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Rok Świętego Jana Pawła II

Szanowni Państwo,

Medal za Zasługi dla KUL dla ks. prof. dra hab. Stanisława Janecz-
ka i Gratae Memoriae Signum Universitatis dla Wiesława Myśliwskie-
go. Inauguracja roku akademickiego w lubelskim Areszcie Śledczym. 
To w listopadzie. W grudniu zaś świętowaliśmy kolejną rocznicę po-
wstania naszej Alma Mater i nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
podczas spotkania opłatkowego. O tych i kilku innych wydarzeniach 
z ostatnich dwóch miesięcy minionego roku piszemy na łamach niniej-
szego numeru „Przeglądu Uniwersyteckiego”. 

„Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięcz-
ność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodzi-
ców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która 
dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy gdy przychodzi-
ło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia 
w niespokojnych czasach” – wyznał Jan Paweł II, odwiedzając rodzinne 
Wadowice w czerwcu 1999 r. W związku z 100. rocznicą urodzin pa-
pieża Polaka i beatyfikacją prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego 
rok 2020 zapowiada się na naszym Uniwersytecie interesująco. W pro-
gramie wspólnych obchodów zaplanowano wydarzenia naukowe, kul-
turalne i sportowe, które będziemy relacjonować. W tym numerze pi-
szemy zaś o jednej z inicjatyw Instytutu Jana Pawła II związanej z datą 
18 V 1920 r.

dr Marzena Krupa 
redaktor naczelna

„ŚW. JAN PAWEŁ II ODSZEDŁ DO 
DOMU OJCA, ALE JAK WIERZYMY, 
WSTAWIA SIĘ CODZIENNIE ZA 
NAMI I BŁOGOSŁAWI Z NIEBA, 
PRZYPOMINAJĄC NAM SWOJE 
PRZESŁANIE: »NIE LĘKAJCIE SIĘ!«”.

Z „Uchwały Senatu RP z dnia  
18 października 2019 r.  
w sprawie ustanowienia roku 2020  
Rokiem Świętego Jana Pawła II”
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Z przemówienia rektora KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca OP 
podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Jana Pawła II i kard. Stefana 
Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL w dniu 31 maja 1983 r.

DWIE POSTACIE – JAN PAWEŁ II I STEFAN KARDYNAŁ 
WYSZYŃSKI – WYROSŁY Z TEJ SAMEJ GLEBY NARODU 
POLSKIEGO, WZAJEMNIE SIĘ WARUNKOWAŁY DO TEGO 
STOPNIA, IŻ PAPIEŻ POLAK POWIEDZIAŁ:  
„NIE BYŁOBY DZISIAJ PAPIEŻA POLAKA BEZ PRYMASA 
WYSZYŃSKIEGO"; TE DWIE POSTACIE UCIELEŚNIAŁY 
WARTOŚCI KULTUROWE NARODU TAKŻE W TYM 
UNIWERSYTECIE I POPRZEZ TEN UNIWERSYTET, 
Z KTÓRYM BYŁY TAK BARDZO ZWIĄZANE PRZEZ WIELE 
LAT SWEGO ŻYCIA.

fot. Archiwum 
Uniwersyteckie KUL
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Ósmy 
grudnia 

    W 2019 R. KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 
JANA PAWŁA II ŚWIĘTOWAŁ 101. ROCZNICĘ 
ZAŁOŻENIA. PROGRAM UBIEGŁOROCZNYCH 
OBCHODÓW ROZPOCZĄŁ SIĘ OD PORANNEJ 
MSZY ŚW., A ZAKOŃCZYŁ WIECZORNYM 
RECITALEM FORTEPIANOWYM.

Na I piętrze Gmachu Głównego Rektor KUL ks. prof. dr hab. An-
toni Dębiński i prof. dr Jan Goossens z Katolickiego Uniwersy-
tetu w Leuven odsłonili tablicę upamiętniającą ks. prof. Józefa  
De Smeta, historyka, doktora honoris causa KUL, inicjatora 
współpracy KUL i KU Leuven; sylwetkę i dokonania ks. De Sme-
ta przedstawił prof. dr hab. Robert Chodkowski; po uroczysto-
ści odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat współpracy oby-
dwu uniwersytetów. 

Przy grobie założyciela i pierwsze-
go rektora ks. Idziego Radziszewskie-
go Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni 
Dębiński wraz z przedstawicielami pra-
cowników i studentów modlił się w in-
tencji zmarłych członków społeczności 
akademickiej.

Koncelebrowanej Mszy św., sprawowanej w inten-
cji społeczności uniwersyteckiej w kościele akade-
mickim KUL, przewodniczył prorektor ds. studen-
tów ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL.

Po okolicznościowych przemówieniach dyrektor Uniwersyteckiego Centrum 
Medialnego dr Małgorzaty Żurakowskiej, Rektora KUL ks. prof. dra hab. Anto-
niego Dębińskiego i redaktora naczelnego Uniwersyteckiego Radia KUL Mar-
cina Superczyńskiego wyemitowana została pierwsza audycja radiowa – wy-
wiad z Jego Magnificencją i reportaże prezentujące wybrane wydarzenia z ży-
cia Uniwersytetu – inaugurując działalność Uniwersyteckiego Radia KUL.

Z okazji jubileuszu 15-lecia Legii Akademickiej KUL w atrium Collegium 
Norwidianum odbyła się ceremonia wojskowa, podczas której Legia 
została odznaczona brązowym medalem „Za zasługi dla obronności 
kraju”, nadanym przez ministra obrony narodowej, a jej byli kurato-
rzy, instruktorzy, dowódcy oraz zasłużeni członkowie – medalem „Za 
zasługi dla Legii Akademickiej KUL”.

W ramach cyklu Opus Magnum – KULowskie 
wieczory z muzyką wystąpił pianista, profesor 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach Zbigniew Raubo, który wykonał 
utwory Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van 
Beethovena i Fryderyka Chopina.
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CENNA OBECNOŚĆ

Ksiądz Dziekan Stanisław Janeczek, który kilka tygodni temu 
przeszedł na emeryturę, sprawiedliwie został uhonorowany Me-
dalem za Zasługi dla KUL, najwyższym odznaczeniem nadawanym 
przez Alma Mater własnym absolwentom lub pracownikom.

Kiedy myślę o Księdzu Dziekanie, o jego zasługach i o roli, którą 
odegrał w życiu społeczności akademickiej, od razu przychodzi mi 
na myśl siwy wilk Akela, jeden z bohaterów niezapomnianej Księ-
ga dżungli Josepha Rudyarda Kiplinga. Akela był przywódcą stada, 
strażnikiem świętych praw wolnego ludu wilków, a także gwaran-
tem bezpieczeństwa i obrońcą Mowgliego, zabłąkanego w dżungli 
i wychowanego przez wilki ludzkiego dziecka. Jak z pewnością każ-
dy pamięta, powieść Kiplinga otwiera scena, w której Akela zostaje 
zdetronizowany i wskutek intryg różnych zwierząt musi opuścić sta-
do. Po jego odejściu świat wilków pogrąża się w chaosie; żyjący do-
tąd w harmonii członkowie stada, straciwszy z oczu dobro wspólne, 
zaczynają walczyć między sobą, a wskutek tych intryg i walk rów-
nież Mowgli zostaje wypędzony z dżungli. 

Ksiądz Dziekan Janeczek przypomina mi siwego wilka Akelę nie 
tylko dlatego, że zdobywając – nagradzane dzisiaj medalem – za-
sługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sam osiwiał. Bar-
dziej chodzi mi o to, że Dostojny Laureat należy do tych nielicznych 
i coraz mniej licznych ludzi, których obecność we wspólnocie aka-
demickiej jest źródłem ładu i bezpieczeństwa. W obecności takich 
osób nawet dżungla robi wrażenie ogrodu. Wraz z odejściem Księ-
dza Dziekana Janeczka na emeryturę z codziennego krajobrazu Al-
ma Mater znika zatem nie tylko znajoma twarz, ale nadto wyraźnie 
zauważalna część porządku i ważne źródło mądrości. Taka świado-
mość zubożenia Uniwersytetu stanowi najlepszą miarę zasług jed-
nostki dla społeczności.

Z BIOGRAFII LAUREATA

Ksiądz Stanisław Janeczek związał się z Katolickim Uniwersyte-
tem Lubelskim pięćdziesiąt lat temu, wstępując w roku 1969 na 
Wydział Teologii, by od 1977 r. kontynuować edukację na Wydziale 
Filozofii. Stopień naukowy doktora filozofii uzyskał w roku 1988, 
stopień doktora habilitowanego filozofii w roku 2004, zaś tytuł na-
ukowy profesora nauk humanistycznych w roku 2011.

W latach 1988-1995 był zatrudniony w Międzywydziałowym Za-
kładzie Leksykograficznym, między innymi jako zastępca redakto-
ra naczelnego i współredaktor Encyklopedii katolickiej. Od 1994 r. 
do odejścia na emeryturę w roku 2019 pracował w Katedrze Hi-
storii Filozofii w Polsce na Wydziale Filozofii, przechodząc przez 
wszystkie szczeble i akademickie stanowiska, by w roku 2005 zostać 

O. PROF. DR HAB. MARCIN TKACZYK OFMCONV
Instytut Filozofii

Zasłużony dla KUL
    LAUDACJA WYGŁOSZONA PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA  

KS. PROF. DROWI HAB. STANISŁAWOWI JANECZKOWI  
MEDALU ZA ZASŁUGI DLA KUL W DNIU 18 XI 2019 R.

kierownikiem katedry, a w roku 2011 także profesorem zwyczaj-
nym. W latach 2008-2011 pełnił ponadto obowiązki kierownika Ka-
tedry Historii Kultury Intelektualnej w Instytucie Kulturoznawstwa. 

W latach 1997-1999 był koordynatorem studium filozofii na Sło-
wacji dla studentów eksternistów Wydziału Filozofii KUL, a w latach 
2009-2019 przewodniczącym Sekcji Filozoficznej Wykładowców Fi-
lozofii Uczelni Katolickich w Polsce.

NA CZELE WYDZIAŁU FILOZOFII

W latach 2005-2008 ks. Stanisław Janeczek pełnił funkcję pro-
dziekana, a w latach 2008-2013 dziekana Wydziału Filozofii. Obej-
mował te urzędy, odpowiednio jako współpracownik i następca 
dziekana prof. dra hab. Stanisława Kiczuka, w czasie, w którym prze-
ciwne wiatry coraz mocniej biły w burtę Wydziału, grożąc nawet 
wywróceniem nieszczęsnej łodzi. Nieprzyjaznym Mojrom nie wy-
starczyło zasnucie nieba ciemnymi chmurami coraz dziwniejszych 
reform nauki i szkolnictwa wyższego ani omamienie młodzieży sy-
renim śpiewem, przyzywającym do popularnych nowatorskich kie-
runków studiów, które studiami wolno nazwać tylko ze względów 
towarzyskich. Mojry uderzyły w Dziekana Janeczka nawet tym, że 
w jednym roku przecięły nić życia całemu zastępowi profesorów fi-
lozofii, a działo się to w czasie, w którym profesorowie byli jeszcze 
Uniwersytetowi potrzebni i w którym za ich niedostatek Wydział 
mógł zapłacić nader słono. Wiem z własnego doświadczenia, że kie-
dy Mojry sprzysięgną się przeciw państewku, to wielkim osiągnię-
ciem władcy jest już to, że państewko nadal istnieje. W takim czasie 
o podbojach się nie myśli. Ksiądz Dziekan Janeczek przeciwnie, ru-
szył pod wiatr z taką siłą i z taką pomysłowością, że mimo niesprzy-
jających wróżb Wydział Filozofii pod jego rządami odniósł najwięk-
sze sukcesy w swojej przecież długiej i bogatej historii. Udało się 
utrzymać lub stworzyć kierunki studiów: filozofia, przyrodoznaw-
stwo i filozofia przyrody, etyka, kulturoznawstwo i retoryka stoso-
wana. Braki kadrowe wyrównano z nawiązką, niemal wszyscy pra-
cownicy uzyskali odznaczenia państwowe, a nadspodziewanie wie-
lu z nich zostało powołanych do gremiów rządowych. Wydział nie 
tylko utrzymał, ale poprawił i tak wysokie oceny w zakresie badań 
naukowych i poziomu kształcenia. Kierunek studiów filozofia uzy-
skał najwyższe wyróżnienie komisji akredytacyjnej; wreszcie w roku 
2012 Ksiądz Dziekan Stanisław Janeczek odebrał z rąk prezesa Rady 
Ministrów dyplom dla najlepszego kierunku studiów w Polsce.

OBSZAR BADAŃ NAUKOWYCH

Podobnie jak wilk Akela, Ksiądz Dziekan Janeczek nie tylko po-
trafi kierować działaniami innych wilków, ale sam jest dobrym 

myśliwym. Ulubionym terenem łowieckim Laureata jest historia fi-
lozofii nowożytnej i polskiej, historia oświaty oraz dzieje filozofii na 
KUL. Lista prac naukowych Księdza Dziekana zawiera prawie czte-
rysta pozycji (zob. www.kul.pl/ks-prof-dr-hab-stanislaw-janeczek).  
W dniu wręczenia mu Medalu za Zasługi dla KUL nie wolno zapo-
mnieć o takich jego pracach, jak: Filozofia na KUL-u. Nurty – oso-
by – idee z roku 2008, Pisma założyciela KUL ks. Idziego B. Radzi-
szewskiego z roku 2009 oraz Rektorowi KUL. W 90. rocznicę śmierci 
ks. Idziego Radziszewskiego z roku 2013. 

Nawiązując do metodyki Joachima Lelewela i Stefana Swieżaw-
skiego, Ksiądz Dziekan Janeczek w swoich pracach z jednej stro-
ny akcentuje wagę obiektywizmu i krytycyzmu w doborze źródeł, 
poszerzając przy tym tradycyjną historię filozofii o całe bogactwo 
zjawisk kulturowo-społecznych, a z drugiej dba o zrozumienie przy-
czyn analizowanych zjawisk, ukazując w szczególności polskie realia 
na tle dynamicznie pojętego kontekstu ogólnoeuropejskiego i nie 
lękając się formułowania interpretacji nawet o charakterze historio-
zoficznym. Skupia się nie tylko na analizie treści badanych dzieł, ale 
również na kontekście ich powstania i funkcjonowania. Pokazuje, że 
istotny wpływ na sformułowanie określonych tez filozoficznych czy 
w równej mierze interpretacji badających je historyków ma szeroki 
kontekst kulturowy, ideowy, a nawet polityczny. To własne, złożone 
podejście historyczne Laureat nazywa historią kultury intelektual-
nej. Jej istotnym elementem jest historia kultury filozoficznej, ale 
także historia nauki i historia światopoglądu.

Na osobną wzmiankę zasługuje redagowana przez Laureata mo-
numentalna seria wydawnicza Dydaktyka Filozofii. W jej ramach 
Ksiądz Profesor opublikował już – często nie tylko własnym wysił-
kiem, ale również własnym sumptem – tomy: Antropologia, Filozo-
fia religii, Filozofia przyrody, Epistemologia, Etyka (cz. 1-2), Metafizy-
ka (cz. 1-2), Filozofia Boga (cz. 1-2), Logika (cz. 1-2) oraz Metodologia 

nauk (cz. 1-2), w sumie siedem tysięcy stron 
druku w formacie B5. Dzieło to prezentuje 
najwyższy poziom naukowy, nie ustępując 
na jotę słynnym kompanionom z Oksfor-
du i Cambridge, a niekiedy je przewyższa-
jąc; stanowi wzorcową realizację misji KUL 
w stosunku do Kościoła; cieszy się szero-
kim uznaniem w świecie naukowym i jest 
źródłem prestiżu KUL w oczach uczonych 
reprezentujących różne ośrodki i różne po-
glądy na świat; wywiera uchwytny i trwały 
wpływ na społeczeństwo poza akademią; 
jest wyjątkowe pod względem rozmachu 
i porównywalne w tym aspekcie tylko z En-
cyklopedią katolicką. Seria Dydaktyka Filo-
zofii pod wieloma względami przypomina 
słynne dzieło Etymologiarum sive Originum 
libri viginta św. Izydora z Sewilli, uznawa-
ne za pierwszą pełnoprawną encyklopedię 
naukową.

WĄTEK OSOBISTY

Laureat przypomina mi wilka Akelę także 
w wymiarze osobistym. Będąc u jego boku 
prodziekanem Wydziału Filozofii, poznałem 
Księdza Dziekana Janeczka jako szefa wyma-
gającego, sprawiedliwego, a nade wszyst-
ko lojalnego względem współpracowników 
i podwładnych. Prawie każdego dnia by-
łem świadkiem jego waleczności o wspól-
ną sprawę oraz tego, że nigdy nie walczył 
o sprawy własne. Dla siebie zwykł wybie-
rać zadania trudniejsze i zaszczyty bardziej 
skromne. Pod każdym względem współpra-
ca z Księdzem Dziekanem Stanisławem Ja-
neczkiem była jedną z najlepszych rzeczy, 
jakie stały się moim udziałem.

„Medal za Zasługi dla KUL jest przyznawany osobom, 
które zyskały w społecznym odbiorze miano Człowieka 
Uniwersytetu, Człowieka Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II […]. Człowiek Uniwersytetu to 
osobowość znajdująca wyraz w uniwersytetotwórczych 
postawach, których nie da się zadekretować regulacjami 
prawnymi ani wymusić. Cechuje go zatem ofiarność, oddanie 
i identyfikowanie się z Uniwersytetem. Bez takich ludzi 
Uniwersytet być może będzie trwać, ale będzie pozbawiony 
wewnętrznej żywotności i dynamizmu […]. Ksiądz Profesor 
Stanisław Janeczek jest Człowiekiem KUL, stąd jego postawa 
jest wyznaczona dążeniem do połączenia uniwersyteckości 
z katolickością, służby nauce ze służbą Kościołowi. 
Harmonijnie łączy pracę i wartości realizowane przez 
uczonego z pracą i wartościami kluczowymi dla kapłana, 
i właśnie to połączenie stanowi ważny i wyróżniający go rys” 
– mówił Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.

Ks. prof. dr hab. Stanisław 
Janeczek, Rektor KUL 
ks. prof. dr hab. Antoni 
Dębiński i dziekan 
Wydziału Filozofii  
dr hab. Monika Walczak, 
prof. KUL
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WDZIĘCZNA PAMIĘĆ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nasza wiekowa Al-
ma Mater, jak każda dobra matka najbardziej raduje się z osiągnięć 
swoich dzieci, szepcąc innym matkom-uniwersytetom: „Popatrzcie 
ino, popatrzcie – jak wysoko mój syn zaszedł!”.

Bywa, że i jej dzieci odwdzięczają się równie obfitymi znakami 
serca, mówiąc z dumą do ludzi: „Moja Staruszka to najlepsza matka 
pod słońcem!”.

Ta wymiana znaków wdzięczności jest czymś tak głęboko zako-
rzenionym w naszej kulturze, że nie sposób wyobrazić sobie więk-
szej radości rodzinnej i analogicznie – uniwersyteckiej niż spotkanie 
wybitnego „syna”, mierząc po ludzku, ze „staruszką matką” w uro-
czystym, publicznym akcie wzajemnego „przyznania się do sie-
bie”. Takie odświętne spotkanie prosi o przypomnienie wszystkim 
uczestnikom życia w kulturze słów św. Franciszka z Asyżu: „Laudato 
sie, mi’ Signore, cum tucte le Tue creature...”.

Jako członek tej wspólnoty akademickiej chciałbym dać wyraz 
uznaniu dla wielkości talentu i osiągnięć artystycznych Wiesława 
Myśliwskiego, absolwenta polonistyki KUL, studenta z lat 1951-
1956, z tych roczników, które obrodziły tu licznymi wybitnościami 
w każdej dziedzinie życia społecznego, a szczególnie w literaturze. 
Wspomnijmy kilkoro pisarzy z tego mniej więcej czasu, gdy na ku-
lowskiej polonistyce spotkali się: Barbara Eysmontt (1930-1996), 
Anka Kowalska (1930-2008), Jerzy Krzysztoń (1931-1982), Andrzej 
Szmidt (1933-2006), Bohdan Królikowski (1934), Józef Zięba (1932) 
i przyszła żona naszego Laureata – Wacława Stec. W świat literatu-
ry i teatru, prócz ich własnych talentów, wprowadzali ich tacy mi-
strzowie, jak: Irena Sławińska, Czesław Zgorzelski czy początkujący 
wówczas na polu nauki Stefan Sawicki. Znajdując te lubelskie ślady 
w biografii Myśliwskiego, myślę, że: „Ślady są ważniejsze od wszyst-
kich kierunków” (Ucho Igielne).

Nasz Laureat jest autorem znakomitych powieści, dramatów 
oraz ich adaptacji artystycznych (teatralnych, filmowych i telewizyj-
nych). Przez wiele lat pracował również jako współtwórca i redaktor 
pism kulturalnych („Regiony” i „Sycyna”); jego dorobek uhonoro-
wano kilkudziesięciu nagrodami i wyróżnieniami, w tym dwukrot-
nie głośną Nagrodą Literacką „Nike” – za Widnokrąg (1997) oraz 
za Traktat o łuskaniu fasoli (2007). Jest też doktorem honoris cau-
sa kilku polskich uczelni. W dziejach naszej literatury nieczęsto się 
zdarzają tak zgodne i stałe wyrazy uznania czytelników i różnych 
gremiów rozdzielających laury wobec bieżącej twórczości pisarza, 
jakbyśmy woleli wobec nich odgrywać raczej rolę „późnych wnu-
ków” niż tych, którzy „w-cześnie”, czyli we właściwym czasie potra-
fią „współczesnym zacnym oddać cześć”.

WIEJSKI I MIEJSKI

Od głośnego debiutu powieściowego w 1967 r., czyli od Nagie-
go sadu, Wiesław Myśliwski rozpoznawany jest w polskiej pano-
ramie literackiej dość zgodnie jako mistrz tzw. nurtu chłopskiego 
czy wiejskiego, od czego zresztą się nie odżegnuje, choć – Bogiem 
a prawdą – nie wywodzi się metrykalnie z chłopskiego środowiska, 
jak Julian Kawalec (1916-2014), jego sąsiad z ziemi sandomierskiej, 
czy Tadeusz Nowak (1930-1991) z nieodległych Wietrzychowic nad 
Dunajcem. Jego „widnokrąg” wiejski zawiera oczywiście te pier-
wiastki ogólnoludzkie, które dostrzegamy również w literaturze od 
starożytności do naszych dni. Owszem, zarówno większość jego 
bohaterów, jak i przestrzeń zdarzeń powieściowych wyrasta z wiej-
skiego świata czy raczej ze strefy pogranicznej pomiędzy dwoma 
światami – wiejskim i miejskim, ale główne przesłanie i tkankę prze-
żyć aktorów zdarzeń powieściowych mogą uznać za swoje zarówno 

PROF. DR HAB. JÓZEF FRANCISZEK FERT
wieloletni pracownik naukowy KUL

Wiesława 
Myśliwskiego 
afirmacja 
świata
    LAUDACJA Z OKAZJI WRĘCZENIA PISARZOWI 

MEDALU GRATAE MEMORIAE SIGNUM 
UNIVERSITATIS.

mieszkaniec miasta, jak i skromnego przysiółka, gospodarz pałacu, 
jak i biednej chaty za wsią. To prawda, język jego powieści przy-
pomina niekiedy potok niespiesznych opowieści, jakie spracowani 
wieśniacy, po znojnym tygodniu, przysiadłszy przy niedzieli na ła-
weczce w cieniu dojrzewającego sadu czy wyniosłego jesionu, roz-
wijają z niekończącego się, a bywa wielokrotnie używanego spła-
chetka – język „godek” o życiu i śmierci, o wojnie i powodziach, 
o sobie i świecie, o sensie i bezsensie ludzkiego trudu... Nawet słow-
nictwo tych wynurzeń raz po raz błyska srebrzystą łuską autentycz-
nej gwary sandomierskiej czy sandomiersko-tarnobrzeskiej, jakże 
mi bliskiej i rozpoznawalnej na każdym miejscu i o każdej porze, bo 
podobnie mówiło się i w mojej wsi rodzinnej, przez wieki zresztą 
stanowiącej zachodni skrawek księstwa sandomierskiego, czyli ma-
łej ojczyzny autora Ucha Igielnego. Nie tylko słownictwo, te: „zo-
gaty”, „zojdy”, „śliwki srolki” i „Głęboka Droga” – w jego powieści 
i w mojej pamięci, oddalonych od siebie nieco ponad 80 km w linii 
prostej – są mi drogie i bliskie. Gdy więc słyszę tu: „dejcież mu jeść”, 
„wielkie mi znowu co”, „dwa pokoje to trzeba a trzeba”, „chceta, to 
wierzta” – to od razu pojawiają się realia minionego, mojego wła-
snego czasu i moich językowych uniwersytetów pomiędzy Grodzi-
skową a Łysą Górą, pomiędzy Strugą i Nidą...

