swej opatrzności na Stolicę Piotrową 
w Rzymie; ziemię, do której przybywam dzi-
siaj jako pielgrzym”. Tymi słowami, wypo-
wiedzianymi po symbolicznych geście, któ-
ry stał się znakiem rozpoznawczym papieża 
Polaka wyrażającego szacunek dla każdego 
odwiedzanego kraju, Jan Paweł II powitał 
przybyłych na lotnisko Okęcie w Warsza-
wie. Tu 2 czerwca rozpoczął swoją pierw-
szą papieską pielgrzymkę do ojczyzny. Jej 
hasło brzmiało „Gaude Mater Polonia”, na-
wiązując do hymnu do św. Stanisława bisku-
pa i męczennika, patrona Polski, w związ-
ku z obchodami 900. rocznicy jego śmierci 
w roku 1979. Trasa pielgrzymki ojca świę-
tego wiodła do 3 sanktuariów narodowych: 
św. Wojciecha w Gnieźnie, Matki Bożej Czę-
stochowskiej na Jasnej Górze i św. Stanisła-
wa na Skałce w Krakowie. „Ojciec św. chce 
przejść się po milowych kamieniach naszych 
dziejów” – napisali polscy biskupi w liście 
powitalnym. 

Szczegółowy program wizyty Jana Paw-
ła II w 1979 r. w Polsce przedstawiał się 
tak: Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kra-
ków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, 
Oświęcim, Nowy Targ. Wszędzie pozdrawia-
ły go tłumy. Polska żyła obecnością papieża. 

DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna 

W 1979 r. na papieskim szlaku zabra-
kło Lublina, choć władze Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego zabiegały o wpisa-
nie miasta w kalendarz papieskiej wizyty. 
Społeczność akademicka nie mogła jednak 
zrezygnować ze spotkania ze swoim wielo-
letnim profesorem. Pielgrzymi z KUL wyru-
szyli więc na Jasną Górę, gdzie zostało ono 
zaplanowane na 6 czerwca. Było radosne, 
pełne wzruszeń i głębokich treści. W słowie 
powitalnym wypowiedzianym przez rektora 
o. Mieczysława Alberta Krąpca pojawiło się 
kilka wątków: prośba o błogosławieństwo 
wspólnoty uniwersyteckiej, wyrażenie rado-
ści z możliwości spotkania u stóp Jasnogór-
skiej Pani, zapewnienie o zgłębianiu na KUL 
prawdy o człowieku i podejmowaniu wysiłku 
realizowania jej w praktyce w duchu encykli-
ki Redemptor hominis. Wzruszeniem, nawią-
zaniem do wyboru kard. Karola Wojtyły na 
papieża, obietnicą synowskiej miłości wobec 
następcy św. Piotra i deklaracją kroczenia 
młodzieży KUL za Chrystusem wypełnione 
były wystąpienia przedstawicieli studentów 
– Jacka Borzęckiego i Bożeny Dwojak. Kulow-
ska rodzina przekazała też papieżowi dary 
i wręczyła Medal za Zasługi dla KUL. Potem 
przemówił ojciec święty – od tamtego spo-
tkania minęło 40 lat, a do papieskiego roz-
ważania, wciąż aktualnego, warto z okazji tej 
rocznicy powrócić. 

Uroczystość powitania ojca św. Jana 
Pawła II na Okęciu w Warszawie (fot. Lech 

Zielaskowski, ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego)

W ciągu 9 czerwcowych dni wygłosił on po-
nad 40 przemówień i homilii, których słucha-
ło kilkanaście milionów Polaków przybyłych 
na Msze św., nabożeństwa i spotkania, a tak-
że niepoliczone miliony uczestniczące w nich 
dzięki transmisjom telewizyjnym i radiowym. 

Podczas tej pielgrzymki, której tematem 
była tajemnica zesłania Ducha Świętego, już 
pierwszego dnia, na ówczesnym pl. Zwycię-
stwa (noszącym obecnie nazwę pl. Piłsud-
skiego), padły słynne, dobitnie i z mocą wy-
powiedziane słowa: „Wołam, ja, syn polskiej 
ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. 
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam 
w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz 
z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze zie-
mi!... Tej ziemi!”. Dopełnieniem tego wezwa-
nia było „bierzmowanie” rodaków, dokona-
ne ostatniego dnia, w święto Trójcy Przenaj-
świętszej, w obecności blisko dwumilionowej 
rzeszy wiernych zgromadzonych na krakow-
skich Błoniach: „Pragnę wam dziś przekazać 
tego Ducha – mówił papież w homilii – ogar-
niając sercem z najgłębszą pokorą to wielkie 
»bierzmowanie dziejów«, które przeżywacie. 
Więc mówię za Chrystusem samym: »Weź-
mijcie Ducha Świętego!« (J 20, 22). I mówię 
za Apostołem: »Ducha nie gaście!« (1 Tes 5, 
29). I mówię za Apostołem: »Ducha Świętego 
nie zasmucajcie!« (por. Ef 4, 30)”. 

Rok 1979. Polska doby komunizmu. Wybrany 8 miesięcy wcześniej na następcę  
św. Piotra, kard. Karol Wojtyła przybywa do swojej umiłowanej ojczyzny z pierwszą wizytą. 
Ta czerwcowa pielgrzymka budzi w Polakach duchową siłę i daje początek nowemu obliczu 
„ziemi, tej ziemi”. Słowa zaś skierowane do społeczności KUL umacniają w przekonaniu 
o istotnej roli uniwersytetu w kształtowaniu człowieczeństwa i o „trudnym pięknie” 
kroczenia za Chrystusem. 
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Moi Drodzy!
Spotykamy się nie w Lublinie, ale na Jasnej Górze. Połączone to 

było z wielkim wysiłkiem natury ideowej, natury administracyjnej, 
natury turystycznej. Przeżyliście wiele emocji związanych z koleją 
państwową, a inni nie przeżyli tych emocji kolejowych, ale za to ma-
ją obrzęki na nogach.