Wiejskie opowieści toczą się przez życie narratora i jego „są-
siadów” jak niekończące się suity Mozarta, a nasz aoida z serdecz-
ną wiernością niezwykłej, światłoczułej pamięci pozwala ze swoją 
książką w ręku przemierzać ten jego świat. Dosłownie, zajrzałem 
do map Sandomierza i okolic, żeby sprawdzić, czy nadwiślańskie 
Rybaki to pisarski wynalazek czy rzecz zanurzona, jak my, w real-
nej przestrzeni i czasie. Oczywiście – są Rybaki, czyli ulica sando-
mierskiego przedmieścia, o krok od Wisły, choć pisarz jak ognia 
unika nazwy „Sandomierz”. Jest po prostu „Miasto”, bo każdy prze-
cież wie, że mowa o tym jednym, jedynym, książęcym, koronują-
cym malownicze wzgórza nad Wisłą. Muzyczny słuch i malarski 
zmysł kompozycyjny dostrzegamy w całej jego prozie, ale szcze-
gólnie uderza to w powieści Widnokrąg, z której można między 
innymi wyczytać głębokie zarysy programu artystycznego naszego 

Uroczystość wręczenia Wiesławowi Myśliwskiemu 
Gratae Memoriae Signum Universitatis odbyła się 
21 XI 2019 r. w ramach KULowskich spotkań literackich 
i Wernisaży literackich „Akcentu”. Laureat został 
wyróżniony „za ogromny wkład w kulturę polską 
poprzez twórczość literacką przenikniętą głęboką 
refleksją o człowieku i kierującą ku sprawom  
najwyższej wagi”. Wyróżnienie wręczył Rektor KUL  
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, laudację wygłosił  
prof. dr hab. Józef F. Fert, a spotkanie autorskie 
poprowadził redaktor naczelny „Akcentu” Bogusław 
Wróblewski. 

Laureata. Początkowo myślałem nawet, że to zbiór opowiadań, 
spiętych osobą narratora-bohatera, rosnącego wraz z narastaniem 
zdarzeń i otwieraniem się jego coraz dalszych, rozleglejszych „wid-
nokręgów”, a snującego niekończące się monologi wewnętrzne 
o sobie i świecie z niezgłębionej pamięci, z której płyną obrazy 
i przemyślenia. Ale z czasem zrozumiałem, że obcuję z  e p o p e j ą,  
która powroty, nawroty, zapętlenia fabuły bierze w siebie jak naj-
większa nasza narratorka – Wisła – i niesie przed siebie, w nieobe-
szły świat, który wprawdzie się gdzieś zaczyna, ale nie wiadomo, 
czy gdziekolwiek i kiedykolwiek kończy. Chyba że jeszcze wróci 
kiedyś do nas, zasiądzie przy ognisku na łąkach nad Rzeką – Ka-
ziunio od Sroczyńskich, który wybrał się był w świat, aby wreszcie 
dotrzeć do jego kresu, by dojść do brzegów widnokręgu i już wię-
cej nie cierpieć roli popychadła, sieroty, pastucha, skoro  b ę d z i e   
w i e d z i a ł  i z innymi podzieli się zdobytą właśnie prawdziwą 
wiedzą. Obiecał to Piotrkowi, więc wróci i opowie, czy rzeczywi-
ście świat jest podobny do krowiego oka, „a my w jego głębi” 
(Widnokrąg), niczym na obrazach Chagalla, polatujemy niewysoko 
i wracamy między znajome przestrzenie i zdarzenia, znajome sym-
bole i osoby: dziewiąty most, rzekę, krzemień pasiasty, katedrę, 
sad, Bramę Opatowską, biały dom z czerwonym dachem wśród 
wiśni, dziewczynę z białego domu, ojca, matkę, dziadka, wojnę – 
jedną, drugą, dziesiątą... I do tego symbolu nad symbolami – do   
s c h o d ó w – niczym drabiny przeznaczeń pojawiających się raz po 
raz w obrazie świata kreowanym przez autora Kamienia na kamie-
niu. Te schody, których początek, a może koniec, mieści się w ta-
jemniczym Uchu Igielnym.

„POCHWALONY BĄDŹ, PANIE”

Myślę, że pisarzowi od początku towarzyszy niezwykłe w dzi-
siejszych niespokojnych czasach poczucie boskiej wzniosłości ży-
cia; narzuca się tu nieodparcie odniesienie do homeryckiej rów-
nowagi i afirmacji świata, jaki jest, jaki się nam przytrafił, skoro: 
„Dwa naczynia przed Zeusa tronem – / Z jednego dobro, z drugie-
go zło na świat płynie...” (Iliada VIII 69). Ta świadomość nie staje 
się jednak u niego przesłanką sceptycznej neutralności, eskapi-
stycznej izolacji czy tym bardziej wyniosłej wyższości i lekcewa-
żenia, wręcz przeciwnie – całość tej prozy przenika serdeczna 
akceptacja i współczujące zrozumienie, że „tego, co ty widzisz, 
nikt inny nie widzi” (Widnokrąg), a każde twoje słowo warte jest 
zauważenia i docenienia, bo „[...] cóż ważniejsze jest od słów, 
wszystko się ze słów bierze, i nawet najkrwawsze bitwy toczy się 
o słowa, które po nich zostaną” (Widnokrąg). A wszystko, co jest, 
jest dobre. „I nieszczęścia, choć bolesne, nie są człowiekowi wro-
gie, lecz nieuniknione, i nawet śmierć nie jest mu obca i zła, jak ją 
niektórzy oczerniają, lecz zadomowiona jak w rodzinie [...]” (Nagi 
sad). Ważna w tym świecie jest prawda, ważne są słowa, których 
potrzebujemy, „jeśli chcemy wiedzieć” (Ucho Igielne), bo życie 
„człowiek nosi w sobie. Nie opowie, to go nie ma” (Ucho Igielne), 
i cenne jest jak najszlachetniejszy kryształ, jak ojcowa nalewka na 
suszonych śliwkach (por. Ucho Igielne).

Tę homerycką afirmację świata chciałbym szczególnie podnieść 
w mych słowach jako ogromnie ważny i niezwykle cenny wkład 
Laureata w nasz „byt podniebny”, w nasze „bojowanie”, co pozwa-
la mi wobec tego wspaniałego pisarstwa powtórzyć olśniewające 
słowa Pieśni słonecznej św. Franciszka: „Pochwalony bądź, Panie, ze 
wszystkimi Twymi stworzeniami, / Nad wszystko z bratem Słońcem, 
/ Lampą dnia, która rozświetla naszą drogę do Ciebie...” (w. 5-7, pa-
rafraza dialektu umbryjskiego).

Ad multos annos, Wielce Szanowny Laureacie naszego uniwer-
syteckiego znaku dumy i wdzięczności – Gratae Memoriae Signum 
Universitatis!

ZAMIAST WIELU SŁÓW WZRUSZEŃ, 
WDZIĘCZNOŚCI POWIEM, ŻE NIE 
BARDZO WIERZĘ, ŻE TO JA STOJĘ TU 
PRZED PAŃSTWEM. WIELEDZIESIĄT 
LAT TEMU W NAJŚMIELSZYCH 
SŁOWACH, W NAJŚMIELSZYCH 
WYOBRAŻENIACH NIE MÓGŁBYM 
PRZYPUSZCZAĆ, ŻE OTO PO 
DŁUGIEJ DRODZE MOJEGO ŻYCIA 
I MOJEGO PISANIA SPOTKA MNIE 
TAK ZASZCZYTNE WYRÓŻNIENIE 
MOJEJ RODZIMEJ UCZELNI. ALE ŻEBY 
UWIERZYĆ, ŻE TO JEDNAK JESTEM JA, 
POWIEM NAJSKROMNIEJ: DZIĘKUJĘ. 
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RESOCJALIZACJA 
PRZEZ KSZTAŁCENIE

Kolejna edycja studiów dla osadzonych 
w lubelskiej instytucji penitencjarnej ru-
szyła w obecnym roku akademickim. Sta-
nowi ona odpowiedź na potrzeby jedno-
stek karnych w zakresie kształcenia osób 
do pełnienia zadania asystenta osoby nie-
samodzielnej. Drugą ważną przesłanką do 
kontynuowania projektu edukacyjnego KUL 
w zakresie resocjalizacji przez edukację by-
ły doświadczenia pierwszej edycji studiów 
w latach 2013-2016 (studia I stopnia na kie-
runku praca socjalna, specjalizacja street- 
working), ukończonych przez 18 studentów, 
oraz w latach 2016-2018 (studia II stopnia 
na kierunku praca socjalna), zwieńczonych 
uzyskaniem dyplomu magistra przez 4 więź-
niów-studentów. Studenci-więźniowie za-
inicjowali między innymi cykliczną akcję 
charytatywną „Biegniemy dla Hospicjum 
Dobrego Samarytanina w Lublinie”, pole-
gającą na godzinnym biegu na terenie jed-
nostki penitencjarnej przy ul. Południowej, 
mającą na celu wsparcie finansowe lubel-
skiego hospicjum. Czas studiów w opinii stu-
dentów, psychologów, pedagogów i wycho-
wawców penitencjarnych wpłynął znacząco 
na zmianę postaw i zachowań oraz opinii 
i przekonań więźniów-studentów odnośnie 
do wielu obszarów podmiotowych i przed-
miotowych oraz pozwolił wyzwolić poten-
cjał readaptacyjny inkarcerowanych. Wię-
cej w tej kwestii powiedzą przyszłe wyni-
ki badań prowadzonych w ramach Katedry 
Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie 
Psychologii KUL. 

TEGOROCZNI 
STUDENCI-WIĘŹNIOWIE

Kierunek nauki o rodzinie, studia I stop-
nia w specjalizacji asystent osoby niesa-
modzielnej, rozpoczęło 13 osadzonych 
w Areszcie Śledczym w Lublinie. Zaintereso-
wanie podjęciem studiów było bardzo du-
że, o czym świadczyły liczne zapytania kie-
rowane do KUL, zarówno spośród osadzo-
nych, jak i ich bliskich. Jednym z czynników 
generujących zaciekawienie ofertą eduka-
cyjną była roczna przerwa po zakończeniu 
pierwszej edycji studiów. W zasadach rekru-
tacyjnych ze względów logistycznych liczba 
studentów-więźniów została zdecydowanie 
zmniejszona, co również wpłynęło na swo-
istą elitarność grupy osadzonych zakwalifi-
kowanych do podjęcia studiów. Znaczącym 

KS. PROF. DR HAB. MIROSŁAW KALINOWSKI
Instytut Nauk Teologicznych 

Studia  
za kratami
      8 XI 2019 R. W ARESZCIE ŚLEDCZYM W LUBLINIE ODBYŁA SIĘ 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020, PODCZAS 
KTÓREJ 13 SKAZANYCH ZOSTAŁO PRZYJĘTYCH W POCZET 
STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE, SPECJALIZACJA 
ASYSTENT OSOBY NIESAMODZIELNEJ. 

DR HAB. ANNA MAGDALENA KOSIŃSKA
DR HAB. WOJCIECH SZCZEPAN STASZEWSKI
Instytut Nauk Prawnych 

W dniu 3 XII 2019 r. uroczystego otwar-
cia kolejnej, szóstej edycji Akademii 

dokonali dyrektor Uniwersytetu Otwarte-
go KUL Anna Tarnowska-Waszak oraz kie-
rownik Katedry Prawa Międzynarodowe-
go i Prawa Unii Europejskiej dr hab. Woj-
ciech Sz. Staszewski. W roku akademickim 
2019/2020 zaplanowano pięć spotkań, któ-
re poprowadzą pracownicy Katedry Prawa 
Międzynarodowego i Prawa Unii Europej-
skiej. Podczas pierwszych zajęć dr Tomasz 
Sieniow zaprezentował system prawny oraz 
instytucjonalny Unii Europejskiej. Kolejne 
spotkania będą poświęcone zagadnieniom 
dotyczącym funkcjonowania strefy Schen-
gen (25 II 2020 r., dr Anna Szachoń-Pszen-
ny), kontroli wykonywania prawa UE przez 
Trybunał Sprawiedliwości UE (17 III 2020 r., 
dr Edyta Krzysztofik), swobodom rynku we-
wnętrznego (21 IV 2020 r., Aleksiej Shulha) 
oraz polityce kulturalnej UE (9 VI 2020 r., 
dr hab. Anna M. Kosińska). 

W dotychczasowych edycjach udział 
wzięło ponad trzystu uczestników, młodych 

Akademia Prawa 
Europejskiego  
      ORGANIZOWANA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 

JAKO WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE KATEDRY PRAWA 
MIĘDZYNARODOWEGO I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ (WCZEŚNIEJ 
KATEDRY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ W INSTYTUCIE EUROPEISTYKI) 
W INSTYTUCIE NAUK PRAWNYCH NA WYDZIALE PRAWA, PRAWA 
KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI ORAZ UNIWERSYTETU 
OTWARTEGO KUL, OFERUJE UCZNIOM SZKÓŁ ŚREDNICH WYKŁADY 
POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI NA TEMAT PODSTAW INTEGRACJI 
I PRAWA EUROPEJSKIEGO. JEJ KOORDYNATOREM Z RAMIENIA 
KATEDRY JEST DR HAB. ANNA MAGDALENA KOSIŃSKA.

wyzwaniem w organizacji studiów były za-
pisy wchodzącej w życie od roku 2017 usta-
wy o szkolnictwie wyższym. Jedno z rozpo-
rządzeń ministerialnych określa nowy ka-
talog dyscyplin naukowych i przypisanych 
im kierunków studiów, pozostawiając mały 
margines uczelniom w zakresie ich umiesz-
czenia w strukturze danej jednostki. Decy-
dujące oprócz kryteriów zapisu rozporzą-
dzenia są ramowe efekty kształcenia, ich 
większościowy pakiet może wpłynąć na 
ostateczną lokalizację danego kierunku 
w ramach dyscypliny naukowej. Rozstrzy-
gające decyzje na KUL podjęto w kwietniu 
2019 r. Do tego momentu realizacja pro-
jektu była zawieszona w formalnej próżni. 
W konsekwencji proces rekrutacji studen-
tów wolnościowych oraz osadzonych miał 
zdecydowanie krótszy czas i obciążony był 
niepewnością co do spełnienia wszystkich 
kryteriów akademickich i penitencjarnych.

W pierwszej edycji studiów kilku stu-
dentów za zgodą Komisji Penitencjarnej 
uczestniczyło w zajęciach w gmachu KUL, 
korzystając z przywilejów statusu półwol-
nościowego. Podpisana umowa pomiędzy 
Aresztem Śledczym a Uczelnią gwarantu-
je autonomię obu stronom porozumienia. 
Decydują stosowne regulacje, zewnętrzne 
i wewnętrzne akty prawne: instrukcje, re-
gulaminy i rozporządzenia. Nie ma prze-
szkód ze strony KUL w kwestii wspólnych 
zajęć dydaktycznych w siedzibie jednostki 
uniwersyteckiej. 

PROMOCJA RODZINY 
NA UNIWERSYTECIE

Atrakcyjność i aktualność kierunku na-
uki o rodzinie potwierdziły się w spełnieniu 
regulacji rekrutacyjnych, chociaż z punktu 
widzenia komercyjnego i pobieżnej oceny 
aplikacyjności oraz innowacyjności dla dzia-
łań gospodarczych może się wydawać on 
mniej interesujący. Wiemy jednak, że naj-
większe osiągnięcia człowieka mają służyć 
człowiekowi i tutaj pojawia się niezastąpio-
na rola nauk o rodzinie. Jeżeli rozwój gospo-
darczy z zastosowaniem najnowszych roz-
wiązań technologicznych pomija podmioto-
wość człowieka i znaczenie rodziny, to pod-
cina korzenie społeczności, z której czerpie 
całą żywotność. Promocja rodziny leży więc 
w interesie całego społeczeństwa, a uczel-
nie winny temu służyć. Należy z uznaniem 
przyjąć pozytywne ustosunkowanie do pro-
jektu edukacyjnego wśród więźniów zarów-
no przez władze KUL, jak i zarząd Służby 
Więziennej w Lublinie.

obywateli Unii Europejskiej. Uczniowie pod-
czas zajęć mogą poznać podstawowe insty-
tucje UE oraz instytucje prawne tworzone-
go systemu prawnego. Mogą także nauczyć 
się świadomego korzystania z praw wynika-
jących z przysługującego im obywatelstwa 
unijnego. Mimo że Polska jest członkiem 
Unii Europejskiej już ponad 15 lat, to nadal 
odczuwalne są braki w edukacji w obsza-
rze praw i obowiązków jednostki wynikają-
cych z obowiązującego w Polsce, jako pań-
stwie członkowskim, prawa unijnego. Stąd 
w ramach zajęć w Akademii jej uczestnicy 
będą mogli nie tylko dowiedzieć się o pod-
stawach funkcjonowania Unii Europejskiej 
i tworzonego przez nią prawa, ale także 
w trakcie towarzyszących zajęciom warsz-
tatów będą mieli możliwość przyjrzeć się 
praktycznym aspektom funkcjonowania in-
tegracji europejskiej.

Cieszymy się, że z każdym rokiem do 
udziału w Akademii zgłaszają się nowe 
szkoły i to nie tylko z Lublina, ale również 
z regionu.

Mszę św. pod przewodnictwem bpa Józefa Wróbla koncelebrowali dziekan Wydziału Teologii  
ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL (z prawej) i koordynator kierunku nauki o rodzinie  
ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Podczas inauguracji roku akademickiego w Areszcie Śledczym odbyła się immatrykulacja  
13 więźniów-studentów 

Uroczystość otwarcia 
szóstej edycji 

Akademii Prawa 
Europejskiego – Anna 

Tarnowska-Waszak 
i dr hab. Wojciech  

Sz. Staszewski  
(fot. Michał 
Bednarczyk)
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„Czwórka idzie na studia” 

Cykliczny program, nadawany z różnych uczelni przez Polskie Ra-
dio „Czwórka”, zawitał 20 XI 2019 r. na Poczekajkę. Studenci mieli 
okazję opowiedzieć o motywacji wyboru kierunku studiów, o co-
dziennym życiu w akademiku, zaprezentowali swoje pasje, mówi-
li o aktywności w kołach naukowych i organizacjach studenckich. 
Uczestnicy audycji, którzy odwiedzili stoisko Czwórki, mogli zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie, wziąć udział w treningu z trenerem personal-
nym czy w warsztatach kulinarnych. W wydarzeniu uczestniczyli też 
przedstawiciele różnych jednostek Uczelni, by przybliżyć działalność 
między innymi Uniwersytetu Otwartego, Uniwersyteckiej Poradni 
Prawnej, Laboratorium Innowacji czy Fundacji Rozwoju KUL. 

Stypendia dla studentów

Towarzystwo Przyjaciół KUL przyznało stypendia piętnastu stu-
dentom. Siedmiu beneficjentów to maturzyści rozpoczynający na-
ukę na KUL, pochodzący z małych ośrodków, mający trudną sytu-
acją finansową. Pięć stypendiów przyznano studentom bezintere-
sownie działającym na rzecz Uniwersytetu. Trzy stypendia otrzymali 
studenci zaangażowani w działalność Chóru KUL. Uroczystość wrę-
czenia stypendiów odbyła się 19 XI 2019 r.

Dwudziestu dwóch studentów i doktorantów dostało stypendia 
z kilku funduszy stypendialnych: im. Wacława i Ireny Ungar, im. Ta-
deusza i Ewy Konopackich, im. prof. Tadeusza Csaky, Fundacji Po-
tulickiej, im. Paula Staniszewskiego, im. Marii Dorosz-Brzezińskiej, 
Rektora KUL oraz Nagrodę im. Jana Stefańczyka i Heleny Stefań-
czyk-Senftleben. Stypendia zostały rozdane w dniu 18 XII 2019 r.

Dyplomy stypendystom wręczali Rektor KUL ks. prof. dr hab. An-
toni Dębiński i prorektor ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL.

opracowała M.K.

W kilku zdaniach

    W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 KUL 
ROZPOCZĄŁ PREZYDENCJĘ W POLSKIM CENTRUM 
PRAWA KOSMICZNEGO IM. MANFREDA LACHSA. 

LATA 2017-2018

List intencyjny w sprawie powołania Centrum został podpi-
sany 29 V 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim przez dziewięć 
ośrodków akademickich (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw-
ła II, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Rzeszowski, Uni-
wersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski), Polską Akademię Nauk 
i przy udziale prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej oraz pięciu mi-
nistrów (nauki i szkolnictwa wyższego, rozwoju i finansów, spraw 
zagranicznych, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i admini-
stracji). Uroczystość zbiegła się z 50. rocznicą podpisania i wejścia 
w życie Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań 
i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi 
ciałami niebieskimi (zwanego też Traktatem o przestrzeni kosmicz-
nej). Na patrona tej płaszczyzny współpracy wybrano prof. Man-
freda Lachsa (1914-1993), światowej sławy prawnika i dyplomatę, 
sędziego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, profeso-
ra UW i przez wiele lat przewodniczącego Podkomitetu Prawnego 
Komitetu ONZ do spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni 
Kosmicznej, uczonego, który wniósł istotny wkład w rozwój prawa 
kosmicznego.

W 2018 r. dziesięć wspomnianych ośrodków naukowych (KUL, 
UW, UKSW, SGH, UR, UG, UWr, UE w Krakowie, UŚ, PAN), do któ-
rych dołączył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, podpisało 

DR HAB. ANNA MAGDALENA KOSIŃSKA
DR HAB. WOJCIECH SZCZEPAN STASZEWSKI
Instytut Nauk Prawnych

Prezydencja 
KUL 

porozumienie o utworzeniu płaszczyzny współpracy pod nazwą 
Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa. Od tego 
czasu rozpoczęła się formalnie działalność Centrum, a pierwszym 
ośrodkiem, który przewodniczył jego pracom, był Uniwersytet War-
szawski, będący jednocześnie jednostką wiodącą nowej placówki 
naukowej. Głównym celem Centrum jest stworzenie forum spotkań 
i wymiany myśli w zakresie prawa kosmicznego, jak również orga-
nizowanie badań naukowych i przedsięwzięć popularyzujących tę 
dziedzinę.

ROK 2019

Uroczystość przekazania prezydencji Katolickiemu Uniwersy-
tetowi Lubelskiemu Jana Pawła II w Centrum Prawa Kosmiczne-
go im. Manfreda Lachsa odbyła się na Uniwersytecie Warszaw-
skim w dniu 15 XI 2019 r. Połączona ona była z przyjęciem no-
wych członków (Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Główna Służby 
Pożarniczej) oraz z konferencją naukową pt. „Aktualne wyzwania 
prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe”, którą 
współorganizowali: Wydział Prawa i Administracji UW, Wydział 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Szkoła Główna 
Służby Pożarniczej. Uroczystość została uświetniona wykładem in-
auguracyjnym ambasadora Andrzeja Misztala, przewodniczącego 
Podkomitetu Prawnego Komitetu ONZ do spraw Pokojowego Wy-
korzystania Przestrzeni Kosmicznej, na temat działalności Podko-
mitetu i aktualnych prac prowadzonych w jego ramach. Podczas 
konferencji, która skupiła przedstawicieli z różnych ośrodków na-
ukowych, przedstawiono ciekawe i aktualne zagadnienia związane 
z rozwojem prawa kosmicznego. Prelegentami byli także pracowni-
cy Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL 
– dr hab. Anna M. Kosińska wygłosiła referat pt. „Złożenie wnio-
sku o ochronę międzynarodową w kosmosie. Studium przypad-
ku”, a dr Anna Szachoń-Pszenny mówiła o zarządzaniu granicami 
Unii Europejskiej z wykorzystaniem systemów satelitarnych i o roli 
FRONTEX i EUROSUR. 