Moi Drodzy, ja jestem Wam bardzo za to wdzięczny: i za te emo-
cje natury kolejowej, i za te obrzęki na nogach, i za to, żeście tutaj 
tak licznie przybyli, i za to, żeście się do mnie tak dość zasadniczo 
przyznali.

Zadaniem uniwersytetu jest także uczyć, ale w gruncie rzeczy jest 
on po to, żeby człowiek, który do niego przychodzi, który ma swój 
własny rozum już co nieco rozwinięty i pewien zasób doświadczenia 
życiowego, nauczył się sam myśleć. Uniwersytet jest po to, żeby wy-
zwolił ten potencjał umysłowy i potencjał duchowy człowieka, żeby 
pomógł w jego wyzwoleniu się – ale to wyzwolenie jest aktem wła-
snym, aktem osobowym tego człowieka. Oczywiście we wspólnocie, 
uznaję to, nie jestem żadnym indywidualistą (nawet w Osobie i czy-
nie zwalczam zarówno indywidualizm, jak i totalizm. Totalizm ten, 
ażeby ułatwić sprawę nie tyle sobie co innym, nazwałem tam antyin-
dywidualizmem). Otóż w tym wszystkim, co dotychczas powiedzia-
łem, staje się jasne, że uniwersytet wtedy spełnia swój własny cel, 
gdy w określonej wspólnocie ludzi, za pomocą środków o charakte-
rze naukowo-twórczym, naukowo-badawczym, prowadzi do tego, że 
się rozwija człowiek, że się wyzwala jego wszechstronny potencjał 
duchowy. Potencjał umysłu, woli i serca; formacja całego człowieka. 
Krótko mówiąc, ja tego Uniwersytetowi Katolickiemu życzę, żeby tę 
swoją największą kartę wygrał.

Uniwersytet to jest jakiś odcinek walki o człowieczeństwo czło-
wieka. Z tego, że się nazywa uniwersytetem albo wyższą uczelnią, 
jeszcze nic nie wynika dla sprawy człowieka. Owszem, można nawet 
wyprodukować – złe wyrażenie, brutalne wyrażenie – można wy-
tworzyć serię ludzi wyuczonych, wykształconych, ale problem jest 
nie w tym; chodzi o to, czy się wyzwoliło ten olbrzymi potencjał du-
chowy człowieka, przez który człowiek urzeczywistnia swoje człowie-
czeństwo. To jest decydujące. Tego KUL-owi życzę. Jeżeli on tę spra-
wę wygra w Polsce w stosunku do stu, dwustu, tysiąca, dwóch tysię-
cy, pięciu tysięcy ludzi w proporcji do stu tysięcy, stu pięćdziesięciu, 
dwustu tysięcy, to już będzie wielkie osiągnięcie z punktu widzenia 
naszej chrześcijańskiej, ewangelicznej wizji świata i człowieka.

Myślę, że coraz bardziej w świecie współczesnym, w różnych tego 
świata systemach wytworzonych na gruncie różnych ideologii, które 
zresztą mają dość wspólny korzeń, coraz bardziej będzie oczywi-
ste, że sama tylko produkcja wykształconych, wysoko wyszkolonych, 
wyspecjalizowanych jednostek nie rozwiązuje zagadnienia. Nie roz-
wiązuje zagadnienia człowieka. Droga uniwersytetu, droga społe-
czeństwa ludzkiego, droga narodu i ludzkości to droga do wyzwala-
nia człowieczeństwa, tego wielkiego potencjału możliwości ducha 
ludzkiego, umysłu, woli i serca – kształtowanie wielkiego człowie-
czeństwa, dojrzałego człowieczeństwa. Oczywiście, że uniwersytet 
też tego nie zrobi sam. On ma w tym pomóc. Bardzo dobrze, jeżeli 
w tym nie przeszkadza.

Uniwersytet jest wspaniałym środkiem do celu, instytucja uni-
wersytetu jest jednym z arcydzieł kultury. Zachodzi tylko obawa, czy 
to arcydzieło nie ulega w dzisiejszej epoce odkształceniu, i to w wy-
miarze globu... Nie wiem, już się na tym nie znam, ale boję się.

Otóż jeżeli taką wizję sprawy mamy przed oczyma, to wówczas 
rozumiemy, dlaczego uniwersytet, przynajmniej uniwersytet euro-
pejski, uniwersytet w pewnym sensie nowożytny, ma swoją gene-
alogię wspólną z Kościołem, bo w pewnym sensie o to samo chodzi 
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Spotkanie społeczności KUL z Janem Pawłem II na Jasnej Górze  
w dniu 6 VI 1979 r. (fot. AU KUL)

Kościołowi i uniwersytetowi. W pewnym sensie. Chciałbym, żeby 
mnie dobrze zrozumiano. Jestem jak najdalszy od konfesjonalizacji 
uniwersytetu. Celem uniwersytetu jest wiedza, jest mądrość. Celem 
Kościoła jest zbawienie, jest Ewangelia, jest porządek miłości, porzą-
dek nadprzyrodzony. Te dwa porządki św. Tomasz doskonale rozróż-
nił. One się nie utożsamiają, one się dopełniają.