Przekazanie naszemu Uniwersytetowi przewodnictwa zaraz po 
jednostce wiodącej jest szczególnym wyróżnieniem, ale też moż-
na pokusić się o stwierdzenie, że nie jest przypadkowe. To właśnie 
z KUL i UW ściśle związana jest osoba prof. Cezarego Berezowskie-
go, wybitnego znawcy prawa lotniczego i kosmicznego, uczestniczą-
cego między innymi w pracach Podkomitetu Prawnego Komitetu 
ONZ do spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. 
Patron Centrum prof. M. Lachs napisał o nim, że był „u schyłku 
swojego życia dziekanem polskich profesorów prawa międzynaro-
dowego”. Należy też podkreślić, że przewodnictwo KUL zbiegło się 
w czasie z włączeniem naszej Uczelni jako partnera do konsorcjum 
przygotowującego misję MARS 2023. 

Dziekan – ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

INSTYTUT MATEMATYKI, INFORMATYKI  
I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Dyrektor – p.o. dr Marcin Płonkowski

INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH
Dyrektor – dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit

INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH
Dyrektor – dr hab. Magdalena Staniszewska

PRACOWNIA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ  
I ULTRASTRUKTURY

Kierownik – vacat

Goście Uczelni

Sekretarz papieży Jana Pawła II 
i Benedykta XVI był gościem Polskiej 
Akademickiej Korporacji Astrea 
Lublinensis w dniu 4 XI 2019 r. 
Przewodniczył Mszy św. w kościele 
akademickim, a po niej wraz z Rektorem KUL  
ks. prof. drem hab. Antonim Dębińskim odsłonił 
tablicę pamiątkową poświęconą korporacjom akademickim 
działającym na KUL przed II wojną światową. Podczas spotkania, 
zatytułowanego „Rozmowa ze świadkiem świętości”, mówił 
o swojej pracy w Rzymie i obecnie na Ukrainie. W czasie 
uroczystego komerszu przyjął barwy PAK Astrea Lublinensis 
i został filistrem honoris causa. 

4 XII 2019 r. był gościem cyklu  
„Pro publico bono – KULtura człowieka 
i społeczeństwa”. W wykładzie  
pt. „Prawo i polityka” mówił o konieczności 
refleksji na temat fundamentów służby dla 
dobra wspólnego; podkreślił, że zasadnicze 
znaczenie w tej kwestii ma zarówno prawo, jak 
i polityka.

Uczestniczył w konferencji pt. „Człowiek 
– rodzina – naród. Przesłanie św. Jana 
Pawła II”, zorganizowanej 3 XII 2019 r. 
przez Sekcję Teologii Moralnej w Instytucie 
Nauk Teologicznych. W prelekcji „Życie św. Jana Pawła II – 
przypowieść o słowie” opowiadał o drodze życia ks. Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II, podkreślając, że jego papieskie 
pocieszanie i wspieranie ludzi cierpiących miały źródło zarówno 
w wierze, jak i w osobistych trudnych doświadczeniach. Życie 
papieża Polaka – mówił – można zamknąć w zdaniu, które 
kierował on do młodzieży: „Należy tak zaplanować życie, by 
całe mogło wielbić Boga”.

KS. PRAŁAT DR SŁAWOMIR ODER
POSTULATOR W PROCESIE 
BEATYFIKACYJNYM  
I KANONIZACYJNYM  
JANA PAWŁA II

PAWEŁ MUCHA
ZASTĘPCA SZEFA KANCELARII 
PREZYDENTA RP

ABP MIECZYSŁAW MOKRZYCKI
METROPOLITA LWOWSKI

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu 

Z dniem 1 XII 2019 r. w wyniku połączenia Wydziału Matema-
tyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu z Wydziałem Biotech-
nologii i Nauk o Środowisku powstał Wydział Nauk Ścisłych i Nauk  
o Zdrowiu. 

Uroczystość przekazania prezydencji w Polskim Centrum Prawa 
Kosmicznego im. Manfreda Lachsa przedstawicielowi KUL  
drowi hab. Wojciechowi Szczepanowi Staszewskiemu, kierownikowi 
Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej,  
przez dr hab. Katarzynę Myszonę-Kostrzewę, prof. UW (fot. Mirosław 
Kaźmierczak)
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INICJATYWA 
UCZCZENIA PAMIĘCI

Pracownicy kierunku architektura kraj- 
obrazu od kilku lat dla uczczenia pamięci 
prof. Janusza Janeckiego spotykają się w je-
go rodzinnej miejscowości Siedliszcze ko-
ło Dubienki, aby uczestniczyć w wydarzeniu 
nazwanym Jesion prof. Janeckiego. Nazwa 
ta nawiązuje do jesionu, będącego pomni-
kiem przyrody, który w 2016 r. został na-
zwany imieniem prof. Janusza Janeckiego. 

Wydarzenie jest inicjatywą mającą na 
celu przywołanie i uczczenie pamięci nie-
zwykłej osoby, jaką był niewątpliwie Profe-
sor. Pomysł nadania jego imienia drzewu ro-
snącemu naprzeciw rodzinnego domu Pro-
fesora w miejscowości Siedliszcze, w otu-
linie Strzeleckiego Parku Krajobrazowego, 

MAREK SOLSKI
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Jesion prof. Janeckiego
   LISTOPAD JEST SZCZEGÓLNYM CZASEM PAMIĘCI O OSOBACH NAM BLISKICH, KTÓRE JUŻ ODESZŁY. 

JEDNĄ Z NICH JEST DR HAB. JANUSZ JANECKI, PROF. KUL, WSPÓŁTWÓRCA KIERUNKU ARCHITEKTURA 
KRAJOBRAZU NA NASZYM UNIWERSYTECIE. WSPOMNIENIA O PROFESORZE POWRACAJĄ JESIENIĄ 
RÓWNIEŻ Z TEGO POWODU, ŻE POŻEGNALIŚMY GO W LISTOPADZIE 2008 R. 

narodził się wśród jego wychowanków 
w 2015 r. Wiedzieli bowiem oni, jak bliska 
była mu przyroda i jak ważna była dla nie-
go mała ojczyzna. Dla uczczenia Profeso-
ra wybrane zostało drzewo ustanowione 
pomnikiem przyrody właśnie dzięki jego 
staraniom. W przygotowaniu tej inicjatywy 
brali udział współpracownicy i wychowan-
kowie Profesora z Instytutu Architektury 
Krajobrazu (istniejącego do 1 X 2019 r.) Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II oraz z Zarządu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych, przy współpracy Fundacji 
Krajobrazy, władz samorządowych gminy 
Dubienka, Koła Gospodyń Wiejskich w Sie-
dliszczu, Gminnego Zespołu Szkół w Du-
bience i Nadleśnictwa Strzelce. Działania 
te doprowadziły w dniu 16 V 2016 r. do 
nadania imienia prof. Janusza Janeckiego 

pomnikowemu jesionowi rosnącemu obok 
jego rodzinnego domu w Siedliszczu. Po-
nadto w roku 2018 przy jesionie została 
ustawiona tablica informacyjna o Profeso-
rze i o Strzeleckim Parku Krajobrazowym, 
który powstał z jego inicjatywy. Przygoto-
wanie i ustawienie tablicy zostało sfinan-
sowane ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie.

W niedzielę 24 XI 2019 r. już po raz 
czwarty spotkały się osoby pragnące 
uczcić pamięć Profesora w 11. rocznicę je-
go śmierci. Przybyli zebrali się w koście-
le filialnym pod wezwaniem Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych w Siedliszczu na 
Mszy św., podczas której homilię wygłosił 
ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL, dzie-
kan Wydziału Matematyki, Informatyki 

Uczestnicy spotkania w roku 2019 (fot. Krzysztof Wojciechowski)
Jesion prof. Janeckiego  
(fot. Jan Kamiński)

i Architektury Krajobrazu. Następnie miało 
miejsce spotkanie w miejscowej świetlicy, 
gdzie z poczęstunkiem tradycyjnie czekały 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlisz-
czu. Pomimo niesprzyjającej aury uczestnicy 
wydarzenia udali się na spacer przyrodniczy 
po Strzeleckim Parku Krajobrazowym, aby 
poznać lasy, między którymi Profesor się 
wychowywał, o których często wspominał 
i które starał się zachować dla przyszłych 
pokoleń. Chciał w ten sposób chronić mię-
dzy innymi gniazdującego w tych lasach orli-
ka krzykliwego. Wysiłki te zostały zwieńczo-
ne ustanowieniem Strzeleckiego Parku Kraj- 
obrazowego. Z inicjatywy Profesora w po-
bliżu jego rodzinnej miejscowości powstał 
także rezerwat Siedliszcze. 

Profesor zawsze chciał szeroko propago-
wać piękno przyrody, dlatego w poprzed-
nich latach spotkaniom przy jesionie Pro-
fesora towarzyszyły wielorakie inicjatywy 
skierowane do młodzieży i mieszkańców je-
go rodzinnej wsi. Były to między innymi: ple-
ner malarski, przygotowany przez pracow-
ników Instytutu Architektury Krajobrazu 
KUL; zajęcia edukacyjne, prowadzone przez 
pracowników Zespołu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych; konkurs pięknego pisa-
nia o przyrodzie, skierowany do młodzieży 
szkolnej; piesze wycieczki do Strzeleckiego 
Parku Krajobrazowego oraz zwiedzanie ro-
dzinnego domu Profesora dzięki uprzejmo-
ści jego rodziny. 

SYLWETKA PROFESORA

Dr hab. inż. Janusz Andrzej Janecki uro-
dził się 21 I 1937 r. w Siedliszczu. Był przy-
rodnikiem, architektem krajobrazu, profe-
sorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie oraz Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Studia wyższe na SGGW ukończył w roku 
1961. Stopień doktora nauk rolniczych uzy-
skał w roku 1973 w dyscyplinie naukowej 
ogrodnictwo. Następnie rozpoczął pracę 
w Katedrze Ochrony Środowiska na SGGW 
(1974-1995). W 1984 r. uzyskał stopień dok-
tora habilitowanego nauk rolniczych w za-
kresie ochrony środowiska na Wydziale 
Ogrodniczym SGGW.

Od 1995 r. pracował na KUL, początko-
wo na Wydziale Filozofii, w Katedrze Ochro-
ny Przyrody i Krajobrazu, którą kierował od 
1996 r. W 1998 r. przeszedł do nowo utwo-
rzonego Wydziału Matematyczno-Przyrod-
niczego, gdzie razem z profesorami Roma-
nem Andrzejewskim i Stefanem Kozłowskim 

stanowili trzon rozwijającej się kadry na-
ukowej związanej z naukami przyrodniczy-
mi. Profesor współtworzył kierunek archi-
tektura krajobrazu i został pierwszym dy-
rektorem Instytutu Architektury Krajobra-
zu. Kierował również Katedrą Kształtowania 
Krajobrazu.

Ponadto był działaczem społecznym, 
starającym się w różnych środowiskach 
propagować ochronę przyrody. W trakcie 
swojej długoletniej działalności zawodowej 
pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego 
Ligii Ochrony Przyrody, uczestniczył w pra-
cach Państwowej Rady Ochrony Przyrody 
oraz Rady Ochrony Środowiska przy Pre-
zydencie RP. Był członkiem Komitetu Czło-
wiek i Środowisko PAN oraz Wojewódz-
kiej Komisji Ochrony Przyrody w Warsza-
wie. Uczestniczył także w organizowanym 
przez ONZ Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro 
w 1992 r. jako delegat polskich organizacji 
pozarządowych.

Jest autorem wielu publikacji naukowych 
i opracowań projektowych w zakresie archi-
tektury krajobrazu. Zajmował się badaniem 
szaty roślinnej Polski, zwłaszcza zbiorowisk 
roślinności synantropijnej w miastach oraz 
zbiorowisk stepowych południowo-wschod-
niej Polski. Opracował koncepcję nowego 
zespołu roślinnego Festuco – Artemisietum 
austriacae oraz nową metodę waloryzacji 
krajobrazu, tzw. kryterium linii prostych. 
Uczestniczył w przygotowaniu dokumenta-
cji licznych obszarów chronionych, głównie 
na terenie Lubelszczyzny i Mazowsza. 

Za swoje osiągnięcia i dokonania został 
odznaczony w 1995 r. Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, a w 2000 r. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł tragicznie w dniu 19 XI 2008 r. 
w wypadku samochodowym na trasie War-
szawa – Lublin, jadąc na zajęcia ze studen-
tami KUL.

Profesor Janusz Janecki był niewątpli-
wie jednym z mistrzów naszego Uniwer-
sytetu, mającym duży wpływ na młodych 
ludzi. Przez całe życie wracał pamięcią do 
miejsca, w którym się urodził, wspominał 
i podkreślał jego dużą wartość przyrodni-
czą i estetyczną oraz rolę, jaką odegrało 
w ukształtowaniu jego osoby. Wielu z nas 
nauczył swojego specyficznego spojrzenia 
na otaczający świat, w tym wyjątkowego, 
nacechowanego szacunkiem i zachwytem 
podejścia do natury. 

Na koniec oddajmy głos samemu 
Profesorowi, który we wstępie do zbio-
ru swoich esejów pt. Liście napisał: „Czy 
nie istnieją więc możliwości rozwiązania 
problemów naszej cywilizacji technolo-
gicznej budzących takie niepokoje? Sku-
teczne rozwiązania wymagają kierowa-
nia się nie tylko rozsądkiem, ale i uczu-
ciem, z części bowiem rozumnej i wraże-
niowej składa się każdy sąd o wartości. 
A więc człowiek wrażliwy może podejmo-
wać trafniejsze decyzje. Przyjmując taki 
tok rozumowania, musimy pamiętać, że 
między przyrodą a człowiekiem zacho-
dzi pewna zależność, sprzężenie zwrotne. 
Otóż naturalna przyroda broni się przed 
zachłannością człowieka swoim pięknem. 
Jak długo więc człowiek będzie zdolny do 
doznawania przeżyć estetycznych związa-
nych z przyrodą, tak długo ma ona szansę 
przetrwania. Istnienie zaś pięknej przyro-
dy stwarza szansę kształtowania ludzkiej 
wrażliwości”. 
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Na zaproszenie Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego i Uczelniane-
go Samorządu Studentów KUL pracownicy i studenci naszej Alma Mater spotkali 

się w świątecznej atmosferze w dniu 17 XII 2019 r. Okolicznościowa etiuda przedstawiona 
przez Teatr ITP, wręczenie nagród wyróżniającym się studentom, odczytanie fragmentu  
Pisma św., składanie życzeń i kolędowanie z Chórem KUL wypełniły program ubiegłorocz-
nego Opłatka Uniwersyteckiego.

fot. pixabay.com

W Turcji

31 października – 6 listopada Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni 
Dębiński był gościem Alanya Hamd Emin Paşa University w Turcji. 
Z rektorem prof. drem Mehmetem Durdu Önerem podpisał umowę 
o współpracy między uczelniami. Spotkał się też z prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Polskiej Kultury i Przyjaźni w Alanyi Anną Marią 
Bielecką i wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia nawiedził groby 
Polaków na tamtejszym cmentarzu. 

Wystawa w Galerii Saskiej

12 listopada razem z abpem Stanisławem Budzikiem  
i abpem Ablem Jego Magnificencja obejrzał wystawę fotografii Ta-
deusza Żaczka w Galerii Saskiej, prezentowaną przez jej kuratora 
prof. dra Leszka Mądzika. Tematem zdjęć podlaskiego fotografika 
była duchowość prawosławnych mieszkańców wschodniej Polski.

Z kalendarza wybrane

Śniadanie z Rektorem

11 grudnia w ramach projektu Śniadanie z Rektorem ks. prof. dr 
hab. Antoni Dębiński gościł przedstawicieli Koła Studentów Filologii 
Niderlandzkiej, współredaktorów bloga popularnonaukowego, po-
święconego kulturze i literaturze niderlandzkiej.

Wizyta dyrektorów szkół

13 grudnia Rektor KUL spotkał się z dyrektorami szkół obję-
tych patronatem naszej Uczelni. Po spotkaniu mieli oni możliwość 
wysłuchania wykładu dr hab. Magdaleny Smoleń-Wawrzusiszyn 
z Instytutu Językoznawstwa pt. „Wielokulturowość – wartość czy 
obciążenie?” i zapoznania się z propozycjami współpracy, przed-
stawionymi przez dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL Annę 
Tarnowską-Waszak. 

Opłatek 2019
   „WŚRÓD NOCNEJ CISZY GŁOS SIĘ ROZCHODZI” – SŁOWAMI 

NAJPOPULARNIEJSZEJ POLSKIEJ KOLĘDY ROZPOCZĄŁ SIĘ 
OPŁATKOWY WIECZÓR UNIWERSYTECKIEJ SPOŁECZNOŚCI. 

Listopadowa modlitwa za zmarłych

12 listopada ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński przewodniczył 
Mszy św., sprawowanej w kościele akademickim KUL w intencji 
zmarłych pracowników i studentów KUL. Następnie wraz z przed-
stawicielami Uczelnianego Samorządu Studentów modlił się przy 
grobie założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego. 

Spotkanie z pracownikami

10 grudnia podczas spotkania władz Uczelni ze społecznością 
akademicką Jego Magnificencja przedstawił zmiany w strukturze 
Uczelni, omówił ewaluację działalności naukowej w 2021 r. i kwe-
stie związane z funkcjonowaniem czasopism naukowych. Prorek-
tor dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL przedstawiła działania 
w ramach realizacji projektów obejmujących podnoszenie kompe-
tencji przez pracowników i studentów; mówiła też o informatyzacji 
Uniwersytetu.

 

Wystawa w Dobrzycy

15 grudnia w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Jego Magnifi-
cencja otworzył wystawę zbiorów z Muzeum KUL pt. „Sztuka wę-
drująca” i przybliżył historię dzieł sztuki składających się na uniwer-
sytecką kolekcję. W pałacowych wnętrzach dobrzyckiego muzeum 
prezentowane jest malarstwo polskie i obce, rysunek oraz rzemio-
sło artystyczne. Wystawa będzie trwała do 20 III 2020 r. 

Boże Narodzenie

24 grudnia, w wigilię świąt Bożego Narodzenia, Rektor KUL prze-
wodniczył pasterce, sprawowanej w kościele akademickim KUL, 
i wygłosił homilię. 26 grudnia, w uroczystość św. Szczepana, prze-
wodniczył Mszy św., transmitowanej z kościoła akademickiego KUL 
przez TVP Lublin, i odczytał bożonarodzeniowy list pt. „Błogosła-
wieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

opracowała M.K.

Z  GABINETU RE K TORA
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Rektor KUL  
ks. prof. dr hab. Antoni 

Dębiński i dr Marcin 
Karkut (z prawej) 

z dyrektorem Instytutu 
Chrześcijańskich 

Badań Społecznych 
Armando Bordą 

i ambasador RP w Limie 
Antoniną Magdaleną 

Śniadecką-Kotarską 
(fot. ze zbiorów Marcina 

Karkuta)

Dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego wręcza rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej 
Kowalczyk (fot. Agnieszka Szymala, UŚ)

W dniu 25 listopada ks. prof. dr 
hab. Antoni Dębiński spotkał się 

z zarządem Instytutu Chrześcijańskich Ba-
dań Społecznych, z którym w imieniu nasze-
go Uniwersytetu podpisał umowę o dwu-
stronnej współpracy w maju 2019 r., pod-
czas spotkania na KUL. W trakcie rozmów 
omówiono możliwe formy współdziałania, 
w tym podjęto wstępne plany dotyczące 
zorganizowania w listopadzie 2020 r. mię-
dzynarodowej konferencji na temat katolic-
kiej nauki społecznej wobec aktualnych wy-
zwań w Europie i Ameryce Łacińskiej. Tego 
dnia ks. Rektor spotkał się także z prof. An-
toniną Magdaleną Śniadecką-Kotarską, 
ambasador RP w Limie, z którą rozmawiał 
o trudnej misji dyplomatycznej w tej części 
świata – ambasador jest bowiem akredyto-
wana również w Ekwadorze i Boliwii – i pod-
jął temat możliwości odbywania praktyk 
przez studentów KUL w ambasadzie w Li-
mie. Ks. Rektor udzielił również wywiadu 
José Antonio Vareli, dziennikarzowi między-
narodowej agencji informacyjnej Zenit.

26 listopada Jego Magnificencja odbył 
wizytę na Uniwersytecie San Martín de 
Porres, na Wydziale Komunikacji, Turysty-
ki i Psychologii. Podczas rozmowy z dzieka-
nem drem Johanem Leuridanem Huysem, 
dyrektor ds. międzynarodowych Amybel 
Sánchez de Walther oraz dyrektorem Cen-
trum Badań Instytutu Psychologii drem Jo-
sé Manuelem Fernándezem Aratą podjęto 
kwestię wymiany studentów, a także udzia-
łu pracowników naukowych we wspólnych 
projektach badawczych. Rektorzy obydwu 
uczelni podpisali umowę o współpracy na 
kolejne trzy lata. Jego Magnificencja zapo-
znał się także z funkcjonowaniem uniwersy-
teckiego studia telewizyjnego i radiowego 
oraz redakcji czasopisma „Redacción”. 

Z kolei 27 listopada podczas wizyty 
w siedzibie Konferencji Episkopatu Peru 
ks. prof. Antoni Dębiński rozmawiał z se-
kretarzem generalnym KEP bpem Norberto 
Strotmannem. Omówione zostały możliwo-
ści wymiany studentów między KUL a uczel-
niami o charakterze katolickim w Peru. Na-
stępnie na zaproszenie nuncjusza apostol-
skiego Nicoli Girasolego udał się do siedziby 
Nuncjatury Apostolskiej w Limie. Tu tema-
tem rozmów był przede wszystkim stan Ko-
ścioła peruwiańskiego, jego problemy oraz 
przewidywane wyzwania.

DR MARCIN KARKUT
Instytut Historii

Wizyta w Peru
   W DNIACH 24 XI – 1 XII 2019 R. REKTOR KUL ODBYWAŁ WIZYTĘ 

W LIMIE. JEJ GŁÓWNYM CELEM BYŁA OCENA INICJATYW 
REALIZOWANYCH W RAMACH UMOWY PODPISANEJ MIĘDZY 
KATOLICKIM UNIWERSYTETEM LUBELSKIM JANA PAWŁA II  
A UNIWERSYTETEM SAN MARTÍN DE PORRES ORAZ OMÓWIENIE 
NOWYCH FORM WSPÓŁPRACY Z OŚRODKAMI AKADEMICKIMI  
W PERU. 

W poprzednich latach uczelnia śląska 
przyznała to wyróżnienie między in-

nymi szwedzkiemu nobliście z dziedziny li-
teratury Tomasowi Tranströmerowi, świa-
towej sławy kompozytorowi Wojciechowi 
Kilarowi, poecie Tadeuszowi Różewiczowi, 
twórcy dekonstrukcjonizmu Jacques’owi 
Derridzie, a także wybitnemu współczesne-
mu socjologowi Janowi Szczepańskiemu. 

NAUKOWIEC I CZŁOWIEK

Podczas uroczystości wręczenia dy-
plomu rektor Uniwersytetu Śląskiego 
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk powie-
dział: „Ks. prof. Janusz Mariański to wybit-
ny socjolog religii i moralności. Jest auto-
rem prac podejmujących próby odpowiedzi 
na najważniejsze pytania w zakresie kwestii 
moralnych. Jako badacz i człowiek jest mi-
strzem i nauczycielem dla kolejnych poko-
leń socjologów. To niepodważalny autory-
tet w zakresie naukowej analizy trudnych 
tematów, z którymi mierzy się współczesny 
człowiek. Dzięki niemu łatwiej zrozumieć 
nam dziejące się wokół zjawiska społeczne”. 
Słowa te mają swoje uzasadnienie w licz-
bach składających się na budzący szacunek 
i podziw dorobek lubelskiego profesora: po-
nad sześćdziesiąt pozycji książkowych, po-
nad tysiąc artykułów, pięćdziesięciu sied-
miu wypromowanych doktorów, spośród 
których wielu jest obecnie samodzielnymi 
pracownikami naukowymi z tytułem dokto-
ra habilitowanego. 

Bardzo celnie Laureata scharakteryzo-
wała również prof. dr hab. Maria Libiszew-
ska-Żółtkowska, której słowa zostały wy-
drukowane w zaproszeniu na wspomnianą 
uroczystość: „Ks. prof. Janusz Mariański jest 
badaczem niezależnym, nie pisze pod ni-
czyje dyktando, nie upiększa rzeczywisto-
ści, nie chce się nikomu przypodobać, nie 

KS. DR TOMASZ ADAMCZYK
Instytut Nauk Socjologicznych

Doktor honoris causa 
Uniwersytetu Śląskiego
   KS. PROF. DR HAB. JANUSZ MARIAŃSKI, CENIONY SOCJOLOG RELIGII I MORALNOŚCI, 

OD LAT ZWIĄZANY Z KATOLICKIM UNIWERSYTETEM LUBELSKIM JANA PAWŁA II, 
ZOSTAŁ UHONOROWANY TYTUŁEM DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU 
ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH W DNIU 3 XII 2019 R.

ucieka przed tematami trudnymi i kontro-
wersyjnymi, przeciwnie – usiłuje je rozpo-
znać i zrozumieć, by w naukowej formule 
dokonać obiektywnej i rzetelnej diagnozy 
aktualnych problemów społecznych oraz 
wskazać probabilistyczne kierunki zmian”.

Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz 
w laudacji podkreślał zarówno walory in-
telektualne, jak i cechy osobowościowe 
Laureata: „Osobista godność, autorytet, 
skromność, życzliwość, pracowitość, nie-
zwykła erudycja, odkrywczość i innowa-
cyjność, a jednocześnie pielgrzymia toż-
samość, zatroskanie o swoich uczniów, 
gościnność, umiejętność obdarowania 
przyjaźnią i uwagą współtworzą profil oso-
bowości ks. prof. Janusza Mariańskiego. 
Jest socjologiem rzetelnych diagnoz, mą-
drych i uczciwych interpretacji, generaliza-
cji i teorii oraz rozsądnych i trafnych reflek-
sji wobec przyszłości”. 

Słowa, które wybrzmiewały na Uni-
wersytecie Śląskim, ukazywały ks. Janusza 

Z redaktorem 
czasopisma 
„Redacción”  
José Santillánem  
(fot. Óscar Chambi, 
Omar Alva) 

Z drem Johanem Leuridanem Huysem, 
dziekanem Wydziału Komunikacji, Turystyki 

i Psychologii na Uniwersytecie San Martín de 
Porres (fot. Óscar Chambi, Omar Alva) 

Jego Magnificencja z nuncjuszem apostolskim 
Nicolą Girasolim (fot. ze zbiorów Marcina 
Karkuta) 

Mariańskiego jako wybitnego uczone-
go z imponującym dorobkiem, ale przede 
wszystkim jako człowieka, dla którego po-
szukiwanie prawdy w ludzkiej rzeczywisto-
ści jest naukową pasją.

Ks. Janusz Mariański jest postacią cenio-
ną, ale również bardzo lubianą w środowi-
sku naukowym. Jako socjolog zaangażowa-
ny na polu akademickim w badanie faktów 
społecznych, potrafił jednocześnie poma-
gać wielu osobom w ich przygodzie inte-
lektualnej, nawiązywać przyjaźnie i być im 
wiernym. Warto to podkreślić, gdyż nauka 
to nie tylko liczby, punkty czy publikacje, 
ale również etos sokratejski. Jego wyrazem 
jest harmonia głoszonych wartości w uczel-
nianych aulach z ich egzemplifikacją w co-
dzienności, mającą swój wyraz w życzli-
wości dla innych, w zaraźliwym uśmiechu, 
nieustannej pomocy. Postawa sokratejska 
jest dostrzegana u ks. Janusza Mariańskiego 
w docenianej przez wiele osób, nie tylko ze 
środowiska naukowego, mądrości życiowej, 
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Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski (fot. Jakub Niebelski)

Order Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski z Instytutu Historii 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-ba-
dawczej i dydaktycznej. Uroczystość dekoracji odbyła 
się 19 XII 2019 r. w Pałacu Prezydenckim. Ordery oso-
bom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu 
wręczyła minister Halina Szymańska, szef Kancelarii Pre-
zydenta RP.

Odznaczenia państwowe i resortowe

Podczas uroczystości w dniu 17 XII 2019 r. odznacze-
nia nadane pracownikom KUL wręczał wojewoda lubel-
ski Lech Sprawka.

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
dr Marta Buk-Cegiełka
dr Renata Kołodziejczyk
ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Tomasz Dyjak
mgr Iwona Fijołek
prof. dr hab. Piotr Francuz
prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
dr Elżbieta Kolbus
Anna Langner
ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
dr hab. Max Stebler

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
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Nominacja profesorska

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej z 25 X 2019 r. dr hab. Paweł 
Kawalec z Instytutu Filozofii otrzymał ty-
tuł profesora nauk humanistycznych. Pre-
zydent Andrzej Duda wręczył mu nominację 
podczas uroczystości w Pałacu Prezydenc-
kim w dniu 12 XII 2019 r.

Stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

W gronie 211 wybitnych młodych na-
ukowców, którzy za prowadzenie innowa-
cyjnych badań oraz dorobek naukowy o wy-
sokim prestiżu i międzynarodowym zasię-
gu otrzymali stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, znalazł się dr Wik-
tor Razmus z Instytutu Psychologii. Laureaci 
będą otrzymywali stypendia w wysokości 
5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosław Gowin w dniu 19 XII 2019 r. podjął 
decyzję o przyznaniu 488 studentom sty-
pendiów na bieżący rok akademicki za zna-
czące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 
sportowe. Stypendyści otrzymają jednora-
zowo 17 000 zł. Wśród laureatów znalazł 
się Maksymilian Kuźmicz, student Kolegium 
Międzyobszarowych Indywidualnych Stu-
diów Humanistyczno-Społecznych.

Konkurs NCN

W konkursie OPUS 17 Narodowego 
Centrum Nauki finansowanie w kwocie 
2 546 120 zł uzyskał projekt „Opracowa-
nie fotoaktywowalnych cząsteczek o ak-
tywności przeciwnowotworowej i przeciw-
grzybiczej, stanowiących koniugaty mety-
dów chinonów, leków przeciwnowotworo-
wych i nanocząsteczek złota, o potencjale 
terapeutycznym wobec nowotworów pę-
cherza moczowego”, który będzie realizo-
wany przez pracowników Katedry Biologii 
Molekularnej w ramach konsorcjum: Sieć 
Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Farma-
ceutyczny, Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II – Wydział Nauk Ścisłych 
i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie – I Wydział Lekarski z Oddziałem 
Stomatologicznym.

Medal „Pro Patria”

Pracownicy Instytutu Historii dr Mar-
cin Baranowski i dr Andrzej Gładysz zo-
stali odznaczeni Medalem „Pro Patria” za 
działalność w Stowarzyszeniu Rekonstruk-
cji Historycznej Wrzesień 39. Medal jest 
przyznawany przez szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
za zasługi w szerzeniu pamięci o walce 
o niepodległość Polski. Odznaczenia do-
konał wojewoda lubelski Lech Sprawka 
w dniu 2 XII 2019 r. w Lubelskim Urzędzie 
Wojewódzkim.

Najlepsi z najlepszych! 4.0

Maksymilian Kuźmicz, student Kolegium 
Międzyobszarowych Indywidualnych Stu-
diów Humanistyczno-Społecznych, otrzy-
mał dofinansowanie w wysokości 2000 zł 
ze środków Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój, współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, w ramach projektu „Najlepsi z najlep-
szych! 4.0”, którego celem jest wsparcie 
wybitnie uzdolnionych studentów w roz-
woju ich aktywności. Laureat będzie re-
alizował projekt „Konstytucyjne wartości 

która wypływa zarówno z jego bogatego życiowego doświadczenia, 
jak i ciężkiej twórczej pracy intelektualnej. 

„JESTEM ŻYCIOWO SPEŁNIONY”

Podczas uroczystości ks. prof. dr hab. Janusz Mariański wygłosił 
okolicznościowy wykład pt. „Europa bez Boga? Między sekularyza-
cją i desekularyzacją w społeczeństwie postsekularnym”, a na za-
kończenie, dziękując zebranym, dodał: „Od pewnego czasu jestem 
człowiekiem życiowo spełnionym. Każdy człowiek ma swoją pewną 
trajektorię życiową, zawodową, naukową […]. Moja trajektoria ży-
ciowa, w pewnym sensie naukowa, zaczęła się, jak było powiedzia-
ne, w czasie wojny w rodzinie wiejskiej, a doszedłem od statusu 
dziecka wiejskiego do profesora uniwersytetu. Wiele zawdzięczam 
różnym ludziom, różnym instytucjom. Wśród instytucji wymieniam 
szczególnie Katolicki Uniwersytet Lubelski, z którym jestem związa-
ny od ponad 40 lat. Jak powiedziałem, wydawało mi się, że jestem 
już człowiekiem spełnionym. Mam katedrę czy miałem katedrę uni-
wersytecką, napisałem podręcznik z dziedziny, którą się zajmuję. 
Podobno niektórzy mówią, że spełniony profesor powinien napisać 
podręcznik z tej dziedziny, którą reprezentuje, ale już też to miałem 
za sobą – wydawało mi się, że już jest wszystko. Dzisiaj sobie uświa-
domiłem, że jednak nie byłem do końca spełnionym naukowcem 
czy pracownikiem akademickim, czegoś mi brakowało. Ten doktorat 
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego ostatecznie dopełnia moje 
naukowe spełnienie. Przecież to jest najwyższe odznaczenie, jakim 
dysponuje uniwersytet. Dla mnie osobiście jako socjologa jest waż-
ne także to, że w ramach tej uczelni w 1986 r. doktorat honorowy 
otrzymał prof. Jan Szczepański, który dla mnie jest autorytetem 
i z którego prac przez całe życie korzystałem”.

Z NAUKOWEJ BIOGRAFII 

Janusz Mariański urodził się w Borowie w województwie mazo-
wieckim 6 IX 1940 r. Po ukończeniu płockiego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. św. Stanisława Kostki wstąpił do Wyższego Semina-
rium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 
1964. W latach 1965-1968 studiował socjologię na Wydziale Filozo-
fii Chrześcijańskiej KUL, a po obronie pracy magisterskiej rozpoczął 
kurs doktorancki z socjologii religii, uwieńczony w 1972 r. stopniem 
naukowym doktora na podstawie rozprawy Więź społeczna parafii 
miejskiej w rejonie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne, na-
pisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Majki. Siedem lat 
później uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora 
zwyczajnego otrzymał 28 III 1992 r. 

Pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, na 
Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu i od roku 1980 
na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Był członkiem wielu gremiów 
naukowych w Polsce i za granicą. Należał do Rady Głównej Szkolnic-
twa Wyższego, był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Nauko-
wych i Tytułu Naukowego, zasiadał w zarządzie Komitetu Socjologii 
PAN. Współpracował z różnymi instytucjami badawczymi, między 
innymi z Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), z Ośrodkiem 
Sondaży Społecznych OPINIA oraz z Instytutem Statystyki Kościoła 
Katolickiego SAC. Był również członkiem Zespołu Dobrych Praktyk 
Akademickich w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zo-
stał odznaczony między innymi Orderem Odrodzenia Polski i Meda-
lem Prezydenta Lublina. Otrzymał też nagrodę Prezesa Rady Mini-
strów za wybitne osiągnięcia naukowe.

w orzeczeniach sądów dotyczących zbrod-
ni handlu ludźmi (art. 189a Kodeksu kar-
nego) – międzynarodowa popularyzacja”. 
Jego tutorem jest ks. dr hab. Marek Słomka 
z Instytutu Filozofii, a opiekunem meryto-
rycznym projektu prof. dr hab. Dariusz Du-
dek z Instytutu Nauk Prawnych.

Krajowa Reprezentacja 
Doktorantów

Podczas XVI Zwyczajnego Zjazdu Delega-
tów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, 
odbywającego się w dniach 6-8 XII 2019 r., 
wybrano nowy zarząd KRD. W jego składzie 
znalazł się doktorant z Instytutu Nauk Praw-
nych Tomasz Tokarski, który na pierwszym 
posiedzeniu zarządu 5 I 2020 r. został powo-
łany na wiceprzewodniczącego. 

Konkursy dla studentów

Studentki III roku hispanistyki zosta-
ły laureatkami drugiej edycji Iberoamery-
kańskiej Nagrody za Najlepszy Esej w Pol-
sce. Konkurs ma na celu promowanie 
wiedzy o krajach, których językiem jest 
hiszpański i portugalski, a także popula-
ryzację w tych krajach wiedzy o kultu-
rze polskiej. Klaudia Konieczna otrzymała  
III nagrodę za pracę De „Tobo” a „Lobo”:  
el arresto y el cautiverio de Józef Łobodowski 
en Figueras (prov. de Gerona, España), a Jo-
anna Antoń wyróżnienie za esej Equidad de 
Género: Polonia e Iberoamérica, imágenes 
superposicionadas. W ceremonii wręczenia 
nagród w dniu 10 XII 2019 r. w Instytucie 
Cervantesa w Warszawie uczestniczyli am-
basadorzy dziewięciu krajów hiszpańsko- 
i portugalskojęzycznych, zaangażowanych 
w organizację konkursu, oraz podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Magdalena Gawin.

W pierwszej edycji Akademickiego 
Konkursu Retorycznego, którego finał od-
był się 16 XII 2019 r. w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie, II miejsce zajęła stu-
dentka I roku I stopnia hispanistyki Mari-
ka Sońta. Konkurs promujący najlepszych 
mówców młodego pokolenia został zor-
ganizowany przez Fundację Akademii Re-
toryki Igora Zalewskiego, we współpracy 
z Parlamentem Studentów RP, Fundacją 
Rozwoju Młodych Liderów i Polskim To-
warzystwem Gospodarczym. Patronat ho-
norowy objął nad nim Prezydent RP An-
drzej Duda. 

opracowała M.K.
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KS. PROF. DR HAB. KRZYSZTOF GÓŹDŹ
Instytut Nauk Teologicznych

Realizm filozoficzny i teologiczny  
ks. prof. Wincentego Granata
   DZIEŃ 11 GRUDNIA WPISAŁ SIĘ NA STAŁE  

DO KALENDARZA UNIWERSYTECKIEGO.  
JEST TO ROCZNICA ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO  
KS. WINCENTEGO GRANATA, REKTORA 
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO  
W LATACH 1965-1970. W ROKU 2019 MINĘŁO  
JUŻ 40 LAT OD ŚMIERCI TEGO WYBITNEGO 
TEOLOGA, DOGMATYKA, MIŁOŚNIKA PRAWDY 
OBJAWIONEJ, WIELKIEGO HUMANISTY  
I PRAWDZIWEGO PRZYJACIELA STUDENTÓW. 

W 40. ROCZNICĘ ŚMIERCI

Sympozjum zorganizowane z okazji 40. rocznicy śmierci ks. Win-
centego Granata miało nowe oblicze ze względu na zakończenie je-
go procesu beatyfikacyjnego na forum diecezjalnym i przyjęciu go 
przez Stolicę Apostolską. Radość z tego faktu objawiła się najpierw 
w uroczystej Eucharystii w intencji rychłej beatyfikacji sługi Boże-
go. Przewodniczył jej bp Ryszard Karpiński, który w homilii wskazał 
między innymi na rzetelność sprawowania funkcji rektora i profe-
sora dogmatyki przez ks. Granata, a w szczególności na jego ofiar-
ną pomoc materialną i duchową wobec szykanowanych studentów 
KUL w burzliwej historii czasów PRL. Bp Karpiński dał też swoiste 
świadectwo o dociekliwości ks. prof. Granata podczas egzaminu 
z teologii dogmatycznej. 

Sympozjum naukowe, zorganizowane przez Sekcję Teologii Do-
gmatycznej, prowadził jej kierownik ks. prof. dr hab. Krzysztof 
Góźdź. Na początku zabrał głos ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, 
rektor KUL, który w sposób systematyczny i nowatorski ukazał wiel-
kość dokonań ks. rektora Granata w czasie jego urzędowania w la-
tach 1965-1970. Nakreślił jego wizję sprawowania urzędu rektora, 
a także konsekwencję w jej realizacji, szczególnie przez pogłębio-
ną duchowość i wiedzę naukową oraz troskę o ludzi tworzących 
Uniwersytet. 

ROCZNICOWE SYMPOZJA

Rzeczywistość Kościoła i Uniwersytetu była prawdziwym wy-
znacznikiem życia i działalności naukowej oraz administracyjnej 
ks. Granata. Służba ta w duchu dewizy naszego Uniwersytetu Deo 
et Patriae – bo tak rozumiał ks. Granat swoje życie – została okre-
ślona podczas konferencji zorganizowanej przed 20 laty w prosty 
sposób: „czynił prawdę w miłości i żył prawdą w miłości”. To trafne 
sformułowanie zostało obecnie umieszczone w modlitwie o beaty-
fikację sługi Bożego. W roku 2004, podczas kolejnej sesji naukowej 
w rocznicę śmierci ks. rektora Granata, dominowało już zaszczytne 
hasło „Doctor humanus”. Obie te sesje wyrażały myśl, że duch czy-
nienia prawdy i życia nią przez rektora KUL bazował na Bożej mi-
łości. Tylko w przestrzeni Bożej miłości można bowiem odkrywać 

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (z lewej) i ks. prof. dr hab. Zdzisław 
Janiec; na pierwszym planie portret ks. prof. Wincentego Granata  
(fot. Grzegorz Tutak)

i skutecznie rozdawać prawdę. Czerpakiem ze skarbca Bożej miłości 
było dla ks. Granata przede wszystkim sakramentalne sprawowanie 
Ofiary Chrystusowej i osobista głęboka modlitwa tego pokornego 
kapłana, wypływająca z jego ufnej wiary. A sale wykładowe Uni-
wersytetu stały się dla księdza profesora miejscem racjonalnego 
pomnażania prawdy Boga, odkrywanej w zmaganiu umysłu wokół 
Prawdy Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Obie rzeczywisto-
ści – Kościół i Uniwersytet były więc odbiciem jego fides et ratio, je-
go wiary i intelektu. Potrafił łączyć obie te drogi we wspólny dialog 
i kontemplację jednej Prawdy – Boga. 

WĄTKI SYMPOZJUM 2019 r.

W sesji naukowej zorganizowanej w roku 2019 główną uwagę 
poświęcono dwóm ważnym zagadnieniom w twórczości sługi Bo-
żego, dotąd jeszcze niepodejmowanym. Są to dwa wątki, filozoficz-
ny i teologiczny, a konkretnie: kwestia teodycei i kultu maryjnego. 
Zdaniem ks. dra hab. Tomasza Dumy z Katedry Metafizyki rektor 
Granat nie zaproponował idealistycznej filozofii Boga, lecz stworzył 
realistyczną teodyceę w odniesieniu do równie realnej metafizyki. 
Zaś ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec, postulator procesu beatyfi-
kacyjnego ks. Granata, ukazał kult maryjny według sługi Bożego, 
mający także charakter jak najbardziej realistyczny, opierający się 
przede wszystkim na żywym uczestniczeniu wierzących w świętach 
i uroczystościach maryjnych. Nie bez znaczenia jest również forma 
kultu zewnętrznego, który wyrażają cudowne obrazy i figury Matki 
Bożej, a także liczne kościoły dedykowane Matce Pana. 

Realizm filozoficzny, metafizyczny, teologiczny i mariologiczny 
stanowią najbardziej charakterystyczną cechę twórczości naukowej 
ks. Wincentego Granata. W tym realizmie uczestniczymy i my, ocze-
kując rychłej beatyfikacji sługi Bożego. 

W ubiegłym roku Instytut Jana Paw-
ła II, w porozumieniu z Wydziałem 

Filozofii, ogłosił z okazji 100-lecia urodzin 
św. Jana Pawła, przypadającego w 2020 r., 
konkurs dla zagranicznych badaczy myśli 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II na wizytę stu-
dyjną na KUL. Spośród złożonych wniosków 
komisja przyjęła dwa projekty – dra Davida 
Treanora, naukowca związanego z Universi-
ty of Tasmania w Australii i lidera wspólnoty 
Arka na Oceanię, oraz dra Jovito V. Cariño 
z University of Santo Tomas na Filipinach. 
Wizyty zostały sfinansowane w ramach 
grantu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, 
pozyskanego przez Wydział Filozofii (wraz 
z Wydziałem Teologii), a ich organizacją za-
jęli się dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, 
prof. KUL, dyrektor Instytutu Jana Pawła II, 
oraz dr Tomasz Górka, sekretarz Instytutu.

SPOTKANIA NAUKOWE

Dr David Treanor przebywał na KUL 
w dniach 1-7 XII 2019 r. i prowadził bada-
nia nad koncepcją godności osoby w ujęciu 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz Jeana 
Vaniera, założyciela Arki. W dniu 5 grudnia 
wziął udział w seminarium, podczas którego 
zaprezentował wyniki swych badań. Bronił 
tezy, że u podstaw koncepcji miłosierdzia 
obu myślicieli leży ten sam pogląd, iż mi-
łosierdzie jest „kształtem miłości”. Miłość 
ta rozpoznaje, iż godność człowieka nie za-
leży od jego tężyzny fizycznej, atrakcyjne-
go wyglądu czy zdolności intelektualnych 
i znajduje ona swój najpełniejszy wyraz we 
wspólnocie osób. Prawdziwe miłosierdzie 
jest więc czymś więcej niż jedynie zabezpie-
czaniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych.

Dr Jovito V. Cariño prowadził badania 
nad Karolem Wojtyłą jako kontynuatorem 

DR HAB. AGNIESZKA LEKKA-KOWALIK, PROF. KUL
dyrektor Instytutu Jana Pawła II

Wizyty badaczy myśli 
Karola Wojtyły –  
Jana Pawła II
    KONCEPCJE FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNE I NAUCZANIE 

PAPIESKIE ŚW. JANA PAWŁA II WCIĄŻ POZOSTAJĄ  
W KRĘGU ZAINTERESOWAŃ UCZONYCH Z CAŁEGO ŚWIATA. 
W GRUDNIU 2019 R. DWÓCH Z NICH BYŁO GOŚĆMI 
INSTYTUTU JANA PAWŁA II.

i reformatorem tomistycznej tradycji fi-
lozoficznej. Podczas seminarium w dniu 
19 grudnia dowodził, na czym jego zdaniem 
polega ów fenomen kontynuowania i refor-
mowania tradycji, ale także rozważył kul-
turotwórczą rolę uniwersytetu i zagrożenia 
natury politycznej rodzące się obecnie na 
Filipinach. Jak pokazała dyskusja, w aka-
demickim świecie Filipin obserwowane są 
podobne zjawiska jak w Europie: nacisk 
na rozwijanie nauk przyrodniczych i tech-
nicznych, wspieranie projektów praktycz-
nych i komercjalizowalnych, zaniedbywanie 
humanistyki.

Badacze prowadzili kwerendę w zaso-
bach literatury zgromadzonych przez In-
stytut oraz biblioteki specjalistyczne KUL, 
wzięli udział w anglojęzycznym semina-
rium prowadzonym przez prof. A. Lekką-
-Kowalik, spotkali się też z pracownikami 
Wydziału Filozofii, między innymi z dziekan 
dr hab. Moniką Walczak, prof. KUL, dyrek-
torem Instytutu Filozofii drem hab. Pio-
trem Kulickim, prof. KUL i ks. drem hab. Al-
fredem Wierzbickim, kierownikiem Kate-
dry Etyki, którą kierował niegdyś kard. Ka-
rol Wojtyła. 

UDZIAŁ W ŻYCIU 
UNIWERSYTECKIM

Obydwaj goście włączyli się też ak-
tywnie w życie Uniwersytetu i Wydziału.  
Dr Treanor wziął udział w obronie doktoratu 
Michaela Musielewicza, pierwszego absol-
wenta studiów doktorskich w języku angiel-
skim na Wydziale Filozofii, oraz w wernisażu 
wystawy „Przeciwne kierunki”. Kolekcja Mi-
strzów Krzysztofa Musiała, zorganizowanej 
przez Muzeum KUL. Dr Cariño uczestniczył 
w spotkaniu opłatkowym Wydziału Filozofii. 

Goście Instytutu Jana Pawła II – dr Jovito V. Cariño 
(u góry; fot. Agnieszka Lekka-Kowalik)  
i dr David Treanor wraz z dr hab. Agnieszką Lekką- 
-Kowalik, prof. KUL i drem Tomaszem Górką  
(fot. Agnieszka Ciaś)

Obydwaj zwiedzili też najważniejsze zabytki 
Lublina.