Myślę, że złożyłem te życzenia Uniwersytetowi Katolickiemu 
w Lublinie w sposób dość uniwersytecki. Chciałbym jeszcze tylko, 
moi Drodzy, dociągnąć do tego poziomu, który nadaliście Waszą wy-
powiedzią, zwłaszcza przez słowa studentów, które były prawdziwe, 
głęboko prawdziwe i doskonale czuliśmy, jaką to prawdę te słowa 
wyrażają. Cóż mogę Wam na to powiedzieć? Byłoby za mało powie-
dzieć, że jestem w tej sprawie najgłębiej z Wami solidarny, że to jest 
właśnie ta sprawa, którą ja nie tylko reprezentuję, ale której daję mo-
je życie. Po to w ogóle istnieję jako taki, na tym miejscu, na tej Stoli-
cy... Chcę Wam jeszcze coś więcej powiedzieć, co może jest namiast-
ką vademecum. Ja myślę, że to pragnienie prawa do Chrystusa, które 
się budzi, które bardzo już się obudziło, musi przejść przez swoją 
wielką próbę, przez próbę społeczną, ażeby mogło uczynić zadość ja-
kimś opatrznościowym zamiarom samego Boga, samego Chrystusa. 
Pamiętajmy o tym, że Chrystus nigdy swoim Apostołom i uczniom nie 
mówił, że będą mieli lekkie życie. Można powiedzieć nawet, że ich 
w pewnym sensie odstraszał... Chrystus mówił rzeczy bardzo twar-
de, proste, jasne i twarde. Między innymi mówił to: „Będziecie mieć 
ucisk i wyłączą was z bożnic, i każdy, kto was zabija, będzie myślał, 
że czyni przysługę Bogu” (por. J 16, 3). Nie ma w tym jakiegoś marty-
rologizmu, jakiegoś cierpiętnictwa; jest w tym ta czysta, krystaliczna 
(jak ten kryształ, który mi ofiarowaliście), ewangeliczna prawda. My-
ślę, że każdy chrześcijanin w Polsce, każdy młody chrześcijanin w Pol-
sce, który wie o tym, jak jest – wyście dali temu wyraz – podejmuje 
właśnie to pewne ryzyko, dokładnie to samo, które Chrystus założył 
w Ewangelii. Im więcej będzie ludzi zdolnych do podejmowania tego 
ryzyka, ludzi młodych, tym silniejszy będzie Chrystus. Silniejszy bę-
dzie Chrystus, jeśli można się tak w przenośni wyrazić: potężniejsza 
będzie Jego sprawa tutaj, w tej naszej rzeczywistości.

Odwiedziny w Polsce są już drugimi, pierwsze były odwiedziny 
w Meksyku, gdzie Kościół jest w ogóle poza prawem i gdzie ten Ko-
ściół postawiony poza prawem stał się Kościołem niezwykle moc-
nym, właśnie dlatego że ludzie tego kraju, ci Bracia i Siostry, przyjęli 
tam ryzyko bycia chrześcijaninem wedle tych prostych, ewangelicz-
nych słów Chrystusa. Można sprawę Chrystusa osłabić, można jej 
zaszkodzić, niekoniecznie przez wybór światopoglądu, ideologii dia-
metralnie przeciwnej. Każdy człowiek, który wybiera światopogląd 
uczciwie, według własnego przekonania, zasługuje na szacunek. Na-
tomiast niebezpieczny, powiedziałbym, dla jednej i drugiej strony, 
i dla Kościoła, i dla tej drugiej strony – nazwijcie ją, jak chcecie – jest 
człowiek, który nie wybiera ryzyka, nie wybiera wedle najgłębszych 
przekonań, wedle swojej wewnętrznej prawdy, tylko chce się zmie-
ścić w jakiejś koniunkturze, chce płynąć, kierując się jakimś konfor-
mizmem, przesuwając się raz na lewo, raz na prawo, wedle tego, jak 
zawieje wiatr. Ja bym powiedział, że i dla sprawy chrześcijaństwa, 
i dla sprawy marksizmu w Polsce jest najlepiej wówczas, kiedy są 
ludzie zdolni przyjmować to ryzyko, ewangeliczne ryzyko życia, przy-
znawania się do swojej wewnętrznej prawdy ze wszystkimi konse-
kwencjami. I tutaj może życzenie pod adresem KUL-u jako instytucji 
już się rozkłada na każdego z Was. Instytucja powinna Wam w tym 
dopomagać, ale ostatecznie to życzenie powinno się wypełnić przez 
każdego z Was i gorąco Wam tego życzę, abyście to życzenie przyjęli, 
abyście się go nie bali przyjąć, tak jak przyjęli je ostatecznie Aposto-
łowie Chrystusa, chociaż mieli bardzo dużo wewnętrznych oporów. 

Wiemy doskonale, czytamy Ewangelię i widzimy, jak to w nich się 
kształtowało, na jakie opory natrafiało, na jakie niezrozumienie, na 
jakie mielizny naszego, ich człowieczeństwa było narażone. Ostatecz-
nie chodzi o to, żeby to przyjąć, przyjąć ze wszystkimi konsekwen-
cjami, nie bać się tego przyjąć. Przyszłość Polski zależy od tego, ilu 
będzie ludzi w ten sposób dojrzałych.

Tego Wam z całej duszy życzę. Nie chcę już mnożyć słów, bo czasu 
nie ma za dużo, a poza tym lepiej zakończyć w takim miejscu, w któ-
rym wszyscy słuchacze są przekonani.

Jeszcze jedno Wam powiem. Powiem Wam, że ta droga ma swój 
urok. I Wy wszyscy jesteście świadomi tego, że ta droga ma swój urok 
i swoje piękno. Ewangelia to jest droga pięknego życia człowieka, al-
bo też droga trudnego piękna życia ludzkiego. Życzę Wam właśnie tej 
drogi, tego trudnego piękna życia ludzkiego.