Inspiracją do włączenia takiej inicjaty-
wy w obchody rocznicy urodzin św. Jana 
Pawła II była papieska wizja – realizowana 
podczas seminariów w Castel Gandolfo – 
nieprzerwanego, stojącego na najwyższym 
poziomie, naukowego dialogu między inte-
lektualistami rzetelnie poszukującymi praw-
dy. Na dziedzińcu KUL 9 VI 1987 r. papież 
wskazał misję naszej Uczelni: „Uniwersyte-
cie! Służ Prawdzie! Jeżeli służysz Prawdzie 
– służysz Wolności. Wyzwalaniu Człowieka 
i Narodu. Służysz Życiu!”. Czy może być 
piękniejszy sposób uczczenia jego osoby 
i nauczania niż służenie prawdzie przez roz-
wijanie badań naukowych i wymiany idei 
w międzynarodowej wspólnocie badaczy?
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MEDYCYNA 
INSPIROWANA 
PRZEZ TEOLOGIĘ

Współczesna medycyna nie jest obo-
jętna teologii. Medycyna i teologia mają 
wspólny przedmiot poszukiwań, a jest nim 
człowiek. Wprawdzie medycyna jest dziedzi-
ną nauk przyrodniczych, jednakże koncep-
cja medycyny oraz zasady jej uprawiania są 
istotnie związane z rozumieniem człowieka. 
Dlatego też teologia nie tyle interesuje się 
medycyną, ile bardziej interesuje się czło-
wiekiem jako podmiotem i przedmiotem in-
gerencji medycznych, przyczyniając się do 
odpowiedniego rozumienia pacjenta jako 
osoby i jego godności. W związku z tym rola 
teologii może być rozumiana aktywnie. To 
bowiem, co refleksja teologiczna jest w sta-
nie wnieść do medycyny, to nade wszystko 
integralna koncepcja człowieka oraz moral-
ności, odwołująca się do antropologii filozo-
ficznej oraz biblijno-teologicznej. 

Istotną rolę w koncepcji medycyny 
odgrywa rozumienie natury człowieka. 
W „przypadku medycyny personalistycz-
nej, przenikniętej duchem chrześcijańskim, 
człowiek jest pojmowany integralnie, jako 
osoba, a więc jedność duchowo-cielesna 
czy też psychosomatyczna, która pozostaje 

mówi się o adekwatnej, kompetentnej po-
mocy uczniom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Ważną kwestią jest również 
wiedza na temat sposobu funkcjonowania 
dziecka chorego oraz możliwości jego inte-
gracji z dziećmi zdrowymi, a także znajo-
mość nowoczesnych technik stosowanych 
w długotrwałej terapii dzieci i młodzieży 
(np. pompy insulinowej czy rozrusznika ser-
ca). Te elementy nowoczesnego leczenia 
powinny być znane zarówno nauczycielom, 
jak i rówieśnikom uczniów. Referaty wygło-
szone podczas sympozjum miały przyczynić 
się również do tego, aby w szkole reagować 
na chorobę dzieci i młodzieży bez lęku i po-
trafić udzielić im adekwatnej pomocy.

WYKŁADY I PRELEKCJE

Po raz czterdziesty katecheci z całej Pol-
ski zebrali się 16 XI 2019 r. na dorocznym 
Ogólnopolskim Sympozjum Katechetycz-
nym na KUL. Jego centralnym wydarzeniem 
była Msza św., której przewodniczył bp dr 
hab. Józef Wróbel, prof. KUL, przewodni-
czący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych 
KEP. W homilii podkreślił, że nieprzypadko-
wo na misjach, gdzie panuje ubóstwo oraz 
jest wielu chorych i potrzebujących opieki, 
szybko budowane są kościoły. Kościół jako 
wspólnota i instytucja staje się ośrodkiem 
zapewniającym pomoc zarówno duchową, 
jak i medyczną. Obrazuje to związek mię-
dzy tym, co człowiekowi, istocie cielesno-
-duchowej, jest niezbędne: troska o ciało 
i ducha. Ewangelia niesie uzdrowienie i wy-
zwolenie człowieka w wymiarze duchowo-
-moralnym i integralnym, w tym cielesnym. 
Odwrócenie się od niej pogrąża człowieka 
w upadku duchowym i cielesnym, na przy-
kład przez narkotyki, używki czy mody szko-
dliwe dla zdrowia, a obowiązkiem człowieka 
jest dbanie o zdrowie – mówił biskup.

Obrady otworzył ks. dr hab. Andrzej Ki-
ciński, prof. KUL, prorektor ds. studentów. 
Następnie absolwenci lubelskiej kateche-
tyki: ks. dr Marcin Falkowski (Papieski Wy-
dział Teologiczny w Warszawie), ks. dr Da- 
mian Fleszer (Papieski Wydział Teologicz-
ny we Wrocławiu) i ks. dr Rafał Czekalew-
ski SAC (UKSW) przedstawili panoramę 
Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycz-
nego w latach 1979-2019 na KUL, wprowa-
dzając jednocześnie w tematykę sesji po-
sterowych. Następnie w referacie wpro-
wadzającym pt. „Znaczenie personalizmu 
dla medycyny spersonalizowanej” ks. dr 
hab. Piotr T. Goliszek z Katedry Katechetyki 

w nierozłącznej relacji do Boga” – pisze 
bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL w książce 
Człowiek i medycyna. Osoba ludzka nie jest 
więc pojmowana jako istota, która wyraża 
się w samym tylko duchu czy też w samym 
tylko ciele. Jest ona jednocześnie cała du-
chem i cała ciałem. Stąd też problem zdro-
wia czy choroby nie jest wyłącznie kwestią 
ludzkiego ciała i właściwych mu funkcji, ale 
przede wszystkim stanem osoby, która jest 
zdrowa lub chora. W związku z powyższym 
dąży się do tego, aby prymat osoby ludz-
kiej oraz całościowa wizja człowieka jako 
corpore et anima unus pełniły priorytetową 
funkcję w złożonym nowoczesnym projek-
cie medycyny spersonalizowanej. 

MEDYCYNA 
SPERSONALIZOWANA

Medycyna spersonalizowana jest stosun-
kowo młodą, ale szybko rozwijającą się dzie-
dziną opieki zdrowotnej. Jej nowość „opiera 
się na przekonaniu, że choroby są heteroge-
niczne, począwszy od przyczyn ich występo-
wania przez dynamikę ich przebiegu aż po 
odpowiedź na leczenie. Choroba każdej oso-
by może być wyjątkowa i z tego względu po-
trzebne jest indywidualne podejście” (Alek-
sandra Mazur, Medycyna spersonalizowana 

– przyszłość medycyny, laboratoria.net). Ce-
lem medycyny nowej generacji jest jej perso-
nalizacja, rozumiana jako odpowiednia dia-
gnostyka i terapia dla konkretnego pacjenta 
i we właściwym czasie. Medycyna spersona-
lizowana pozwala zindywidualizować lecze-
nie, dopasowując je do konkretnej choroby 
u konkretnej osoby. Jej zasadniczym celem 
jest również dostarczenie odpowiedniego 
leku choremu w odpowiednim czasie. Jest 
to z kolei spersonalizowana farmakoterapia, 
która dąży do tego, aby konkretny lek był 
dostosowany do odpowiedniej osoby z kon-
kretną chorobą w odpowiedniej dawce i we 
właściwym czasie.

Ponadto medycyna spersonalizowana 
wykorzystuje nowe metody badań moleku-
larnych w celu lepszego zrozumienia i lecze-
nia chorób lub oceny predyspozycji pacjen-
ta do rozwoju choroby bądź odpowiedzi na 
leczenie. Dziedzina ta obejmuje testy gene-
tyczne i inne badania diagnostyczne, a tak-
że terapię celowaną. Pozwala uzyskać opty-
malne wyniki poprzez prewencję lub inter-
wencję we wczesnym stadium choroby oraz 
zastosowanie terapii najlepiej odpowiada-
jącej profilowi genetycznemu danej osoby.

Strategiczną rolę w medycynie sperso-
nalizowanej odgrywają zatem: markery 
molekularne, testy genetyczne oraz testy 

farmakogenetyczne. Ta zindywidualizowa-
na diagnostyka, wsparta przez wymienione 
testy, dobiera i konkretyzuje dla chorej oso-
by sposób leczenia oraz jego przebieg.

Medycyna spersonalizowana już w swo-
jej nazwie stawia kategorię osoby w samym 
centrum swoich badań. A więc dla tak ro-
zumianej medycyny wytyczną magistralą 
jest nie tyle zindywidualizowane działanie 
w obszarze diagnostyki i terapii, ile perso-
nalistyczne podejście do chorego człowie-
ka. Medycyna bowiem to nie tylko świat 
specjalistycznej aparatury, instrumentów 
i farmaceutyków, ale to przede wszystkim 
świat osób.

MEDYCYNA DLA 
KATECHETÓW

W realistyczne spojrzenie oraz integral-
ne i podmiotowe podejście do człowieka 
chorego wpisały się referaty sympozjum 
pt. „Medycyna personalizowana dla kate-
chetów i nauczycieli”, które zostało zorga-
nizowane przez doktorantów katechetyki 
KUL oraz Katedrę Katechetyki Szczegółowej 
w ramach Ogólnopolskiego Sympozjum Ka-
techetycznego. Zamysłem organizatorów 
było opisanie i próba wyjaśnienia najczę-
ściej spotykanych chorób, z którymi mo-
gą się zetknąć nauczyciele oraz katecheci 
podczas swojej pracy z dziećmi i młodzie-
żą. Uczniowie spędzają bowiem obecnie 
znaczną część dnia w szkole. Nauczyciele 
widzą ich w grupie rówieśniczej w trakcie 
różnych obowiązków oraz podczas licznych 
aktywności częściej i dłużej niż ich rodzi-
ce. W związku z tym mogą oni zauważyć 
niepokojące objawy czy zachowania, o któ-
rych winni poinformować rodziców, aby ci 
z kolei skontaktowali się z odpowiednim 
specjalistą.

Bywa też i tak, że nauczyciele, kateche-
ci, wychowawcy spotykają się z problemami 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ale nie po-
trafią ich właściwie rozpoznać i zinterpreto-
wać. Obserwowane trudności są tłumaczo-
ne najczęściej jako deficyty w wychowaniu 
lub kulturze osobistej ucznia. Tymczasem 
mogą to być problemy natury medycznej, 
a nie pedagogicznej czy psychologicznej, 
a ich przyczyną może być na przykład wada 
rozwojowa. Znając zaś objawy chorób, moż-
na w warunkach szkolnych dość szybko za-
stosować pomoc przedlekarską (np. w przy-
padku niedocukrzenia, astmy czy padaczki). 

Obecnie w szkołach powstaje coraz wię-
cej klas integracyjnych. W związku z tym 

Okładka publikacji  
z referatami wygłoszonymi 
podczas 40. Ogólnopolskiego 
Sympozjum Katechetycznego 

KS. DR HAB. PIOTR TOMASZ GOLISZEK
Instytut Nauk Teologicznych 

Medycyna 
spersonalizowana 
i katecheza

    WSPÓŁCZESNA MEDYCYNA NIEUSTANNIE ROZSZERZA 
SWOJE BADANIA I POSŁANNICTWO. NIE ZADOWALA SIĘ 
PRZEZWYCIĘŻANIEM CHOROBY, ALE CORAZ BARDZIEJ 
ROZWIJA PROFILAKTYKĘ, WŁAŚCIWĄ DIAGNOSTYKĘ 
ORAZ REKONWALESCENCJĘ. W ZWIĄZKU Z TYM CORAZ 
CHĘTNIEJ WSPÓŁPRACUJE Z RÓŻNYMI DZIEDZINAMI 
NAUKI. 

Szczegółowej wyjaśnił rozumienie medycy-
ny spersonalizowanej oraz jej nowe podej-
ście do pacjenta i jego choroby. W dalszej 
części sympozjum wysłuchano referatów 
profesorów Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie: „Genom – człowiek – eduka-
cja: choroby genetyczne i wrodzone wa-
dy rozwojowe dzieci i młodzieży” (prof. dr 
hab. n. med. Janusz Kocki), „Najczęstsze 
zaburzenia neurologiczne u dzieci w wie-
ku szkolnym” (dr hab. n. med. Magdalena 
Chrościńska-Krawczyk), „Celowe niesamo-
bójcze uszkodzenia ciała bez intencji samo-
bójczej u młodzieży” (dr hab. n. med. Jolan-
ta Masiak), „Wpływ chorób parazytologicz-
nych na funkcjonowanie dzieci i młodzieży” 
(prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Koc-
ka), „Dziecko z alergią” (dr n. med. Be-
ata Magdalena Sarnicka-Wysokińska), 
„Jak pomóc dziecku z cukrzycą?” (prof. dr  
hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek). 

Nie można mówić o medycynie sperso-
nalizowanej, nie podejmując zagadnienia 
świętości ciała ludzkiego. Zwieńczający 
sympozjum referat pt. „Szacunek dla ciała 
osoby ludzkiej” ukazał znaczenie ludzkie-
go ciała oraz konieczność szacunku wobec 
niego. Ks. dr Krzysztof Smykowski z Ka-
tedry Bioetyki Teologicznej przedstawił 
granice naruszalności integralności ludz-
kiego ciała oraz dokonał moralnej oceny 
ingerencji w strukturę cielesną w formie 
tatuaży. 

Na zakończenie sympozjum doktoranci 
katechetyki KUL w przygotowanym przez 
siebie panelu zaprezentowali współcze-
sne kierunki badawcze katechetyki na 
naszym Uniwersytecie. Po dyskusji, pod-
sumowaniu i podziękowaniach modlitwę 
poprowadził ks. prof. dr hab. Stanisław 
Kulpaczyński, który udzielił zebranym 
błogosławieństwa.

Warto jeszcze dodać, że owocem sym-
pozjum jest książka pt. Propedeutyka me-
dycyny spersonalizowanej, pod redakcją 
ks. dra hab. P.T. Goliszka (KUL), ks. dra 
hab. A. Kicińskiego, prof. KUL oraz prof. dra 
hab. n. med. J. Kockiego (UM Lublin). W re-
cenzjach wydawniczych otrzymała ona cen-
ne rekomendacje: „Jest dziełem niezwykle 
ciekawym, wręcz wyjątkowym” – napisała 
prof. dr hab. n. farm. Monika Wujec z Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie, a ks. dr 
hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL podkreślił: 
„Bez wątpienia praca posiada charakter 
nowatorski, gdyż podejmuje próbę anali-
zy rzeczywistości medycznej, edukacyjnej 
i katechetycznej w kluczu personalizmu”.
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J eden z najwybitniejszych polskich psy-
chologów Józef Kozielecki napisał, że ni-

czego by nie osiągnął, gdyby nie jego ojciec. 
Profesor od najmłodszych lat był zmuszany 
do pisania prawą ręką, choć urodził się jako 
leworęczny, przez co ojciec ciągle strofował 
go, że brzydko pisze. Reakcją ojca na otrzy-
manie tytułu profesora przez syna było 
stwierdzenie: „Jestem z ciebie dumny…, ale, 
ale jeszcze trochę popraw swoje pismo”. 

CO WPŁYWA 
NA ZDOLNOŚCI 
I OSIĄGNIĘCIA?

Tematyka wysokich osiągnięć szkol-
nych sprawia badaczom wiele problemów. 
Przede wszystkim trudno jest zdefiniować 
i rozróżnić takie pojęcia, jak: uczeń zdolny, 
wybitny, z wybitnymi osiągnięciami, twór-
czy itd. Kolejny problem to wskazanie ja-
snych kryteriów osiągnięć. Za takie kryte-
rium przyjmuje się zarówno mierzalne suk-
cesy szkolne (np. wysoką średnią, wyniki 
w testach i olimpiadach), jak również wy-
standaryzowane metody do pomiaru twór-
czości, inteligencji czy motywacji. Przy czym 
podkreśla się, że podejście psychologiczne 
oparte jedynie na badaniu intelektu zna-
cząco ogranicza identyfikację potencjału 
ucznia. Według różnych teorii psychologicz-
nych na nasze zdolności wpływ mają czyn-
niki wewnętrzne i zewnętrze. Na te pierw-
sze składają się: inteligencja, zdolności po-
znawcze, motywacja. Modele zdolności ta-
kich autorów, jak: Franz Mönks, Jane Piirto 

DR SYLWIA GWIAZDOWSKA-STAŃCZAK
Instytut Psychologii

   WIELU Z NAS ZASTANAWIA SIĘ,  
JAK TO SIĘ DZIEJE,  ŻE 
NIEKTÓRZY MAJĄ WIĘKSZE 
OSIĄGNIĘCIA, A INNI MNIEJSZE. 
WYNIKI BADAŃ POKAZUJĄ, 
JAK WIELE W TYM WZGLĘDZIE 
ZALEŻY OD RODZINY. 

wzorce napływające z otoczenia. Prof. Ma-
ria Braun-Gałkowska podkreśla, że w wy-
chowaniu najważniejszy jest „złoty środek”. 
Faktycznie pozytywne postawy rodziców 
to takie, które dają poczucie ochrony, ale 
nie rozpieszczają; stawiają wyraźne granice, 
ale nadmiernie nie wymagają. Najważniej-
sza wydaje się postawa akceptacji – kiedy 
dziecko czuje, że rodzice kochają je bezwa-
runkowo. Najbardziej destrukcyjną postawą 
jest niekonsekwencja, bo powoduje ona, że 
dzieci żyją w ciągłym lęku i niepewności. Nie 
wiedzą, czego mogą się spodziewać, gdyż 
zachowanie rodzica uzależnione jest od jego 
chwilowego nastroju.

W swoich badaniach zainteresowałam 
się wpływem rodziny na zdolności dzieci, 
a co za nimi idzie na ich osiągnięcia szkol-
ne jako uczniów. Próbowałam odpowie-
dzieć na pytanie, jakie relacje i postawy 
rodziców wiążą się z wysokimi osiągnięcia-
mi dzieci. Autorzy badań nad zdolnościami 
przyjmują różne kryteria osiągnięć. Jednym 
z najbardziej popularnych jest średnia ocen 
ze wszystkich przedmiotów szkolnych. Ja 
w swoich badaniach przyjęłam dwa kryteria 
– średnią ocen oraz wynik egzaminu gimna-
zjalnego. Ten egzamin wydawał się dobrym 
kryterium, ponieważ był obiektywny – ze-
wnętrzny oraz ujednolicony – we wszystkich 
szkołach taki sam. Można było zatem łatwo 
porównywać wyniki. Stąd osoby badane to 
uczniowie pierwszej klasy liceum. Wypełnia-
li oni ankietę z metryczką dotyczącą składu 
ich rodziny oraz wystandaryzowane testy 
psychologiczne: kwestionariusze – Relacje 
w Rodzinie, Relacje z Ojcem, Relacje z Mat-
ką oraz Skalę Postaw Rodzicielskich w wersji 
Moja Matka i Mój Ojciec. Metody te badają 
postrzeganie rodziny przez młodzież. Grupę 
uczniów z wysokimi osiągnięciami stanowili 
ci, którzy posiadali wynik z testu gimnazjal-
nego o średniej 96 (maksymalny wynik w te-
ście to 100) oraz średnią ocen powyżej 5, 
a grupę porównawczą – uczniowie o prze-
ciętnym wyniku testu gimnazjalnego około 
50 i średniej ocen około 3,5.

czy Françoys Gagné podkreślają ważną ro-
lę czynników zewnętrznych. Należy do nich 
wpływ szkoły, rówieśników, rodziny, a na-
wet społeczeństwa czy po prostu przypa-
dek. Ten ostatni często wydaje się najbar-
dziej kontrowersyjny, ale z drugiej strony, 
ile osób wybrało studia, zawód czy jakieś 
zajęcia dodatkowe właśnie przez przypadek 
(np. jeśli ktoś nie pokaże nam saksofonu, 
skąd będziemy wiedzieli, że jesteśmy uzdol-
nieni do gry na tym instrumencie?). 

Osiągnięcia uczniów są bardzo ważnym 
elementem kształtowania się ich osobo-
wości. Mają wpływ na ich poczucie wła-
snej wartości, motywację i zaangażowanie 
w naukę.

RELACJE W RODZINIE 
I POSTAWY RODZICÓW 
A OSIĄGNIĘCIA 
SZKOLNE DZIECI

Według naukowców nie jest ważne, jak 
rodzina funkcjonuje obiektywnie, ale jak 

NADMIERNE WYMAGANIA 
NIE SPRZYJAJĄ 
OSIĄGNIĘCIOM

Nadmiernie wymagający rodzice za 
wszelką cenę dążą do swoich racji, postę-
pują bezwzględnie, wydając jedynie naka-
zy i zakazy. Otwarta rozmowa jest z nimi 
praktycznie niemożliwa. Akceptują jedynie 
te zachowania, które zgadzają się z ich pre-
ferencjami. Niewątpliwie taka postawa jest 
bardzo niekorzystna, a wręcz destrukcyjna. 
Przeprowadzone przeze mnie badania po-
twierdzają jej negatywny wpływ na osią-
gnięcia szkolne młodzieży.

Rodzicielska nadmierna presja i wymu-
szanie będzie znacząco hamować zainte-
resowania dzieci. Nastolatkowie mogą być 
zablokowani przez lęk, a surowy rodzic, 
który stosuje kary za porażki, doprowadzi 
do zmniejszenia ich aktywności w szkole. 
Dziecko będzie sięgało po rozwiązania naj-
prostsze, bez dążenia do zwiększania swo-
ich osiągnięć. Ważną rolą psychologa jest 
więc korygowanie takiej postawy u rodzi-
ców, uświadamianie im, że prowadzi ona 
nie tylko do blokowania osiągnięć, ale rów-
nież do poważnych konsekwencji psycho-
logicznych u dziecka. Lękliwość, frustracja, 
brak pewności siebie, kłopoty z koncentra-
cją oraz wycofanie się z kontaktów spo-
łecznych to niektóre z możliwych objawów 
u dziecka wynikających z tej niewłaściwej 
postawy rodzica. 

Dążenie do osiągnięć przez młodzież 
często okupione jest porażkami. W takich 
chwilach ważne jest wsparcie i akcepta-
cja rodziców, którzy pokażą, że uczenie 
się polega na wyciąganiu wniosków z błę-
dów. Nie ma nic gorszego niż ciągłe stro-
fowanie dziecka, wyśmiewanie jego każ-
dej porażki, bo to prowadzić będzie jedy-
nie do zaprzestania przez nie aktywności 
i niepodejmowania dalszych prób. Dlate-
go jedną z najważniejszych postaw rodzi-
ca jest bezwzględna akceptacja własnego 
dziecka. Niezależnie od jego osiągnięć czy 

Postrzeganie własnej rodziny 
a osiągnięcia szkolne ucznia

subiektywnie odbierają ją jej członkowie. 
Rodzina to podstawowa jednostka, w któ-
rej rozwija się młody człowiek. Jest to jed-
na z najważniejszych części środowiska 
związana z jego wychowaniem i dojrzewa-
niem. Relacje rodzinne opisuje się za po-
mocą takich wymiarów, jak: komunikacja, 
spójność, autonomia – kontrola oraz tożsa-
mość. Komunikacja to inaczej zrozumienie 
w rodzinie, bycie otwartym i elastycznym. 
Spójność to więzi emocjonalne i wzajemne 
udzielanie sobie wsparcia. Poziom autono-
mii – kontroli świadczy o satysfakcji z po-
ziomu kontroli w rodzinie, czyli zachowania 
równowagi pomiędzy akceptacją prywat-
ności i respektowaniem ograniczeń. Tożsa-
mość określa zgodny obraz rodziny, posza-
nowanie wartości i odpowiednie granice. 
Postawa rodzicielska to całościowa forma 
ustosunkowywania się ojca i matki do dziec-
ka oraz do zagadnień związanych z wycho-
waniem, kształtująca się w toku pełnienia 
rodzicielskich obowiązków. Co ciekawe, 
na postawy rodziców wpływ mają także 

porażek rodzic zawsze powinien udzielać 
mu wsparcia. Jak pokazują wyniki moich 
badań, postawa ta jest znacząco ważna 
zwłaszcza w grupie dziewcząt – tu pojawiły 
się istotne różnice pomiędzy dziewczętami 
z grupy z wysokimi osiągnięciami a tymi 
z grupy przeciętnej. Dziewczęta z wysoki-
mi osiągnięciami postrzegają swoją matkę 
jako bardziej akceptującą niż dziewczęta 
z przeciętnymi wynikami w nauce. Jeżeli 
chodzi o chłopców, to akceptacja matki ani 
ojca nie różnicuje grup. W obydwu z nich 
dla młodych mężczyzn tak samo ważne jest 
poczucie akceptacji matki.

Akceptacja i wsparcie emocjonalne ro-
dziców mają duże znaczenie dla dobrego 
rozwoju dziecka. Pozytywna postawa, opar-
ta na bliskim uczuciowym kontakcie będzie 
sprzyjała rozwijaniu twórczych pasji i lep-
szym osiągnięciom w różnych dziedzinach 
życia.

DAWAĆ DZIECIOM 
SWOBODĘ CZY 
KONTROLOWAĆ?

Ciekawe wyniki odnoszą się do pozio-
mu autonomii w ocenie uczniów. Ogól-
nie są oni zadowoleni z poziomu autono-
mii – kontroli w rodzinie, natomiast jeże-
li oceniają oddzielnie matkę i ojca, poja-
wia się zdecydowana rozbieżność. Badani 
postrzegają i matkę, i ojca jako bardziej 
kontrolujących, niż to zakładano. Różni-
ca w ocenie rodziców i każdego z nich 
z osobna w zakresie tych samych zmien-
nych tłumaczona jest przede wszystkim 
specyfiką systemu rodzinnego. Oddziały-
wania rodziny są bowiem czymś więcej niż 
sumą postaw matki i ojca oddzielnie. Dla-
tego zrozumiałe jest to, że młodzież mo-
że inaczej postrzegać swoją rodzinę jako 
całość, a inaczej poszczególnych jej człon-
ków. Warto dodać, iż ogólnie ludzie mają 
tendencję do postrzegania swojej grupy 
(w tym przypadku grupy rodzinnej), z któ-
rą się utożsamiają, jako lepszej. Wywodzi 
się to z teorii psychologii społecznej – le-
piej oceniamy tych, którzy są do nas po-
dobni, i pozytywniej widzimy grupy, do 
których należymy. Kontrola rodzicielska 
ma znaczenie u tych uczniów, którzy mają 
przeciętne osiągnięcia, czyli należy pilno-
wać dzieci, czy się uczą i odrabiają lek-
cje, ale tylko gdy są przeciętnymi ucznia-
mi. Dzieciom zdolnym trzeba dawać dużo 
swobody, aby mogły rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania bez ograniczeń. 

fot. pixabay.com

JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
POSTAW RODZICA JEST 
BEZWZGLĘDNA AKCEPTACJA 
WŁASNEGO DZIECKA.
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SACRUM A PROFANUM

Obrady otworzył ks. dr hab. Jacek Łapiń-
ski, prof. KUL, który przywitał uczestników 
i zwrócił uwagę, że kształtowanie terenów 
wokół kościołów jest zagadnieniem niezwy-
kle aktualnym. Świątynia stanowi strefę sa-
crum, a otaczający ją ogród powinien stano-
wić strefę wprowadzającą do niej. Nie może 
więc kontrastować z nią, ale musi być łącz-
nikiem między sacrum a profanum znajdują-
cym się na zewnątrz terenu przykościelne-
go. Ks. prof. Łapiński podkreślił, że sympo-
zjum ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak 
ta relacja powinna wyglądać.

ZAŁOŻENIA TERENÓW 
PRZYKOŚCIELNYCH

Pierwsza prelegentka dr hab. Ewa Trza-
skowska, prof. KUL w wykładzie „Kształto-
wanie terenów przykościelnych” zaznaczy-
ła, że ogrody przykościelne są narażone na 
utratę swojego znaczenia ze względu na 
zmniejszanie w nich strefy sacrum. Powinny 
zaś one łączyć znaczenie symboliczne z cha-
rakterem użytkowym, ale nie mogą ulegać 
zachwianiu proporcje między sacrum i pro-
fanum. Obecnie przestrzeń ogrodów przy-
kościelnych coraz częściej nabiera charakte-
ru użytkowego. Przy świątyniach pojawiają 
się między innymi parkingi czy place zabaw. 
Ich niewłaściwa lokalizacja może istotnie 
zaburzać strefę sacrum. Ważnym elemen-
tem ogrodów przykościelnych są miejsca 
kontemplacji, które powinny być, w spo-
sób przynajmniej symboliczny, wyłączone 
z całości przestrzeni ogrodu, żeby zapew-
nić ich użytkownikom możliwość skupienia 
się na modlitwie. W większych założeniach 
ogrodowych osiąga się to między innymi za 
pomocą żywopłotów lub krzewów sadzo-
nych w grupach. W mniejszych ogrodach 

powiedział: „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś 
wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony” 
(J 10,9). Drugim istotnym elementem prze-
strzeni sakralnej jest ogrodzenie, które po-
zwala na wyraźne oddzielenie strefy sacrum 
od strefy profanum. Dobrze także sięgnąć 
do chrześcijańskiej symboliki wody. Nawią-
zuje ona między innymi do chrztu Chrystusa 
czy cudu, gdy Mojżesz uderzył laską w ska-
łę, z której wypłynęła woda. Jest ona także 
symbolem oczyszczenia z grzechu pierwo-
rodnego. Warto więc stworzyć w ogrodzie 
sakralnym zbiornik czy ciek wodny. Jeśli jed-
nak założenie ogrodowe jest małe, można 
symbolicznie przedstawić wodę, stawiając 
cembrowinę studni czy wykonując suchy 
kamienny potok. Dr Kulesza podkreślił, że 
w ogrodzie sakralnym nie może zabraknąć 
drzew, ponieważ stanowią one nawiązanie 
do drzewa życia i drzewa poznania dobra 
i zła z rajskiego ogrodu.

ROŚLINY W OGRODACH 
PRZYKOŚCIELNYCH

Znaczenie drzew podkreśliła także dr hab. 
Magdalena Lubiarz, która przybliżyła chrze-
ścijańską symbolikę roślin. Chrześcijaństwo 
przejęło od wcześniejszych kultur postrze-
ganie drzewa jako miejsca przebywania Bo-
ga, dlatego lipa, buk, jesion, klon jawor czy 
orzech to drzewa o istotnej symbolice (np. li-
pa to symbol Matki Bożej, a klon jawor wska-
zuje na pokorę i łagodność Chrystusa). Nie-
stety, w Polsce obecnie istnieje silny trend do 
wycinania dojrzałych okazów drzew, w tym 
także w ogrodach przykościelnych. Prele-
gentka przypomniała, że rośliny zimozielone 
(m.in. bluszcz, cis, jodła, jałowiec) ze względu 
na całoroczną wegetację nawiązują do nie-
śmiertelności, wskazując na tajemnicę życia 
wiecznego. Kwitnące wiosną drzewa również 
mają wiele odniesień. Wiśnia jest między in-
nymi symbolem Zwiastowania, a migdało-
wiec – zmartwychwstałego Chrystusa. Nie 
można pominąć dębu, który symbolizuje siłę 
moralną, wierność, cierpliwość i wytrwałość 
w wierze. Jak podkreśliła prelegentka, w pro-
jektowaniu i realizacji przestrzeni sakralnych 
warto i należy odwoływać się do bogatej 
symboliki roślinności.

Ostatnim elementem sympozjum były 
warsztaty z projektowania ogrodów przy-
kościelnych, prowadzone przez prelegen-
tów. W trakcie sesji warsztatowej stara-
no się przedyskutować z ich uczestnikami 
etapy właściwego kształtowania ogrodów 
sakralnych.

fot. pixabay.com

SEMINARIUM EKSPERCKIE

Dnia 16 XII 2019 r. odbyło się seminarium dla ekspertów do 
spraw migracji pt. „Wyzwania dla badań w obszarze współczesnych 
migracji międzynarodowych”. Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migra-
cyjną, Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej 
oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa – fundację, zajmującą się 
między innymi pomocą prawną dla migrantów i uchodźców. Semi-
narium miało formę okrągłego stołu, a jego celem priorytetowym 
było skonsolidowanie środowiska badaczy migracyjnych, zaprezen-
towanie dotychczasowych wyników badań, jak również zdiagnozo-
wanie nowych obszarów badawczych w obszarze migracji między-
narodowych. W seminarium uczestniczyli badacze migracji z Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyż-
szej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej 
w Chełmie, Instytutu Europy Środkowej, ojcowie werbiści i pracow-
nicy sektora pozarządowego. Seminarium wpisywało się również 
w obchody Międzynarodowego Dnia Migrantów, który przypada na 
18 grudnia i został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

DR HAB. ANNA MAGDALENA KOSIŃSKA
Instytut Nauk Prawnych 
dyrektor Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną

Współczesne 
migracje 
    W XX I XXI W. MIGRACJE W SKALI GLOBALNEJ STAJĄ SIĘ CORAZ POWSZECHNIEJSZYM ZJAWISKIEM. 

TEMATYKA WSPÓŁCZESNYCH MIGRACJI MIĘDZYNARODOWYCH ZOSTAŁA PODJĘTA PODCZAS 
SEMINARIUM EKSPERTÓW, KTÓREGO GŁÓWNYM ORGANIZATOREM BYŁO CENTRUM BADAŃ  
NAD EUROPEJSKIM PRAWEM I POLITYKĄ MIGRACYJNĄ. 

DZIAŁALNOŚĆ CBEPPM

Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyj-
ną zostało powołane do życia w 2015 r. na Wydziale Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji. Jego misją jest prowadzenie badań 
poświęconych europejskiemu prawu migracyjnemu i szeroko poję-
tej polityce migracyjnej. Szczególna uwaga w działalności jednost-
ki skupiona jest na kwestii ochrony praw migrantów, tak by prace 
grupy i jej owoce w pełni wpisywały się w postulat orędzia Jana 
Pawła II na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy z 2004 r. „Migracje 
w poszukiwaniu pokoju”.

Centrum ma charakter interdyscyplinarny i zrzesza aktyw-
nych badaczy migracyjnych wywodzących się z różnych wydziałów 
KUL, a także z innych ośrodków naukowych. W skład Rady Cen-
trum wchodzą obecnie: dr hab. Wojciech Sz. Staszewski (kierow-
nik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej),  
dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL (Katedra Praw Człowie-
ka i Prawa Humanitarnego), dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL  
(Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania), dr Wojciech Wciseł 
(Katedra Języka Mediów i Komunikacji Społecznej) i dr Tomasz Sie-
niow (Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej). 
Pracami Centrum kieruje dr hab. Anna Magdalena Kosińska z Kate-
dry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. 

Jednostka współpracuje z Instytutem na rzecz Państwa Prawa 
w ramach jego programu migracyjnego oraz think-tank, zwłaszcza 
zaś w ramach grupy badawczej MIGRA-TEAM. Ponadto wspólnie 
z Instytutem wydaje serię naukową Prawo i Polityka Migracyjna 
(Migration Law and Policy Studies). Dotychczas ukazały się w niej 
między innymi publikacje: Acquis Return. Doświadczenia implemen-
tacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej (red. A.M. Kosiń-
ska, P. Wojtasik, Lublin 2015), 10 lat Agencji Frontex w przestrzeni 
Schengen (red. A.M. Kosińska, A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny, Lublin 
2015), RETURN MIGRATION: theory and practice (red. T. Sieniow, 
Lublin 2015), Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków 
po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do 
Unii Europejskiej (red. E. Krzysztofik, R.M. Pal, Lublin 2016), W ob-
liczu kryzysu. Przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Euro-
pejskiej (red. A.M. Kosińska, Lublin 2017). Centrum było również 
współorganizatorem krajowych konferencji naukowych i semina-
riów eksperckich oraz partnerem w projekcie Open Integration – 
Otwarta Integracja, współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Migracji i Integracji, w ramach którego zorganizowana zo-
stała szkoła letnia na temat ochrony praw migrantów.

Uczestnicy seminarium poświęconego współczesnym migracjom 
międzynarodowym: (od lewej) dr Tomasz Sieniow, dr hab. Wojciech  
Sz. Staszewski, dr Stanisław Dubaj i dr hab. Anna Magdalena Kosińska 
(fot. Valerian Karchava)

DR HAB. MAGDALENA LUBIARZ
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Ogrody przykościelne
    14 XII 2019 R. ODBYŁO SIĘ SYMPOZJUM NAUKOWE „OGRODY 

PRZYKOŚCIELNE – TEORIA I PRAKTYKA”, ZORGANIZOWANE PRZEZ 
KURIĘ DIECEZJALNĄ W SANDOMIERZU ORAZ INSTYTUT MATEMATYKI, 
INFORMATYKI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU KUL. BYŁA TO JUŻ 
TRZECIA KONFERENCJA Z CYKLU „SACRUM W KRAJOBRAZIE”, 
ODBYWAJĄCA SIĘ W SANDOMIERZU POD PATRONATEM  
BPA KRZYSZTOFA NITKIEWICZA.

wykorzystuje się do tego celu trejaże i per-
gole, na których wspierają się pnącza.

ISTOTNE ELEMENTY 
PRZESTRZENI SAKRALNEJ

Drugi aspekt dotyczący kształtowania 
ogrodów przykościelnych to najważniejsze 
elementy, których w przestrzeni takiego za-
łożenia nie może zabraknąć. Dr inż. Piotr 
Kulesza w wystąpieniu „Aranżacja współ-
czesnej przestrzeni sakralnej. Wybrane 
elementy przestrzenne i kompozycyjne” 
wskazał, że elementem nieodzownym jest 
brama, która nawiązuje do bram rajskie-
go ogrodu. Symbolizuje ona także wejście 
do Królestwa Bożego oraz Chrystusa, który 



32

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI styczeń-luty  2020 | Nr 1 (183)

33WO K Ó Ł NAUKI WOKÓŁ  NAUK I

KS. PROF. DR HAB. PRZEMYSŁAW KANTYKA
Instytut Nauk Teologicznych

Troska o stworzenie 
a „sprawiedliwość 
klimatyczna”

   WSPÓŁCZESNE PROBLEMY Z OBSZARU EKOLOGII 
SĄ TAKŻE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ORGANIZACJI EKUMENICZNEJ – 
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW.  

„SPRAWIEDLIWOŚĆ 
EKOLOGICZNA” 
W REFLEKSJI 
TEOLOGICZNO- 
-SPOŁECZNEJ ŚWIATOWEJ 
RADY KOŚCIOŁÓW

Można dziś wyróżnić trzy nurty reflek-
sji nad zagadnieniami ekologii i wynikające 
z nich postawy wobec środowiska natural-
nego. Pierwszy, który można określić jako 
nieekologiczny, nie tyle neguje sensowność 
troski o środowisko, ile przyznaje pierwszeń-
stwo zaspokajaniu życiowych, cywilizacyj-
nych i konsumpcyjnych potrzeb ludzi. Drugi 
nurt, który można nazwać ekologią nieinte-
gralną, postrzega człowieka jako głównego 
szkodnika przyrody i dąży do wyeliminowa-
nia jego wpływu na nią. W trzecim nurcie 
sytuuje się ekologia integralna, która po-
strzega człowieka jako koronę stworzenia, 
a nakaz Stwórcy: „Bądźcie płodni i rozmna-
żajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili 
ją sobie poddaną” (Rdz 1,28) rozumie nie ja-
ko absolutne panowanie nad stworzeniem, 
ale jako przekazanie człowiekowi współod-
powiedzialności za świat stworzony. Czło-
wiek staje się w ten sposób współpracowni-
kiem Boga w rozwijaniu i chronieniu dzieła 
stworzenia.

W odróżnieniu od różnego rodzaju grup 
ekologów propagujących nieintegralne, to 
jest nieuwzględniające dobra człowieka, po-
dejście do zagadnień ochrony środowiska 

POSTULAT 
„SPRAWIEDLIWOŚCI 
KLIMATYCZNEJ” DLA 
RATOWANIA ZIEMI JAKO 
HABITATU CZŁOWIEKA

Tak rozumiana współzależność człowieka 
i stworzenia określa fundament antropolo-
gicznoteologiczny do podejmowania troski 
o wszystkie wymiary egzystencji stworze-
nia, w tym klimat Ziemi. Łatwo zauważyć, że 
człowiek nie ma wpływu na prawa przyro-
dy, a przez to może mieć jedynie ograniczo-
ny wpływ na jej komponenty, a więc także 
na klimat. Ograniczoność ta nie oznacza jed-
nak całkowitego braku wpływu, który oka-
zuje się przede wszystkim negatywny, zaś 
pozytywne oddziaływanie człowieka spro-
wadza się jedynie do ograniczania oddzia-
ływania negatywnego, rozwiniętego przez 
ludzi na niespotykaną wcześniej skalę przez 
rabunkowe gospodarowanie środowiskiem 
naturalnym, spowodowane przez niepoha-
mowaną konsumpcję. Stąd tak krytyczna 
ocena zawarta w opisie programu Care for 
Creation and Climate Justice: „Obecny mo-
del rozwoju świata zagraża życiu i utrzyma-
niu wielu osób, zwłaszcza wśród najbied-
niejszych ludzi na świecie, i niszczy różno-
rodność biologiczną. Wizją ekumeniczną 
jest przezwyciężenie tego modelu oparte-
go na nadmiernej konsumpcji i chciwości”  
(Care for Creation and Climate Justice, 2).

Na współzależność zagadnień ochrony 
klimatu i sprawiedliwości społecznej wska-
zywano już w dokumencie ŚRK z 2005 r., 
zwanym AGAPE (Alternative Globalization 
Addressing People and Earth). Z powodu 
ocieplania klimatu, wywołanego nadmier-
ną produkcją dwutlenku węgla w wyniku 
spalania kopalin, dochodzi do zmian kli-
matycznych, powodujących podnosze-
nie się poziomu mórz i oceanów. „Ci, któ-
rzy zużywają wysokie ilości paliw kopal-
nych, wystawiają na ryzyko życie innych 
ludzi, mieszkających na nisko położonych 
wyspach i strefach brzegowych, ludzi na-
rażonych na poważne susze, powodzie 
i sztormy. Obecna gospodarka oparta na 
paliwach kopalnych ze swoim mocnym na-
ciskiem na przyspieszony wzrost gospodar-
czy, który przynosi nieproporcjonalne ko-
rzyści już bogatym, podkopuje życie, jakie 
znamy na Ziemi” (AGAPE, 5.2).

Równie ostre diagnozy znaleźć możemy 
w dokumencie ŚRK z 2012 r. Economy of Life 
(Ekonomia życia). Zmiany klimatu zostały tu 
nawet określone jako zagrażające integral-
ności stworzenia i powodujące wielostron-
ny kryzys, z którym musimy się mierzyć. 

naturalnego (czy wręcz ideologizujące te 
zagadnienia, co zaczęto nazywać ekologi-
zmem) programy środowiskowe Świato-
wej Rady Kościołów, objęte wspólną klam-
rą „sprawiedliwości ekologicznej”, sytuują 
się wyraźnie po stronie ekologii integralnej. 
Programy te ukierunkowane są na ochronę 
Ziemi i jej zasobów jako habitatu człowieka. 
Ich główną wartością jest wskazanie, w ja-
ki sposób działania człowieka przyczynia-
ją się do pogarszania stanu środowiska, co 
z kolei zwraca się przeciwko ogromnym rze-
szom ludzi, pogarszając ich warunki życia 
czy wręcz uniemożliwiając egzystencję. Stąd 
programy te mają zarówno wymiar ekolo-
giczny, jak i społeczny.

CZŁOWIEK 
WSPÓŁPRACOWNIKIEM 
BOGA W TROSCE 
O DZIEŁO STWORZENIA

Jeden z programów ekologiczno-spo-
łecznych ŚRK nazwany został „Troska 
o Stworzenie i Sprawiedliwość Klimatycz-
na” (Care for Creation and Climate Justice). 
Już sama nazwa wskazuje na pierwszorzęd-
ne znaczenie troski o stworzenie, którego 
częścią jest klimat, określający warunki ży-
cia na Ziemi, a przez nie jego jakość. Obo-
wiązek troski o stworzenie wywodzony jest 
w refleksji podejmowanej w ramach prac 
ŚRK ze współodpowiedzialności człowie-
ka za Boży dar stworzenia. Człowiek jest 

kontynuatorem dzieła stworzenia, a je-
go panowanie nad Ziemią i jej zasobami 
ma oznaczać w pierwszym rzędzie troskę 
o zgodne z zamysłem Stwórcy gospodaro-
wanie, bez przynoszenia szkody ludziom 
i przyrodzie. Temat ten został szczegóło-
wo opracowany w dokumencie ŚRK Chri-
stian Perspectives on Theological Anthro-
pology. Człowiek jest koroną całego stwo-
rzenia, które zostało mu powierzone pod 
opiekę. Jednocześnie jako jedyny w całym 
stworzeniu cieszy się on przywilejem by-
cia współpracownikiem Boga w rozwijaniu 
dzieła stworzenia. Przez komunię z Chry-
stusem jesteśmy przez Ducha Świętego 
wprowadzeni w jedynego rodzaju relację 
z Ojcem i mamy potencjalność współpra-
cy (gr. synergia) z Bogiem Trójjedynym dla 
wypełnienia Jego zamysłu miłości do ca-
łego stworzenia. Wyjątkowość powołania 
do współpracy ze Stwórcą nakłada na czło-
wieka niezbywalną odpowiedzialność za 
podtrzymanie i rozwój całego dzieła stwo-
rzenia, które na różne sposoby i na wie-
lu płaszczyznach jest powiązane z człowie-
kiem i od niego współzależne. Można więc 
nawet nazwać człowieka „współstwórcą” 
w dziele stworzenia, choć w granicach by-
cia samemu stworzeniem. Człowiek jako 
współpracownik Stwórcy jest więc powo-
łany do zachowania świata w jak najlep-
szym stanie oraz rozwijania jego potencja-
łu, przez co wraz z całym stworzeniem ma 
oddawać chwałę Bogu.

o tyle trzeba stwierdzić, że działalność czło-
wieka powoduje powstanie nadwyżki tych-
że gazów ponad możliwości kompensacyjne 
przyrody, a nadwyżka ta stale kumuluje się 
w atmosferze. Rzeczą poza sporem jest fakt 
naturalnego krążenia węgla w przyrodzie 
oraz brak wpływu człowieka na to zjawi-
sko. Nawet jednak stosunkowo nieznaczne 
procentowo nadwyżki CO₂ uwalniane do at-
mosfery w wyniku spalania paliw kopalnych 
nie mogą być z powrotem zaabsorbowane 
przez przyrodę i w ten sposób przyczynia-
ją się do narastania efektu cieplarnianego.

Na ochronę klimatu można wpły-
wać poprzez oszczędzanie zużycia ener-
gii, energooszczędne budownictwo oraz 
zmianę źródeł pozyskiwania energii ze 
spalania paliw kopalnych na „czystą” 
energię pochodzącą z paneli słonecznych 
lub elektrowni wodnych. Zużycie ener-
gii można także ograniczyć, korzysta-
jąc szerzej z transportu niespalinowego 
(np. rower) oraz zbiorowego. Interesują-
cym postulatem jest także ograniczanie 
konieczności transportu dóbr konsump-
cyjnych na duże odległości poprzez na-
bywanie produktów produkowanych lo-
kalnie. Na zmniejszenie zużycia energii, 
a co za tym idzie na ograniczenie spala-
nia kopalin, ma także wpływ poziom pro-
dukcji odpadów, w tym zaprzestanie uży-
wania sprzętów jednorazowych, dłuższe 
używanie wyrobów przemysłowych czy 
dwustronne zadrukowywanie papieru, 
najlepiej wyprodukowanego z makulatu-
ry. Pozostałe postulaty dotyczą tworzenia 
i upowszechniania alternatywnych mode-
li ekonomicznych (w tym wymiany bar-
terowej oraz miejsc darmowej wymiany 
rzeczy niepotrzebnych) i wprowadzania 
sprawiedliwych rozwiązań w działalności 
finansowej.