Teraz, skoro tak trzymacie te krzyże, to Wam je pobłogosławię 
z wielkim wzruszeniem... Jesteście pobłogosławieni: ludzie i krzyże.
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Fundacja Potulicka  
– owoc kobiecego geniuszu

Geniusz kobiety

Określenie „kobiecy geniusz” albo „geniusz kobiety” do języka 
współczesnej teologii i duszpasterstwa wprowadził św. Jan Paweł II. 
Po raz pierwszy użył go podczas trzeciej pielgrzymki do Polski – 13 VI 
1987 r., spotykając się z łódzkimi włókniarkami w nieistniejącej już 
fabryce Uniontex. 

W tym pojęciu – jak mówił wówczas papież – zawiera się to 
wszystko, co „każda kobieta, dzięki obdarowaniu przez Stwórcę i Od-
kupiciela, może i powinna wnosić do wspólnego dobra i do wspól-
nego dziedzictwa wszystkich Polaków”. Znaczenie geniuszu kobiety 
rozwinął w wydanym rok później Liście apostolskim „Mulieris digni-
tatem” o godności i powołaniu kobiety (z 15 VIII 1988). Geniusz ko-
biety to „duchowa moc”, która „wiąże się ze świadomością, że Bóg 
w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. […] Kobieta jest 
mocna świadomością zawierzenia, mocna tym, że Bóg »zawierza jej 
człowieka« zawsze i wszędzie, nawet w warunkach społecznego upo-
śledzenia, w jakich może ona się znaleźć” (nr 30).

Niedoścignionym wzorem tak rozumianego geniuszu kobiety jest 
Najświętsza Maryja Panna. Jednak w historii zbawienia i dziejach 
każdego narodu nie brak kobiet niezwykłych, które swoje życie bez 
reszty poświęciły nie tylko najbliższym: mężowi, dzieciom czy wnu-
kom, ale wielu obcym sobie ludziom w bezinteresownej trosce o ich 
dobro.

Aniela hr. Potulicka i jej 
działalność charytatywna

Jedną z nich jest Aniela Konstancja Aleksandra hrabina Potulic-
ka, córka Kazimierza i Marii hr. Zamoyskiej. Urodziła się 8 IV 1861 r. 
w Londynie. Tydzień później zmarła jej matka. Dzieciństwo i mło-
dość spędziła w Potulicach, gdzie otrzymała staranne wykształcenie 
pod czujnym okiem ojca. Zmarł, gdy miała 19 lat. Na mocy jego te-
stamentu otrzymała w spadku dobra Potulice-Ślesin, liczące wów-
czas 6617 ha ziemi i dające ponad 54 000 marek czystego dochodu 
rocznie.

Dysponując takim majątkiem, młoda hrabina rozpoczęła działal-
ność społeczną i charytatywną. Na terenie swojej posiadłości organi-
zowała kursy oświatowe o tematyce patriotycznej i religijnej, a także 
praktyczne zajęcia dla wiejskich kobiet, i nierzadko prowadziła je 
osobiście. W rodowych Potulicach założyła związek oświatowy pod 
nazwą Ognisko oraz bibliotekę publiczną dla okolicznych mieszkań-
ców, którym bezpłatnie rozdawała polskie książki i prasę, sprowadza-
ne ze wszystkich zaborów. Regularnie wspierała finansowo zakłady 
dobroczynne w Bydgoszczy, prowadzone przez siostry miłosierdzia. 
Na owe czasy były to naprawdę imponujące kwoty. W odpowiedzi na 
prośbę znanej działaczki społecznej bł. Marii Karłowskiej (zm. 1935) 
hr. Potulicka zakupiła w Poznaniu grunty wraz z budynkami dla no-
wo powstającego zgromadzenia zakonnego sióstr pasterek. Dzięki 
regularnej pomocy finansowej zgromadzenie rozpoczęło działalność 

KS. PROF. DR HAB. MAREK CHMIELEWSKI
Instytut Teologii Duchowości

Aniela Konstancja Aleksandra hr. Potulicka  
8 IV 1861 Londyn – 17 X 1932 Potulice
(fot. AU KUL)

W trosce o Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Aniela hr. Potulicka założyła 

fundację, która współcześnie jest 
znaczącym materialnym wsparciem  

dla naszej Uczelni.
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w 1895 r. Oprócz tego w Poznaniu, w dzielnicy łazarskiej jej nakła-
dem wybudowany został zakład dla nieuleczalnie chorych, który 
oddała siostrom szarytkom. Przyczyniła się też do powstania nowej 
parafii w Samsiecznie, dla której odnowiła i wyposażyła kościół pa-
rafialny. Na swój koszt odrestaurowała również kościół parafialny 
w Ślesinie. 

Ustanowienie Fundacji Potulickiej

Rozległą działalność charytatywną Aniela hr. Potulicka kontynu-
owała po zakończeniu I wojny światowej, mimo iż majątek został 
mocno uszczuplony, a rodowy pałac w Potulicach ograbiony. Gdy 
w 1925 r. dowiedziała się z prasy wielkopolskiej, że niedawno po-
wstały w Lublinie Uniwersytet Katolicki ma poważne problemy fi-
nansowe, grożące jego zamknięciem, niezwłocznie podjęła decyzję 
o utworzeniu na bazie swego majątku specjalnej fundacji, która 
trwale zabezpieczy materialne potrzeby Uczelni tak bardzo potrzeb-
nej w odradzającej się Rzeczypospolitej. Po przeprowadzeniu cza-
sochłonnych procedur formalnoprawnych ostatecznie aktem nota-
rialnym z 24 II 1928 r. utworzona została Fundacja Potulicka. Na jej 
rzecz hrabina przeznaczyła prawie cały swój majątek. Resztę ofiaro-
wała w 1932 r. ks. Ignacemu Posadzemu (zm. 1984) dla nowo po-
wstałego zgromadzenia zakonnego pod nazwą Towarzystwo Chry-
stusowe, którego celem była szeroko zakrojona działalność dusz-
pasterska i religijna wśród Polonii. Swój pałac w Potulicach wraz 
z dużym parkiem przeznaczyła na pierwsze seminarium duchowne 
tego zgromadzenia. 