***

Człowiek jako jedyny spośród stworzeń 
noszących w sobie obraz Stwórcy powoła-
ny został przez Niego do dbania o integral-
ność stworzenia. Panowanie człowieka nad 
światem stworzonym nie ma oznaczać bez-
względnego wyzyskiwania jego zasobów, 
ale rozumne i powściągliwe korzystanie 
z nich, zapewniające zaspokojenie potrzeb 
ludzi bez nieodwracalnego degradowania 
środowiska naturalnego. Postawa taka za-
bezpiecza zarówno przed skrajnym ekolo-
gizmem, biocentryzmem i panenteizmem, 
jak i przed bezwzględną dominacją człowie-
ka nad naturą, nieliczącą się z postulatami 
zrównoważonego rozwoju.

fot. pixabay.com

Nazwanie zmian klimatycznych kryzysem 
wynika z tego, że wpływają one wprost na 
pozyskiwanie przez wielu ludzi środków do 
życia, ograniczają dostępność wody pitnej, 
a także pomniejszają bioróżnorodność Zie-
mi. Mają też daleko idący wpływ na możli-
wość zabezpieczenia żywności dla ogrom-
nej liczby ludzi oraz na ich zdrowie. Powo-
dują konieczność migrowania wielu tysięcy 
osób, a nawet konflikty zbrojne. Jako przy-
czynę zmian klimatycznych i niekorzyst-
nych zjawisk przez nie niesionych wskazano 
w przytaczanym dokumencie niekontrolo-
waną eksploatację zasobów naturalnych, co 
wiedzie do niszczenia Ziemi oraz substan-
cjalnych zmian habitatu ludzkiego. „Global-
ne ocieplenie i zniszczenie ekologiczne [po-
strzegane tu jako skutek nieodpowiedzial-
nej działalności człowieka – P.K.] stają się 
coraz bardziej kwestią życia lub śmierci” 
(Economy of Life, 11).

Zauważyć należy, że w dokumentach ŚRK 
nie podaje się w wątpliwość bezpośredniej 
zależności ocieplania klimatu od działalno-
ści człowieka. O ile sam fakt ocieplania kli-
matu jest zjawiskiem naukowo obserwowal-
nym i udowodnionym, o tyle sporną kwestią 
jest, na ile jest ono wywołane działalnością 
człowieka. Wielu specjalistów wskazuje bo-
wiem na składowe ocieplania klimatu, do 
których należą: gazy cieplarniane, cząst-
ki w atmosferze (np. z erupcji wulkanicz-
nych) i zmiany energii pochodzące od same-
go Słońca. Z tych podstawowych czynników 
działalność człowieka ma wpływ jedynie 
na produkcję gazów cieplarnianych, któ-
re w większości powstają naturalnie i po-
za bezpośrednią działalnością przemysłową 
człowieka, będąc częścią naturalnego obie-
gu materii w przyrodzie. Podstawowe skład-
niki tych gazów to para wodna, dwutlenek 
węgla i metan. Domieszka innych gazów 
jest stosunkowo niewielka. Ze względu na 
źródło pochodzenia wymienia się gazy cie-
plarniane antropogeniczne (powstałe wsku-
tek działalności cywilizacyjno-przemysłowej 
człowieka) i nieantropogeniczne (powstałe 
wskutek naturalnych procesów zachodzą-
cych w przyrodzie). Jedynie te pierwsze po-
chodzą z działalności człowieka, polegają-
cej na spalaniu paliw kopalnych: węgla, wę-
glowodorów ciekłych, gazu ziemnego i ropy 
naftowej na potrzeby energetyczne. Wyli-
cza się, że przemysł jest odpowiedzialny za 
uwalnianie do atmosfery około 5% całościo-
wego woluminu CO₂ obecnego w atmosfe-
rze. Pozostała jego część pochodzi z wul-
kanów oraz biosfery. O ile więc nie można 
człowiekowi przypisać odpowiedzialności za 
wytwarzanie całości gazów cieplarnianych, 
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POJĘCIE „ŻYCIE 
UROCZYSTE” 

W słownikach, leksykonach czy ency-
klopediach próżno szukać pojęcia „życie 
uroczyste”. Pojawia się ono w nauczaniu 
ks. Zygmunta Mościckiego (1913-1988), 
kapłana diecezji siedleckiej i absolwen-
ta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
W 1949 r. rozpoczął on studia na Wydzia-
le Filozofii Chrześcijańskiej, tytuł magistra 
otrzymał w 1951 r. na podstawie pracy Re-
ligia a kultura według Christophera Dawso-
na, a doktorem filozofii został w 1959 r. na 
podstawie pracy Człowiek i kultura w histo-
riozofii Spenglera, napisanej pod kierunkiem 
o. prof. Alberta M. Krąpca. Był wieloletnim 
wykładowcą w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Siedlcach, diecezjalnym dyrek-
torem Unii Apostolskiej Kapłanów i III Za-
konu św. Dominika. Zajmował się filozofią 
polityki, filozofią kultury, interesowała go 
też teologia życia wewnętrznego.

Życie uroczyste według niego obejmuje 
to, co wzniosłe, co zawiera w sobie radość, 
i to raczej duchową, bezinteresowność, mi-
łość, oddźwięk na duchowe dziedzictwo 
wspólnoty rodowej, narodowej, a w szcze-
gólności wspólnoty religijnej, na jej zwy-
czaje, obrzędy i zaangażowanie w wierze, 
nadziei i miłości. To życie duchowe „pełne 
wzniosłych dążeń, pragnień i głębszych re-
fleksji, otwarte na najwyższe wartości, na 
największe wymiary życia w myśleniu i dzia-
łaniu”. Nie może być ono jednak oderwane 
od codziennych trosk i spraw. 

Codzienne życie staje się życiem uroczy-
stym „przez wzniosłe przeżycia i dążenia, 
przez uczestnictwo w wielkich procesach 
duchowych dokonujących się w świecie, 
przez ważne i trudne decyzje, wymagające 
ofiary i męstwa”.

W świecie ścierają się dwa nurty – nurt 
katolicki z jasną hierarchią wartości i nurt 

liberalny, wielopostaciowy i zróżnicowany. 
Nurt katolicki według Krzysztofa Kicińskie-
go „związany jest z myślą moralną chrze-
ścijaństwa, reprezentowaną głównie przez 
Kościół katolicki", a przedstawicieli nurtu 
liberalnego łączy „odrzucanie zinstytucjo-
nalizowanych autorytetów moralnych […], 
a także zwykłe przekonanie, że nowe sytu-
acje wymagają poszukiwania nowych stan-
dardów moralnych, gdyż w ich przypadku 
religijna i etyczna tradycja częściej wiedzie 
na manowce, niż jest źródłem trafnych 
rozstrzygnięć”. 

W takiej przestrzeni życie jest uroczy-
ste więcej w potencjalnym niż aktualnym 
znaczeniu. Jest raczej zadaniem niż dopeł-
nieniem zadania. Warstwa przeżyć i postaw 
uroczystych jest stosunkowo mniejsza niż 
sfera pracy i trudu codziennego. Poten-
cjalnie tkwią jednak w człowieku zadatki 
do osiągnięcia takiego rozwoju duchowe-
go, który pozwala na przeżywanie uroczy-
ste całego życia. Aby tak się stało, trzeba 

DR MAGDALENA PARZYSZEK
Instytut Pedagogiki 

ELEMENTY UROCZYSTEGO 
DNIA POWSZEDNIEGO

Człowiek współczesny, funkcjonujący 
w kołowrocie codziennych zajęć, nastawio-
ny na wrażenia i emocje, zaczyna niekiedy 
tracić dystans życiowy, który umożliwia sa-
mokontrolę i planowanie własnej aktywno-
ści. Pewnego rodzaju zagubienie odbija się 
na jego życiu psychicznym i duchowym, któ-
re potrzebuje odprężenia, wyciszenia, sku-
pienia. Zdrowie fizyczne, psychiczne, mo-
ralne czy duchowe domaga się przeżywania 
każdego dnia momentów podniosłych, od-
rywających od codzienności, przywracają-
cych równowagę. 

Ks. dr Zygmunt Mościcki wskazuje na 
następujące elementy uroczystego życia 
codziennego:

–  pozytywne nastawienie wewnętrzne 
do wszystkich ludzi, otwartość umysłu 
na prawdę, gotowość służenia;

–  postawa czujnego dystansu i poczu-
cie godności własnej osoby, połączone 
z momentami skupienia; 

–  codzienna medytacja, rozumiana ja-
ko psychiczne odprężenie oraz czyn-
nik warunkujący dojrzewanie osobowe 
człowieka;

–  konkretyzacja i twórcze zaangażowa-
nie przez czyny;

–  wcielanie wartości duchowych w życie, 
pragnienie wyzwalania siebie i świata 
ze zła, przezwyciężania egoistycznych 
postaw;

–  dla chrześcijanina najważniejszym mo-
mentem dnia powinno być spotkanie 
z Chrystusem na płaszczyźnie życia 
osobistego i kościelno-liturgicznego.

Na życie uroczyste trzeba patrzeć jako 
na pewnego rodzaju proces, który wyma-
ga nieustannych, trudnych zabiegów pie-
lęgnacyjnych. Współczesna ideologia post-
modernistyczna, mieszająca idee, poglądy 
i stanowiska, lansuje równą i nieskrępowa-
ną wolność. Stwarza ona obszar do kwe-
stionowania tradycyjnych idei pedagogicz-
nych i systemu edukacyjnego opartego na 
wartościach. W gąszczu różnych „dobrych 
rad wychowawczych” dostrzega się wręcz 
konieczność przeżywania własnej codzien-
ności w sposób uroczysty. 

Cytaty pochodzą z niewydanej pracy 
ks. Zygmunta Mościckiego pt. Życie  
uroczyste (maszynopis w prywatnych 
zbiorach autorki artykułu).

zharmonizowania i udoskonalenia zarówno 
osobistego, jak i całego porządku społecz-
nego, w którym ludzie dojrzali duchowo 
mogliby współegzystować, ciesząc się doj-
rzałą miłością wzajemną.

JAK OSIĄGNĄĆ STAN 
ŻYCIA UROCZYSTEGO?

Wchodzenie w życie uroczyste wymaga 
pracy nad sobą, czyli samodzielnego kształ-
cenia sfery emocjonalno-wolitywnej, ściśle 
łączącej się z samokształceniem, czyli sa-
modzielnym kształtowaniem poznawczej, 
intelektualnej sfery własnej osobowości. 
W procesie formacji samowychowanie jest 
niezwykle istotne. Głównym jego celem jest 
ukształtowanie prawego sumienia, które 
potrafi odróżniać dobro od zła. Dokonuje 
się ono dzięki konfrontacji z biblijnym obja-
wieniem prawa moralnego, autorytatywnie 
interpretowanym przez Urząd Nauczyciel-
ski Kościoła, dzięki Bożej łasce udzielanej 
na drodze życia sakramentalnego, wpatry-
waniu się w osobowe wzory postępowania 
oraz dzięki modlitwie.

Tak podejmowana praca nad sobą ma na 
celu pogłębienie wewnętrzne, „a w szcze-
gólności takie przekształcenie i uduchowie-
nie postaw, które by nadawało naszemu ży-
ciu pewien specyficzny wymiar godności, 
wdzięku, harmonii, jak też zdolność promie-
niowania dobrocią, mądrością, prostotą, 
swobodą ducha i radością”. W tym zadaniu 
ks. dr Zygmunt Mościcki wyróżnia następu-
jące elementy: 

– poszerzenie horyzontu umysłowego, 
– pogłębianie i uwznioślanie uczuć, 
–  wchodzenie w pozytywny rezonans 

duchowy z ludźmi i z otaczającym 
światem,

– odnajdywanie swego głębokiego „ja”,
 –  angażowanie woli w określone ćwicze-

nia i zadania.

O życiu uroczystym
   ŻYCIE I TO WSZYSTKO, CO SIĘ NA NIE SKŁADA, ŁĄCZY SIĘ Z PEWNĄ 

TAJEMNICĄ. ZMAGANIE SIĘ KULTURY ŻYCIA Z KULTURĄ ŚMIERCI, 
ROZDŹWIĘK MIĘDZY ISTNIEJĄCĄ RZECZYWISTOŚCIĄ A TYM, CO JEST 
POSTULOWANE I OCZEKIWANE, SPRAWIA, ŻE MYLIMY POJĘCIA, A SŁOWA 
NABIERAJĄ RÓŻNYCH ZNACZEŃ W ZALEŻNOŚCI OD OKOLICZNOŚCI. 

P rzedmiotem rozważań i dyskusji był 
pieniądz, postrzegany jako kategoria 

ekonomiczna; skupiono się również na jego 
roli w gospodarce w związku z wyzwania-
mi, które stawia dynamicznie postępująca 
cyfryzacja we wszystkich dziedzinach go-
spodarki i życia społecznego. W konferen-
cji udział wzięli pracownicy naukowi z kilku 
ośrodków akademickich, studenci KUL i in-
nych uczelni, a także uczniowie szkół śred-
nich z Lublina i województwa.

SESJA PLENARNA

Tę część konferencji poprowadziła dy-
rektor lubelskiego oddziału NBP dr Ilona 
Skibińska-Fabrowska. Prelegentami byli: 
prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (członek Rady 
Polityki Pieniężnej), prof. dr hab. Marian Żu-
kowski (kierownik Katedry Bankowości i Fi-
nansów w Instytucie Ekonomii i Finansów 
KUL), dr hab. Krzysztof Piech (dyrektor Cen-
trum Technologii Blockchain) oraz Krzysz-
tof Pietraszkiewicz (prezes Związku Banków 
Polskich). 

 Prof. Marian Żukowski w wystąpieniu 
zatytułowanym „Pieniądz w ekonomii i nie 
tylko” przedstawił rozważania nad tym, jak 
pieniądz był i jest postrzegany z perspek-
tywy ekonomii oraz takich nauk nieekono-
micznych, jak: socjologia, psychologia, filo-
zofia, nauki humanistyczne. Prezentowane 
treści teoretyczne poparł przykładami na 
to, jak ogromny wpływ na życie człowieka 
ma pieniądz i w jaki sposób poszczególne 
dziedziny nauki ten wpływ badają i opisują. 
Na zakończenie zachęcił do zastanowienia 
się nad tym, czym będzie pieniądz przyszło-
ści, co należy rozumieć pod pojęciem pie-
niądza cyfrowego i jakie będą jego cechy. 

Dr hab. Krzysztof Piech w prezenta-
cji pt. „Pieniądz cyfrowy banku centralne-
go” wyjaśnił, czym jest technologia block- 
chain i dlaczego na niej będzie się opierał 
pieniądz cyfrowy. Zwrócił uwagę, że tech-
nologia blockchain zapewnia obecnie naj-
wyższy poziom bezpieczeństwa w świecie 
cyfrowym i można ją zastosować w różnych 
dziedzinach wymagających nienaruszalno-
ści danych. Wykorzystaniem tej technolo-
gii zainteresowane są nie tylko firmy i in-
stytucje, ale również rządy wielu państw. 
Profesor opowiedział też o opartych na 
blockchain tokenach, które mogą pełnić 
funkcję podobną do udziałów/akcji lub za-
pewnić ich posiadaczowi określone korzy-
ści oferowane przez podmiot je emitujący. 
Innym zastosowaniem blockchain są stable 
coins, czyli kryptowaluty mające pokrycie 
(pełne lub częściowe) w rzeczywistej wa-
lucie lub w metalach szlachetnych, dzięki 
czemu ich kurs jest znacznie stabilniejszy 
niż kryptowalut typu bitcoin. Wyjaśnił też, 
że smart contracts (inteligentne kontrak-
ty) w technologii blockchain to cyfrowe 
odpowiedniki umów, realizowane w bez-
pieczny sposób, nawet przy braku zaufania 
pomiędzy stronami. Prelegent podał kilka 
przykładów projektów związanych z block- 
chain oraz wdrożeń planowanych w naj-
bliższej przyszłości, wśród których jednym 
z najgłośniejszych jest Libra – cyfrowa wa-
luta Facebooka. Można spodziewać się, że 
młodzi uczestnicy konferencji zastanawiali 
się nad tym, z jakiego pieniądza przyjdzie im 
korzystać w nieodległej przyszłości. 

Krzysztof Pietraszkiewicz w prezen-
tacji zatytułowanej „Bankowość wobec 
gospodarczych, regulacyjnych i technolo-
gicznych wyzwań” omówił rolę banków 

DR ANNA SPOZ
Instytut Ekonomii i Finansów

Debata  
o pieniądzu
   „PIENIĄDZ – PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ” TO 

TYTUŁ KONFERENCJI, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 9 XII 2019 R. 
I ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA PRZEZ KATEDRY – BANKOWOŚCI 
I FINANSÓW ORAZ RACHUNKOWOŚCI W INSTYTUCIE EKONOMII 
I FINANSÓW WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁEM OKRĘGOWYM 
W LUBLINIE NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. 

Ks. Zygmunt Mościcki (fot. ze zbiorów 
Magdaleny Parzyszek)
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Z ofia Kossak, primo voto Szczucka, secundo voto Szatkowska, 
córka Tadeusza Kossaka i Anny z Kisielnickich, wywodziła się 

z familii artystycznej czy – jak zapisano w jej powojennym życio-
rysie – obszarniczej. Była wnuczką Juliusza Kossaka – protoplasty 
rodu malarzy batalistów – i bratanicą Wojciecha, który odziedziczył 
malarski talent po ojcu. Równie bliskie były jej związki ze stryjeczny-
mi siostrami – pisarką Magdaleną Samozwaniec oraz poetką Marią 
Pawlikowską-Jasnorzewską. Do kręgu rodzinnego twórczyni należał 
również ekscentryczny i nieprzewidywalny Witkacy.

NOBLESSE OBLIGE

Zofia – podobnie jak dziadek oraz stryj – miała być malarką. Jed-
nak po sukcesie Pożogi, która ukazała się w 1922 r. i do wybuchu 
II wojny światowej miała sześć wydań krajowych, a ponadto została 
przełożona na języki angielski i japoński, poświęciła się wyłącznie 
pracy pisarskiej. W sumie napisała ponad czterdzieści tomów prozy, 
opublikowanych w trzymilionowym nakładzie, przetłumaczonych 
na osiemnaście języków. Największym dziełem, które przyniosło pi-
sarce rozgłos i sławę w Polsce, a także poza jej granicami, był wielo-
tomowy cykl o krucjatach: Krzyżowcy (1935), Król trędowaty (1937) 
i Bez oręża (1937). Warto nadmienić, że ostatnia z wymienionych 
powieści odniosła ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
w roku 1944 została wydana w nakładzie 750 000 egzemplarzy.

W ostatnich dziesięcioleciach „filmowy życiorys Zofii Kossak” 
– jak pisał w jednym z felietonów Krzysztof Masłoń – poddawano 
najróżniejszym manipulacjom, a jej imponujący dorobek literacki 
– z rekordową, porównywaną z Henrykiem Sienkiewiczem, liczbą 
tłumaczeń i z szansą kandydowania do Literackiej Nagrody Nobla 
– regularnie deprecjonowano. Dzisiaj historycy literatury i biogra-
fowie starają się wydobyć pisarkę z kapsuły zapomnienia, a na jej 
twórczość spojrzeć z nowej perspektywy badawczej. Wnuczka ar-
tystki Anna Fenby Taylor wskazuje, że obecnie postać jej babci wy-
łania się ze światłocienia, gdyż ciągle odnajdywane są nowe teksty 
literackie, dokumenty, listy oraz wspomnienia, pozwalające uzupeł-
nić i właściwie (obiektywnie) ocenić jej dorobek artystyczny i egzy-
stencjalny. Tym niemniej Joanna Jurgała-Jureczka w książce Zofia 
Kossak. Opowieść biograficzna wyraża pogląd, że „[…] opinie for-
mułowane na temat wnuczki Juliusza Kossaka obciążone są każdo-
razowo uproszczeniami i chociaż próbujemy szkicować jej sylwetkę, 
to ów portret wciąż pozostaje niedokończony”, podobnie jak auto-
portret pisarki, który miał zostać zamieszczony w jednym z tomów 
rodzinnej sagi pt. Dziedzictwo. Zdaniem biografki rodziny Kossaków 
„[…] portret ten już na zawsze musi zostać niejednoznaczny, wielo-
wymiarowy, wymykający się próbom sklasyfikowania i trudny do 

w transformacji polskiej gospodarki oraz 
rozwój sektora bankowego w Polsce od 
lat 90. XX w. do chwili obecnej. Wśród 
najważniejszych czynników pozytywnie 
wpływających na rozwój wymienił komer-
cjalizację przedsiębiorstw i banków, po-
wstanie nowych usług finansowych, roz-
wój techniczny i technologiczny bankowo-
ści, znaczący wzrost funduszy własnych, 
wzrost poziomu ubankowienia oraz sta-
bilne zatrudnienie w sektorze bankowym. 
Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 600 
banków, oferujących bardzo nowoczesne, 
cyfrowe usługi. Podkreślił także dużą rolę, 
jaką w rozwoju sektora bankowego miały 
polskie uczelnie.

Prof. Jerzy Żyżyński w prezentacji „Pie-
niądz a wynagrodzenia” w sposób holistycz-
ny przedstawił zagadnienie wynagrodzeń 
i ich roli w gospodarce. Sensem gospodarki 
jest wytwarzanie, dzięki któremu zarówno 
przedsiębiorcy, jak i pracownicy zarabiają 
pieniądze, by w następnej kolejności je wy-
dać. Pieniądz sam w sobie nie jest mająt-
kiem, a jedynie narzędziem podziału wy-
twarzanych dóbr. Pieniądze można wydać 
na zakup dóbr (cyrkulacja) lub magazyno-
wać (kapitał). Oba te cele są potrzebne do 
rozwoju gospodarczego. Na przykładzie me-
tafory piekarni zobrazował, na czym polega 
nadwyżka kapitału oraz jak można ją rozdy-
sponować. Przedstawił kilka ciekawych ze-
stawień, na przykład ilość pieniądza maga-
zynowanego w odniesieniu do PKB, rozkład 
statystyczny wynagrodzeń czy porównanie 
wpływów do budżetu państwa z różnego ty-
pu podatkami w latach 2000-2018.

zaufaniem klientów mogą być na przykład 
dostawcami portfeli cyfrowych. 

Na zakończenie tej części wystąpień pro-
kurator Prokuratury Krajowej dr Paweł Opi-
tek omówił zagadnienia cyberbezpieczeń-
stwa w odniesieniu do bankowości elektro-
nicznej i kryptowalut. Zagrożenie ze strony 
cyberprzestępców rośnie w ostatnim czasie 
lawinowo, dlatego obrona przed ich atakami 
wymaga stosowania zaawansowanych roz-
wiązań technicznych, ale również globalnej 
współpracy organizacji odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo. Prelegent przedstawił też 
przykłady najpopularniejszych oszustw zwią-
zanych z kryptowalutami oraz ataków nasta-
wionych na zdobycie zysków przez przestęp-
ców. Do tych ostatnich zaliczyć można ataki 
z użyciem ransomware, czyli oprogramowa-
nia szyfrującego dane użytkownika, których 
odszyfrowanie wymaga zapłacenia okupu na 
rzecz atakującego. Nowym rodzajem zagro-
żenia jest nielegalne użycie cudzych zasobów 
obliczeniowych do kopania kryptowalut. Pro-
cesu cyfryzacji nie da się zatrzymać i nie nale-
ży tego robić. Niesie on bowiem ze sobą wie-
le korzyści, pod warunkiem mądrego i świa-
domego korzystania z dostępnych narzędzi. 
Najsłabszym ogniwem procesu zawsze jest 
jednak człowiek. 

Konferencję zakończyło podsumowanie 
omawianych zagadnień i wyznaczenie kie-
runków potencjalnych badań naukowych 
w tym zakresie. Ożywiona dyskusja, pyta-
nia uczniów i studentów do prelegentów 
świadczą o trafności wyboru tematu. Przy-
jęto propozycję, by tego rodzaju konferen-
cje były organizowane systematycznie. 

KS. DR GRZEGORZ GŁĄB
Instytut Literaturoznawstwa

Pisarka z Lubelszczyzny
    AUTORKA POWIEŚCI, KTÓRE W OKRESIE MIĘDZYWOJNIA BIŁY REKORDY TŁUMACZEŃ. 

OSOBA O WIELKIM SERCU, ZAANGAŻOWANA W DZIAŁALNOŚĆ KONSPIRACYJNĄ 
I CHARYTATYWNĄ W CZASIE WOJNY. NIECO ZAPOMNIANA I NIEDOCENIONA, ZOSTAŁA 
PRZYWOŁANA – W 50. ROCZNICĘ ŚMIERCI (2018) I 130. ROCZNICĘ URODZIN (2019) – 
PRZEZ ŚRODOWISKA BADACZY LITERATURY I MIŁOŚNIKÓW JEJ TALENTU. 

CZŁOWIEK RODZI SIĘ DLA 
SŁUŻBY, ŻYJE DLA SŁUŻBY 
I UMIERA W SŁUŻBIE.