Aniela hr. Potulicka zmarła 17 X 1932 r. w Potulicach i tam została 
pochowana w grobowcu rodzinnym w podziemiach wybudowanego 
przez nią niewielkiego kościoła.

Dalsze losy Fundacji Potulickiej

Od chwili ustanowienia Fundacji Potulickiej aż do wybuchu II woj-
ny światowej jej majątek był wydzierżawiony. Zarządzali nim ludzie 
znający się na rolnictwie, dzięki czemu przynosił on znaczne docho-
dy. Najlepiej prosperowała cegielnia, produkująca rocznie ponad 
300 000 cegieł, i gospodarstwo rybne. Pokaźny dochód czerpano 
z łąk, liczących ponad 1000 ha. Zarząd Fundacji postanowił, że na 
potrzeby Uniwersytetu co miesiąc będzie przekazywana kwota 1000 
ówczesnych złotych. W latach 1938-1939 planowano zwiększenie tej 
wpłaty trzykrotnie. 

Kościół pod wezwaniem 
Zwiastowania Najświętszej Maryi 

Panny w Potulicach, dawna kaplica 
pałacowa rodu Potulickich, miejsce 

pochówku Anieli hr. Potulickiej  
(fot. ks. Marek Chmielewski)

Wybuch II wojny światowej przerwał pomyślny rozwój Fundacji. 
Okupant zawłaszczył majątek, przekazując go swoim dzierżawcom. 
Opuszczając go pod koniec wojny, zabrali oni wszystko, co miało war-
tość. Dewastacji dopełniły wojska sowieckie. W tej sytuacji dotych-
czasowi legalni dzierżawcy nie byli w stanie podźwignąć majątku.

Zaraz po przejściu frontu władze KUL podjęły starania o odzy-
skanie dóbr Fundacji. Niestety, bez powodzenia. Najpierw w ra-
mach tzw. reformy rolnej przystąpiono do parcelacji gruntów, 
a pod koniec lat czterdziestych na ocalonej dla Fundacji części 
ziemi władze komunistyczne utworzyły kombinat PGR z siedzibą 
w Wojnowie. Rodowy pałac hrabiny w Potulicach został zamienio-
ny na blok mieszkalny dla pracowników miejscowego więzienia. 

Odzyskanie majątku Fundacji

Przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze w Polsce, któ-
re dokonały się pod koniec lat osiemdziesiątych, dały możliwość 
przywrócenia Fundacji. Już na początku 1990 r. ówczesny rektor  
ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus, mając poparcie Senatu KUL, 
ustanowił ks. prof. dra hab. Marka Zahajkiewicza (zm. 2015) 
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i mec. Krzysztofa Pachoła swoimi pełnomocnikami w tej sprawie. 
Następnie na nowo utworzył Fundację Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej, powołując jednocześnie jej za-
rząd, którego prezesem został prof. dr hab. Jan Ziółek (zm. 2009). 

Odzyskanie majątku Fundacji okazało się niezwykle trudne. Na-
leżało bowiem rozwikłać wiele kwestii prawnych, a także przezwy-
ciężyć niechęć lokalnych władz administracyjnych oraz uprzedzenia 
i obawy dotychczasowych pracowników PGR. Dzięki determinacji 
ks. Zahajkiewicza i roztropnym działaniom ówczesnego Zarządu Fun-
dacji udało się uniknąć poważniejszych konfliktów. Dotychczasowy 
dyrektor PGR Wojnowo dr inż. Józef Bała został zarządcą odzyska-
nego majątku Fundacji, a dotychczasowi pracownicy w większości 
znaleźli zatrudnienie w nowo utworzonej Fundacji. Udało się także 
powiększyć powierzchnię gruntów uprawnych w zamian za lasy, któ-
re Fundacja przekazała na rzecz Skarbu Państwa.

Odtworzenie zdolności produkcyjnej odzyskanego majątku, czyli 
gruntów uprawnych i łąk, stawów rybnych oraz hodowli bydła, zajęło 
20 lat. Było to niełatwe zadanie Zarządu Fundacji, którym w latach 
2009-2013 kierował ks. dr Tadeusz Kądziołka, oraz dra Bały, ówcze-
snego dyrektora Spółki „Ziemiopłody”, która prowadziła działalność 
gospodarczą na majątku Fundacji.

Fundacja Potulicka dziś

Nie tylko ze względu na wiek emerytalny członków Zarządu Fun-
dacji, lecz także konieczność podjęcia wyzwań technologicznych i or-
ganizacyjnych, jakie pojawiły się w rolnictwie, Rektor KUL ks. prof. 
dr hab. Antoni Dębiński jako fundator podjął decyzję o zmianie kie-
rownictwa Fundacji. Latem 2013 r. został powołany nowy zarząd 
w składzie: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL ‒ prezes, ks. prof. dr 
hab. Marek Chmielewski ‒ wiceprezes i Jacek Podlewski ‒ członek, 
który niebawem przejął administrowanie majątkiem Fundacji. 

Zaczęto wdrażać nowoczesne sposoby uprawy, produkcji zwie-
rzęcej i rybactwa, z czym wiązała się potrzeba zmiany sposobu za-
rządzania i redukcji personelu. Powrócono do pierwotnej nazwy 
– Fundacja Potulicka i zmieniono nazwę dotychczasowej Spółki 

„Ziemiopłody” na Centrum Gospodarcze Fundacji Potulickiej (CGFP) 
z siedzibą w Wojnowie. Koordynuje ono działalność kilku podległych 
sobie dużych gospodarstw zlokalizowanych w okolicach Bydgoszczy: 
w Wojnowie, Osówcu, Potulicach, Krąpiewie, Teresinie i Ślesinie. 

Aktualnie Fundacja Potulicka jest właścicielem około 7360 ha 
gruntów, w tym około 6070 ha użytków rolnych (pól uprawnych i łąk) 
oraz około 460 ha stawów rybnych. Położone są one w urokliwej 
Dolinie Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego i prawie w całości 
objęte obszarem Natura 2000. Działalność gospodarcza Fundacji po-
lega na uprawie głównie pszenicy, kukurydzy i rzepaku. W celu prze-
chowywania zbiorów w 2016 r. wybudowano 3 potężne elewatory 
zbożowe o łącznej pojemności około 28 000 ton. Znaczącym obsza-
rem produkcji jest hodowla bydła mlecznego (około 1400 sztuk). Co-
rocznie do mleczarni odprowadzane jest około 4,3 mln litrów mleka.  
Od początku 2018 r. uruchomiono także produkcję serów i przetwo-
rów nabiałowych według receptur z czasów hr. Potulickiej, cieszą-
cych się coraz większą popularnością i zdobywających najwyższe na-
grody w konkursach produktów regionalnych. Kilkanaście rodzajów 
serów własnej produkcji, masło, mleko i inne produkty nabiałowe 
wchodzą w skład marki Spiżarnia Hrabiny Potulickiej. 

Kolejnym obszarem działalności gospodarczej Fundacji jest ho-
dowla ryb i własne przetwory rybne pod marką Karp Nakielski. Co-
rocznie do sprzedaży detalicznej i hurtowej trafia około 200 ton 
karpia i innych ryb. Oprócz tego stawy położone pomiędzy Notecią 
a Kanałem Bydgoskim są coraz chętniej odwiedzane przez wędkarzy 
i całe rodziny, które w sezonie letnim pragną odpocząć na wolnym 
powietrzu i obserwować licznie występujące tam ptaki. Z myślą o re-
kreacji stopniowo rozwijana jest infrastruktura gastronomiczna oraz 
budowana jest ścieżka rekreacyjno-edukacyjna.

W celu podnoszenia efektywności produkcyjnej gospodarstw bę-
dących własnością Fundacji Potulickiej wprowadzane są najnowsze 
technologie i stosowane najnowocześniejsze maszyny. Nawiązywa-
na jest współpraca z różnymi podmiotami o podobnym profilu dzia-
łalności, jak również z ośrodkami naukowymi. Zgodnie ze Statutem 
Fundacji Potulickiej wszystkie dochody przeznaczane są na potrzeby 
KUL według decyzji Rektora KUL. 

Staw rybny w Ślesinie, silosy zbożowe w Osówcu, 
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„Ziarno wrzucone w glebę…”

Teraz, kiedy Fundacja Potulicka może już właściwie wypełniać 
swoje zadania statutowe, ważnym obszarem jej działalności, nawią-
zującej do stylu hrabiny, stało się inwestowanie w ludzi, szczególnie 
młodych, którzy są przyszłością i nadzieją ojczyzny, Kościoła oraz lo-
kalnej społeczności.

W tym celu Fundacja nawiązała współpracę z kilkoma miej-
scowymi szkołami w Wojnowie, Kruszynie, Strzelewie i Nakle nad 
Notecią, które zawarły z KUL umowy o partnerstwie. Corocznie od 
2014 r. latem organizują one kilkunastodniowe wczasy w Lublinie 
dla około 50 młodszych dzieci. Uczniowie poznają Uniwersytet, 
miasto i okolice. Korzystają przy tym z infrastruktury KUL (domy 
studenckie, stołówka). Z kolei starsze dzieci z wymienionych szkół 
od kilku lat przyjeżdżają na wrześniowy Lubelski Festiwal Nauki. 
W końcówce roku szkolnego wykładowcy Uniwersytetu Otwartego 
KUL przez kilka dni prowadzą w tych szkołach oryginalne zajęcia, 
które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Pod koniec maja 

tego roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Pol-
ski w Nakle nad Notecią we współpracy 
z Uniwersytetem Otwartym zorganizowała 
po raz pierwszy piknik naukowy, który za-
pewne będzie trwałym elementem współ-
pracy i przyciągnie inne okoliczne szkoły. 
Wszystkie te inicjatywy są finansowane 
przez Fundację Potulicką.

Należy odnotować fakt, że za zgodą Rek-
tora KUL Fundacja Potulicka ustanowiła  
2 stypendia i 2 finansowe Nagrody im. Anie-
li hr. Potulickiej. Jedno stypendium dedyko-
wane jest corocznie 3 studentom KUL (nie-
zależnie od studiowanego kierunku), którzy 
pochodzą z uboższych wielodzietnych ro-
dzin wiejskich i wykazują się bardzo dobry-
mi wynikami w nauce. Drugie przeznaczone 
jest dla młodzieży z terenów Fundacji, która 
podejmie studia na dowolnym kierunku na 
KUL. Jeśli zaś chodzi o nagrody, to pierwsza 
przyznawana jest za wybitne osiągnięcia na-
ukowe w duchu katolickiej nauki społecznej, 
zaś druga – za promowanie przedsiębiorczo-
ści w duchu solidarnego humanizmu.

W ten sposób Fundacja Potulicka stara 
się być wierna idei, jaka przyświecała jej za-
łożycielce. Ona, czerpiąc z bogactwa swego 
kobiecego geniuszu, przede wszystkim inwe-
stowała w ludzi. Prowadzona przez Funda-
cję działalność rolnicza ma wspierać intelek-
tualny i moralno-duchowy rozwój młodego 
człowieka. Jest to więc nie tylko zasiewanie 
zboża w kujawską glebę, ale rzucanie ziar-
na wartości chrześcijańskich i patriotycznych 
w serca młodych ludzi. 

Telegram rektora 
KUL ks. Józefa 
Kruszyńskiego  
do wicerektora  
ks. Antoniego 
Szymańskiego  
z 1925 r.  
(fot. AU KUL)

opryskiwacz samobieżny na polach wojnowskich, dojrzewalnia serów ślesińskich (fot. Anna Swęda)
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ZE SPORTU

Ostatnie miesiące były udane dla 
studentów łączących pasje naukowe 
i sportowe – reprezentantów KUL 
biorących udział w Akademickich 
Mistrzostwach Polski. 

BEATA RAWSKA
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studenci  
na medal

W czołówce

Najlepszymi wynikami może poszczycić się sekcja trójboju siło-
wego kobiet i mężczyzn, prowadzona przez Vitaliya Smygura. Pod-
czas Akademickich Mistrzostw Polski w trójboju siłowym klasycz-
nym, zorganizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (3-5 V  
2019 r.), drużyna mężczyzn zdobyła brązowy medal w typach Uni-
wersytety. KUL reprezentowali: Ernest Bil, Damian Gawrjołek, Kry-
stian Kochoń, Sebastian Kruk, Wojciech Romanowski, Aleksandra 
Skowron, Paweł Skowron, Jarosław Szwaczkiewicz, Anita Słomska. 
Indywidualnie zaś najlepsze wyniki osiągnęli: Ernest Bil (srebrny 
medal w typach Uniwersytety, kat. 83 kg), Paweł Skowron (V miej-
sce w typach Uniwersytety, kat. 83 kg), Sebastian Kruk (V miejsce 
w typach Uniwersytety, kat. 105 kg). Wśród kobiet indywidualnie 
najlepiej wypadła Anita Słomska, która zajęła VI miejsce w typach 
Uniwersytety (kat. 72 kg). 

Trójboiści: (od lewej w I rzędzie) Ernest Bil, Paweł Skowron, Sebastian Kruk, (od lewej w II rzędzie) Jarosław Szwaczkiewicz, Wojciech Romanowski, 
Damian Gawrjołek, Anita Słomska, Aleksandra Skowron, Krystian Kochoń, trener Vitaliy Smygur (fot. Beata Rawska)

Nikodem Anasiak – brązowy medalista Akademickich Mistrzostw Polski 
w kolarstwie górskim (fot. Walusza Fotografia, https://www.facebook.
com/waluszafotografia)

Ogromną niespodziankę sprawił Nikodem Anasiak, który pod-
czas Akademickich Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim (26-28 IV 
2019 r.) wywalczył brązowy medal w wyścigu ze startu wspólnego 
w typach Uniwersytety. Jest to pierwszy medal w historii KUL w tej 
dyscyplinie. Ponadto w wyścigu indywidualnym na czas uplasował 
się on na VI pozycji w typach Uniwersytety. Zawodnicy rywalizo-
wali na pięknej trasie kamieniołomu Bzów w Ogrodzieńcu. Licząca 
niewiele ponad 4 km trasa wytyczona była wzdłuż ścieżek i duk-
tów kamieniołomu. Zawody, zwłaszcza wyścig główny, odbywały się 
w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Naszym zawodni-
kom (w zawodach brał również udział Michał Michalski – V miejsce 
w wyścigu indywidualnym na czas, VII miejsce w wyścigu ze startu 
wspólnego, obie klasyfikacje w typach Uniwersytety) udało się jed-
nak bezpiecznie dojechać do mety i uzyskać świetne wyniki. 
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Dobrą formę potwierdziły zawodniczki sekcji ergometru wio-
ślarskiego (Natalia Dudicz, Aleksandra Barczyńska, Katarzyna Kuch-
ta, Joanna Solak), prowadzonej przez Adama Piwińskiego. Pod-
czas Akademickich Mistrzostw Polski, rozgrywanych w Warszawie 
w dniach 13-14 IV 2019 r., drużynowo uplasowały się na VI miejscu 
w typach Uniwersytety. Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęły 
Joanna Solak (V miejsce w typach Uniwersytety, kat. waga lekka) 
i Katarzyna Kuchta (V miejsce w typach Uniwersytety, kat. open). 

Poza podium

W tegorocznej edycji Akademickich Mistrzostw Polski rywalizo-
wali również przedstawiciele innych dyscyplin sportowych, którym 
jednak nie udało się wywalczyć medali. Wśród nich byli: żeński 
zespół siatkówki, który w drodze eliminacji wojewódzkich uzy-
skał prawo gry w półfinałach AMP, rozegranych w dniach 11-14 IV 
2019 r. w Krakowie (trener Agnieszka Gruczek, drużyna: Agnieszka 
Beda, Paulina Kochańska, Paulina Kwapisiewicz, Kamila Kłeczek, 
Kinga Namielska, Zofia Stryszowska, Emilia Strzałkowska, Aleksan-
dra Szczerbaty, Michalina Zalewska), Katarzyna Stachyra – snow-
board (Wisła, 28 II – 3 III 2019 r.) oraz drużyna szachistów, któ-
ra uczestniczyła w AMP zorganizowanych w Chorzowie w dniach  
18-20 I 2019 r. (trener Konrad Szczygieł, zawodnicy: Mateusz Nie-
dziela, Oktawian Nalepa, Dominik Szurgot, Vasyl Petryshyn, Patryk 
Sprawka, Karolina Zarębska). 

O jak najlepsze miejsce walczyła także para siatkarek: Agnieszka 
Gruczek/Paulina Kwapisiewicz, która uzyskała awans w drodze eli-
minacji wojewódzkich najpierw do półfinału AMP w siatkówce pla-
żowej (Lublin, 28-30 V 2019 r.), a następnie do finału, rozegranego 
w Gdańsku w dniach 13-16 VI 2019 r.

Udział w Akademickich Mistrzostwach Polski jest wielkim wy-
zwaniem i wyróżnieniem dla naszych sportowców. To efekt ciężkiej 
pracy treningowej całego zespołu. Tym bardziej satysfakcjonujące 
dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, jako jednostki odpo-
wiedzialnej za popularyzację sportu w naszym środowisku, są osią-
gnięte w tym roku wyniki. 

Michał Michalski – zdobywca V miejsca w wyścigu indywidualnym  
na czas i VII miejsca w wyścigu ze startu wspólnego w kolarstwie 
górskim (fot. Zuzanna Wieczorek)

W dniu 30 III 2019 r. odbyła się tegoroczna edycja rozgrywek 
szachowych. Na liście startowej znalazło się 59 nazwisk 

uczestników reprezentujących 2 federacje (polską i ukraińską), 
w tym 34 zawodników z międzynarodowym rankingiem FIDE. 

Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji o zmiennym przebiegu w ka-
tegorii open zwyciężył Wojciech Czajka z klubu LUKS Tomasovia To-
maszów Lubelski. Zwycięzca uplasował się tuż przed Krzysztofem 
Iwańczukiem z MKS Agros Chełm i Jakubem Szczygłem z Klubu Sza-
chowego Hetman Krynka. 

W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: 
 –  Paweł Gromek – UKS Dwójka Tomaszów Lubelski  

(juniorzy do lat 16), 
 –  Bartosz Walaszek – Radzyńskie Towarzystwo Szachowe  

(juniorzy do lat 10),
 – Katarzyna Ładniak – LKSz Lublin (juniorki do lat 10),
 – Aleksander Opolski – LUKS Lubartów (juniorzy do lat 7),
 – Aleksandra Chojnowska – Lublin (juniorki do lat 7).
W klasyfikacji studentów najlepszy był zwycięzca tegoroczne-

go Turnieju Szachowego o Puchar JM Rektora KUL Wojciech Czajka 
(UMCS Lublin). Spośród studentów KUL najwyżej został sklasyfiko-
wany Dominik Szurgot (LKSz Lublin). Najlepszym absolwentem na-
szej Uczelni okazał się Robert Puzio (KSz Hetman Krynka). Wśród 
pracowników KUL najwyższy wynik uzyskał dr hab. Janusz Bień, prof. 
KUL (LKSz Lublin). 

Najmłodszą uczestniczką turnieju była zaledwie 4-letnia Nikola 
Howorus z Lubartowa, a najstarszym graczem Zdzisław Wojcieszyn 
z Lublina, liczący 83 lata.

Szachowi 
mistrzowie

BEATA RAWSKA 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Od kilku lat organizowany jest na KUL 
Turniej Szachowy o Puchar JM Rektora 
KUL. Zawody z roku na rok cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem.

Turniej Szachowy o Puchar JM Rektora KUL został rozegrany w atrium 
Collegium Norwidianum (fot. Beata Rawska)



54

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   maj-czerwiec  2019 | Nr 3 (179)

Z REKOMENDACJI WYDAWCY

Publikacje Wydawnictwa KUL i TN KUL

Wykładnia prawa – 
aspekty teoretyczne  
i praktyczne 
red. Jadwiga Potrzeszcz, 
Bartosz Liżewski 

ISBN 978-83-8061-649-3 
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

Piotr Magier
Metateoria pedagogiki 
chrześcijańskiej

ISBN 978-83-7306-835-3
Lublin: TN KUL 2019
Prace Wydziału Nauk 
Społecznych 178

Danuta Grzesiak-Witek, 
Magdalena Łuka, Paweł 
Witek
Wybrane kierunki 
współczesnej profilaktyki  
i resocjalizacji

ISBN 978-83-7306-804-9  
i 978-83-8061-522-9
Lublin: TN KUL i KUL 2019
Prace Wydziału Nauk 
Społecznych 180

Lidia Pietruszka, 
Magdalena Parzyszek
Narzeczeństwo – droga, 
którą warto przejść
 
ISBN 978-83-7306-839-1
Lublin: TN KUL 2019
Prace Wydziału Nauk 
Społecznych 179

Beata K. Obsulewicz
Z literatury polskiej 
przełomu XIX i XX wieku. 
Szkice 

ISBN 978-83-8061-658-5 
Lublin: Wydawnictwo KUL 
2019 

Krzysztof Góźdź
Teologia spełnieniem myśli 
ludzkiej 

ISBN 978-83-8061-665-3 
Lublin: Wydawnictwo KUL 
2019 

Stanisław Sarek, TN KUL Beata Duma 
kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL
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wystawa czynna 
do 30 września 2019 r.
Muzeum KUL, Lublin, 
Al. Racławickie 14
muzeum.kul.pl

KURATORZY WYSTAWY
o. Rafał Maria Antoszczuk OFMConv, 

Klasztor Franciszkanów w Krakowie

Krzysztof Przylicki, Muzeum KUL



 

Szczegółowe warunki  
i tryb postępowania rekrutacyjnego 

oraz programy kształcenia 
dostępne są na 

kandydat.kul.pl/doktoranckie

S z k o ł a 
D o k t o r s k a 
K U L

www.kul.pl

KATOLICKI 
UNIWERSYTET 

LUBELSKI 
JANA PAWŁA II

Rejestracja kandydatów
do SZKOŁY DOKTORSKIEJ

prowadzona będzie  
od 15 lipca do 10 września 2019 r. 