Zofia Kossak 

   fot. pl.wikipedia.org

PANEL DYSKUSYJNY

Druga część konferencji poświęcona 
została omówieniu aktualnych wyzwań 
dla poszczególnych grup podmiotów go-
spodarczych związanych z rozwojem pie-
niądza cyfrowego, w szczególności wyni-
kających z jego upowszechnienia. Tę część 
konferencji poprowadził prof. Marian 
Żukowski. 

Tematem wystąpienia dra Grzegorza So-
bieckiego ze Szkoły Głównej Handlowej by-
ła przyszłości pieniądza cyfrowego i block- 
chain. Opowiedział on o pieniądzach elek-
tronicznych kontrolowanych przez banki 
centralne i ich zastosowaniu, które może 
być jednym ze sposobów na realizację pro-
gramów gospodarki bezgotówkowej. Realną 
zaletą takiego rozwiązania byłyby oszczęd-
ności wynikające z braku konieczności po-
noszenia kosztów związanych z wytwarza-
niem waluty. Do korzyści zaliczyć można 
również bezpieczeństwo, wydajność (krót-
kie czasy realizacji transakcji) oraz możli-
wość śledzenia obiegu pieniądza, a co za 
tym idzie pozyskiwania danych do analiz 
i wykrywania przestępstw. Pewnym ogra-
niczeniem byłoby zaś uzależnienie zasięgu 
waluty elektronicznej od dostępu do inter-
netu i usług cyfrowych. 

Swoją opinię o roli banków po wpro-
wadzeniu cyfrowego pieniądza wyraził 
Paweł Bojarski, dyrektor Centrum Banko-
wości Korporacyjnej ING Bank Śląski S.A. 
Według niego nawet pieniądz cyfrowy 
nie pozbawi banków funkcji depozytowej 
oraz kredytowej. Banki cieszące się dużym 



38

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI styczeń-luty  2020 | Nr 1 (183)

39WO K Ó Ł NAUKI WOKÓŁ  NAUK I

Wnuczka pisarki Anna Fenby Taylor i dyrektor lubelskiego oddziału Civitas Christiana Marcin 
Sułek przy stoisku Instytutu Wydawniczego PAX z publikacjami Zofii Kossak podczas XXII Targów 
Wydawnictw Katolickich na KUL (fot. Krzysztof Sterkowiec)

przyjęcia przez odbiorcę, który chce widzieć 
i oceniać uproszczoną, czarno-białą rzeczy-
wistość, pozbawioną światłocienia”. 

APOSTOŁKA SŁOWA 

Na nagrobku Zofii Kossak umieszczo-
no zdanie z Ewangelii św. Mateusza: „Mo-
wa wasza niech będzie: Tak, tak; nie, nie” 
(Mt 5,37). W przekonaniu licznego grona ba-
daczy twórczości autorki Pożogi – przede 
wszystkim Joanny Jurgały-Jureczki – wyra-
ża ono „nakaz wzmocnienia wartości sło-
wa, za którym winna stać prawda”. Życie pi-
sarki było ściśle związane z wypowiadanym 
słowem, którego starała się być strażniczką 
– szczególnie słowa dobrego, krzepiącego, 
miłosiernego. W kronice parafii pod wezwa-
niem Wszystkich Świętych w Górkach Wiel-
kich przy opisie pogrzebu Zofii Kossak moż-
na odnaleźć glosę autorstwa miejscowego 
proboszcza o następującej treści: „Nigdy nie 
słyszeliśmy z Jej ust złego słowa. Jeżeli nie 
mogła o kimś powiedzieć dobrze – milcza-
ła. Była wielką Artystką – a przecież była 
jeszcze większym niż artysta chrześcijani-
nem”. Nie jest to bynajmniej ocena odosob-
niona. W przekazie członków rodziny, przy-
jaciół, a także innych twórców kultury Zofia 
Kossak na zawsze pozostała uosobieniem 
taktu, kultury i obyczaju chrześcijańskiego, 
przejawiającego się w braku akceptacji dla 
nieuprzejmego traktowania ludzi oraz nie-
okazywania szacunku dla świata przyrody. 
Jej postawę cechowała prawość, uczciwość 
i prostolinijność – zarówno w wyrażaniu po-
glądów, jak i w postępowaniu – konstytu-
ujące obraz osoby naturalnej, serdecznej, 
wrażliwej, przyjaznej ludziom i ciekawej za-
gadek życia.

W KRĘGU ROCZNIC

W 2018 r. przypadła 50. rocznica śmierci 
pisarki, a w roku minionym 130-lecie uro-
dzin autorki Krzyżowców, co w obu przy-
padkach stało się powodem do ogólno-
polskich obchodów, a także okazją do po-
nownego – tym razem być może bardziej 
pogłębionego – przybliżenia jej życia i twór-
czości zarówno w wymiarze naukowym, jak 
i popularnonaukowym.

Wspomniane rocznice znalazły oddźwięk 
także w naszej społeczności akademickiej. 
W murach Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II odbyły się konferen-
cje naukowe poświęcone spuściźnie literac-
kiej Zofii Kossak i spotkania z jej wnukami 

– prof. François Rossetem i Anną Fenby 
Taylor. Ostatnia z sesji miała miejsce 20 XI 
2019 r. i była zatytułowana „Zofia Kossak. 
Pisarka z Ziemi Lubelskiej”. Konferencja, 
zorganizowana przez Katolickie Stowarzy-
szenie „Civitas Christiana” Oddział Okrę-
gowy w Lublinie, Instytut Filologii Polskiej 
i Katedrę Literatury Współczesnej KUL w ra-
mach XXII Targów Wydawnictw Katolickich, 
służyła przypomnieniu, że życie i twórczość 
wybitnej pisarki i działaczki społecznej ro-
dem z Kośmina na Lubelszczyźnie (w tym 
miejscu autorka Błogosławionej winy spę-
dziła pierwsze 21 lat życia; warto również 
nadmienić, że Kośmin był często błędnie 
lokowany przez badaczy i dziennikarzy na 
Rzeszowszczyźnie bądź na Kresach) prze-
pojone było głęboką wiarą w Boga i pod-
porządkowane wierności Jemu, Kościołowi 
i ojczyźnie. Uczestnicy sesji, wywodzący się 
zarówno z grona historyków literatury, jak 
i organizacji społecznych krzewiących pa-
mięć o Zofii Kossak, podkreślili szczególnie 
mocno, że artystka należała do tych twór-
ców, dla których pisarstwo stanowiło rodzaj 
służby społecznej, polegającej na propago-
waniu uniwersalnych wartości chrześcijań-
skich, gotowości do ofiary na rzecz ojczy-
zny i pojedynczego bliźniego, odwagi gło-
szenia prawdy zwłaszcza wówczas, gdy była 
ona niepopularna lub niechciana. Ponadto 
zwrócono uwagę, że pisarka, interpretując 
dzieje w kategoriach chrześcijańskich, nie 
dostrzegała w historii chaosu czy determini-
stycznej – fatalistycznej siły niszczącej czło-
wieka. Istota ludzka jako podmiot zdarzeń, 
których kreatorem i reżyserem jest Opatrz-
ność, jawi się tym samym w jej tekstach 

na świat w Kośminie (gmina Żyrzyn) 10  VIII 1889 r., o godzinie dru-
giej nad ranem. W tym miejscu należy dopowiedzieć, że w 2003 r. 
Anna Fenby Taylor dotarła do dokumentu przechowywanego w Ar-
chiwum Państwowym w Lublinie i dzięki niemu sprostowała nie-
prawdziwe informacje, powtarzane przez lata w biogramach babci, 
jakoby urodziła się 8 VIII 1890 r. W którym momencie popełniono 
błąd i dlaczego sama zainteresowana nie zweryfikowała owych da-
nych? Na postawione pytania prawdopodobnie nie znajdziemy już 
odpowiedzi.

Pewne jest to, że córkę Tadeusza i Anny powitał malowniczo 
położony nad Wieprzem dwór szlachecki, otoczony parkiem, który 
doczekał się literackiego opisu na kartach powieści Zofii Trembow-
la: „Dwór, gospodarskie obejście i śliwnik leżały w pętli utworzonej 
przez rzekę Wieprz, grymaśnie i kręto płynącą skroś równiny. Za 
rzeką czerniały lasy dęblińskie, głębokie, rozległe, do Jabłonow-
skich należące. Na tle lasu, tuż nad rzeką, bielał wysoko na górze 
położony folwark klasztorny Wymysłów, po czym znów następował 
las aż do Bobrownik, gdzie był bród na rzece […]. Po drugiej stronie 
zamykały widnokrąg lasy puławskie, żyrzyńskie i własny niewielki, 
ale piękny, bogaty w zwierzynę las kośmiński”.

W dworku na Lubelszczyźnie przyszli na świat także bracia Zo-
fii: Witold, Stefan, Wojciech Juliusz i Zygmunt. Niestety, Stefcio 
Kossak przeżył zaledwie osiem miesięcy, a Witold utonął w nur-
tach pobliskiej rzeki, spiesząc na ratunek ojcu i kuzynowi – zaled-
wie kilkanaście dni po przystąpieniu do Pierwszej Komunii Świętej. 
Dom w Kośminie wielokrotnie gościł również Wojciecha Kossaka 
i jego krakowską rodzinę. Ponadto był świadkiem początkowej, 
domowej edukacji Zofii i miejscem, w którym powstał jej pierwszy 
„utwór literacki”. I chociaż dla autorki był on rezultatem zabawy, 
a nie poważnej „roboty literackiej”, to jednak warto odnotować, 
że w 1906 r., w wieku lat siedemnastu, ogłosiła dziełko Jak peda-
gog chorował, opatrzone profesjonalnym podtytułem i informacją: 
Wydanie I przejrzane i poprawione – Dziwna historya o 5 pannach 
i praktykancie – 1906.

Grymaśna i kręta rzeka także dziś przepływa w sąsiedztwie 
dworku z czerwonym dachem. Los obszedł się z nim łaskawie, 
bo w czasach komunistycznych znajdowała się tam szkoła, której 
patronką była Zofia Kossak, a od 2014 r. ma w nim siedzibę Lo-
kalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”. Podczas ostatnich prac 
remontowych natrafiono tu na cenne znalezisko. W pomieszcze-
niach na parterze budynku odkryto malowidła Wojciecha Kossaka, 
przedstawiające prawdopodobnie sceny z powstania styczniowe-
go. Zdaniem ekspertów mogły zostać wykonane między rokiem 
1870 a 1890 i stanowią obecnie – obok izby tradycji i saloniku 
pisarki – jedną z największych atrakcji dla odwiedzających dwo-
rek turystów. 

O miejscu urodzin Zofii Kossak przypomina także most na rzece 
Wieprz w Kośminie (krajowa droga ekspresowa S17, łącząca Lublin 
z Warszawą), którego patronką – z inicjatywy Marcina Sułka, dyrek-
tora oddziału Civitas Christiana w Lublinie – jest ona od 20 IX 2019 r.

Należy mieć nadzieję, że wszystkie wymienione inicjatywy, jak 
również kolejne działania lokalnych miłośników tradycji i historii, 
stowarzyszeń katolickich, instytucji administracji publicznej, histo-
ryków literatury, członków rodziny pisarki i tych wszystkich, dla 
których pamięć o Zofii Kossak jest droga i ważna, zaowocują w nie-
długim czasie renesansem czytelniczym jej dzieł i przywróceniem 
artystce rodem z Kośmina należnego jej miejsca w panteonie naj-
wybitniejszych polskich twórców kultury.

KALENDARIUM ŻYCIA ZOFII KOSSAK

 »  10 VIII 1889 urodziła się w Kośminie na 
Lubelszczyźnie 

 »  1906 została nauczycielką w szkole Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Warszawie

 »  1912-1913 studiowała malarstwo w Szkole Sztuk 
Pięknych w Warszawie, a 1913-1914 rysunek w École 
des Beaux-Arts w Genewie

 »  1915 poślubiła Stefana Szczuckiego i zamieszkała 
w Nowosielicy na Wołyniu 

 »  1923 po śmierci męża osiadła w domu rodziców 
w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim

 »  1925 wyszła za mąż za Zygmunta Szatkowskiego
 »  1932 została wyróżniona nagrodą literacką 

województwa śląskiego
 »  1936 otrzymała Złoty Wawrzyn Akademicki 

Polskiej Akademii Literatury i nagrodę czytelników 
„Wiadomości Literackich”

 »  1937 została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski i hiszpańskim Krzyżem Zasługi 
Zakonu Rycerskiego św. Łazarza I klasy

 »  1939 zamieszkała wraz z rodziną w Warszawie
 » 1941 współtworzyła Front Odrodzenia Polski
 »  1942 była współzałożycielką Tymczasowego Komitetu 

Pomocy Żydom, przekształconego w Radę Pomocy 
Żydom „Żegota”

 »  1943 podczas przenoszenia konspiracyjnej prasy 
została aresztowana i wywieziona do KL Auschwitz- 
-Birkenau, następnie uwięziona na Pawiaku i skazana 
na śmierć

 »  1944 uwolniona dzięki staraniom Delegatury Rządu 
RP na Kraj, wzięła udział w powstaniu warszawskim, 
głównie jako publicystka powstańczej prasy

 »  1945 wyjechała z misją Czerwonego Krzyża do 
Sztokholmu, potem do Londynu, po czym osiadła 
w Kornwalii; w kraju po 1947 objęły ją stalinowskie 
represje – książki wycofano z księgarń i bibliotek, a ją 
pozbawiono polskiego obywatelstwa

 »  1956 odzyskała obywatelstwo polskie i otrzymała 
Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka, przyznaną przez 
PAX

 »  1957 powróciła do Polski i osiadła w Górkach Wielkich
 » 1964 była sygnatariuszką Listu 34
 »  1966 odmówiła przyjęcia Nagrody Państwowej 

I Stopnia
 » 9 IV 1968 zmarła w Bielsku-Białej 
 »  1982 kapituła Yad Vashem przyznała jej tytuł 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 »  2018 prezydent Andrzej Duda nadał jej Order Orła 

Białego „jako wyraz najwyższego szacunku wobec 
znamienitych zasług poniesionych dla chwały, dobra 
i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej”

jako uczestnik res sacre, a zatem historii 
nieautonomicznej – niebędącej wyłącznym 
dziełem człowieka, ale zdarzeń odczyty-
wanych jako gesta Dei. W tym kontekście 
warto przytoczyć konstatację Marii Olszew-
skiej, że „w przypadku pisarstwa historycz-
nego Zofii Kossak należałoby mówić o teolo-
gii dziejów”. Tym niemniej utworów pisarki 
z Kośmina nie sposób określić ilustracjami 
zasad katechizmowych. Należy wszakże pa-
miętać – co podkreśla ks. Piotr Bączek – że 
„Zofia Kossak nie była teologiem w sensie 
ścisłym – nie podejmowała też systema-
tycznej refleksji naukowej nad Bożym obja-
wieniem”. W jej przypadku mamy do czynie-
nia z człowiekiem świeckim, katoliczką, pi-
sarką, publicystką, której zasługą było to, że  
„[…] nie traktowała religii jedynie w kate-
goriach atrakcyjnego światopoglądu bez 
pobożnościowej nadbudowy bądź ambit-
nej filozofii, która przełożona na język życia 
społecznego, mogłaby wiele światu zaofe-
rować”, ale jako konkretne, realne i żywe 
doświadczenie Boga – „prawdziwy huma-
nizm”. Podejmowane przez mistrzynię pióra 
zagadnienia miały za cel uświadamiać czy-
telnikom istotę i znaczenie historycznych 
korzeni współczesności, a także budować 
w nich poczucie odpowiedzialności za sie-
bie, przyszłe pokolenia i świat.

PISARKA 
Z LUBELSZCZYZNY

Jak skrupulatnie odnotowała w swoim 
modlitewniku Aniela z Kurnatowskich Gał-
czyńska (matka Zofii, żony Juliusza Kossa-
ka), autorka Błogosławionej winy przyszła 
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O. ANDRZEJ CEKIERA OCD 
O. TOMASZ GALI OMI
doktoranci Sekcji Nauk Biblijnych

Powołanie  
w powołaniu
    ROZMOWA  

Z KS. PROF. DREM HAB. ANTONIM 
TRONINĄ O JEGO ZWIĄZKACH  
Z KUL, PRACY NAUKOWEJ  
I DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ.  

Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina

Kilka tygodni temu celebrowaliśmy na KUL  
50. rocznicę święceń kapłańskich Księdza Pro-
fesora. W ten jubileusz wpisuje się wieloletnia 
praca naukowa, której poświęcił się Ksiądz jako 
biblista. W jaki sposób odkrył Ksiądz Profesor 
swoje powołanie w powołaniu?

Zaczęło się już w początkach formacji 
w Wyższym Seminarium Duchownym die-
cezji częstochowskiej, które mieściło się 
w Krakowie, pod Wawelem. Należałem do 
zespołu bibliotecznego, który porządkował 
księgozbiór pod kierunkiem ks. prof. Jerze-
go Wolnego. On to zaprosił początkującego 
kustosza biblioteki orientalistycznej z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Zdzisława Kape-
rę, aby wprowadzał nas, kleryków, w tajniki 
bibliotekarstwa. Był on doktorantem sław-
nego orientalisty i biblisty ks. prof. Aleksego 
Klawka. To właśnie pan Kapera zachęcił mnie 
do nauki języka hebrajskiego. A kiedy w se-
minarium duchownym przyszedł czas wyboru 
seminarium naukowego, wybrałem biblijne, 
u ks. prof. Stanisława Grzybka, i temat wieży 
w Babel oraz pomieszania języków (Rdz 11,1-
9). Wybór ten był raczej wyrazem fascynacji 
językami obcymi niż Pismem św. W każdym 
razie ksiądz profesor zapamiętał moje nazwi-
sko i po czterech latach mojej pracy duszpa-
sterskiej (najpierw przez trzy lata w parafii 
Bolesławiec koło Wieruszowa, a następnie 
w robotniczej parafii Poręba koło Zawiercia) 

rekomendował bpowi Stefanowi Barele wy-
słanie mnie na studia specjalistyczne na ATK. 
Dziwnym trafem znalazłem się jednak nie 
w Warszawie, ale w Lublinie.

Czy może Ksiądz Profesor powiedzieć o począt-
kach swojej obecności na KUL? 

Trafiłem w 1973 r. pod opiekuńcze skrzy-
dła ówczesnego dziekana Wydziału Teolo-
gicznego ks. prof. Stanisława Łacha. Przyjął 
mnie on na swoje seminarium doktoranckie 
i wprowadził w tajniki teologii psalmów. Po 
zdobyciu licencjatu biblijnego w roku 1976 
zostałem asystentem, a później adiunktem 
w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu. 
Pierwsze wykłady przypadły mi po ks. prof. 
Kazimierzu Romaniuku, który został rektorem 
Wyższego Seminarium Duchownego w War-
szawie. Przejąłem więc po nim wykład greki 
biblijnej, a także opiekę nad jednym z rocz-
ników świeckich studentów teologii. Po dok-
toracie, obronionym w 1977 r., mogłem wy-
jechać do Rzymu, by w Papieskim Instytu-
cie Biblijnym uzyskać licencjat, wymagany od 
wykładowców Pisma św. 

Na KUL był Ksiądz Profesor kierownikiem Ka-
tedry Egzegezy Ksiąg Historycznych i Dydak-
tycznych Starego Testamentu. Co sprawiło, że 

specjalistycznym. Jego nowością jest nasta-
wienie kerygmatyczne, co widać w osob-
nym punkcie, umieszczanym po szczegóło-
wej egzegezie każdej perykopy. 

Jakie wyzwania stają przed egzegetą zgłębia-
jącym treść wybranej księgi biblijnej? Na co 
należy zwracać uwagę, by przygotować dobry 
komentarz?

Redaktor naczelny tego dzieła ks. prof. 
Antoni Paciorek stara się, aby poszczegól-
ne tomy powierzać do opracowania dobrym 
znawcom danej księgi. Jeśli tłumacz już wcze-
śniej uporał się z przekładem tekstu w Biblii 
paulistów, wówczas łatwiej mu napisać do-
bry komentarz. Dobry, to znaczy uwzględ-
niający oczekiwania czytelników, którzy nie 
są już nowicjuszami w spotkaniu z Bożym 
słowem.

Ksiądz Profesor zna języki starożytne, odbywał 
też podróże do krajów Bliskiego Wschodu… Bez 
tego trudno prowadzić rzetelną pracę badaw-
czą. Mając jednak na uwadze przeciętnego czy-
telnika, co można wskazać jako klucz do zgłę-
biania słowa Bożego? Czy znajomość języków 
oryginalnych i miejsc biblijnych jest niezbędna?

Niezbędna jest wiara w moc Słowa, które 
jest „żywe i skuteczne”. Egzegeta jest „słu-
gą Słowa”, wcielonego w Jezusie Chrystusie. 
Do niego też należy przygotowanie czytel-
nikowi narzędzi niezbędnych do spotkania 
z Chrystusem. W tym znaczeniu św. Hiero-
nim przestrzegał, że „nieznajomość Pisma 
jest nieznajomością Chrystusa”.

Nie możemy nie wspomnieć o kolejnym tomie 
Biblii aramejskiej, który ukazał się w listopadzie 
ubiegłego roku. Do naszych rąk trafiła Księga 
Kapłańska, którą Ksiądz Profesor przetłumaczył 
i opracował. Dlaczego warto sięgać po literatu-
rę targumiczną?

Targum to liturgiczny przekład tekstu 
świętego, czytany na przemian z Biblią he-
brajską, „żeby lud rozumiał czytanie” (Ne 
8,8). Targum uwzględnia więc środowisko 
kulturowe, religijne i społeczne słuchaczy 
żyjących u progu ery chrześcijańskiej. Z tego 

Na czym polega specyfika Biblii paulistów? Co 
odróżnia to wydanie od Biblii Tysiąclecia lub Bi-
blii poznańskiej?

Jednotomowa Biblia Tysiąclecia była wzo-
rowana na tzw. Biblii jerozolimskiej, wydawa-
nej po wojnie, najpierw w zeszytach jako au-
torskie komentarze do poszczególnych ksiąg 
biblijnych, a później połączonej w jeden tom 
zbiorowy. Jej cechą są przypisy, obejmują-
ce „miejsca paralelne” do tekstu biblijnego, 
a także objaśnienia trudniejszych fragmen-
tów. Ks. rektor Krąpiec zaproponował w la-
tach osiemdziesiątych wydanie analogicznej 
Biblii lubelskiej w zeszytach. Wydawnictwo to 
jednak nie zostało dotąd zamknięte, ponie-
waż profesorowie KUL mieszkali w większości 
poza Lublinem, co utrudniało pracę zespoło-
wą. Dziś sytuacja się zmieniła; księża pauliści 
zaproponowali więc szerokiemu gronu bibli-
stów stworzenie nowego przekładu, adreso-
wanego głównie do młodzieży. Ciekawe i bar-
dzo inspirujące były nasze „starcia” z poloni-
stami, którzy walczyli o zrozumiałość języka 
i bezlitośnie odzierali tekst biblijny z „patyny 
wieków”.

Wspomniany Nowy Komentarz Biblijny ukazuje 
się od 2005 r. W jakich okolicznościach zrodziła 
się idea stworzenia tej serii?

Nowy Komentarz Biblijny wyrasta z dłu-
goletniej pracy nad najnowszym przekła-
dem Pisma św., czyli Biblią paulistów. Bra-
łem w nim udział już jako kapelan w La-
skach. Ponieważ inni redaktorzy mieszkali 
w pobliżu (ks. prof. Jan Łach na Żoliborzu, 
a ks. prof. Julian Warzecha w Ołtarzewie), 
mieliśmy możność częstszych spotkań i dys-
kusji nad przedłużeniem tej pracy na Nowy 
Komentarz Biblijny.

Co szczególnego wnosi on do biblistyki polsko-
języcznej? Do kogo jest adresowany?

Wzorowaliśmy się na amerykańskim 
Word Biblical Commentary, którego edycja 
dobiegała wtedy końca. Podobnie jak wy-
dawcy tamtego dzieła, chcieliśmy dotrzeć 
do możliwie największej grupy odbiorców. 
W porównaniu z komentarzem KUL-owskim 
ten nowy pisany jest językiem mniej 

specjalizacja naukowa była ukierunkowana na 
ten właśnie obszar teologii biblijnej?

Katedrę przejąłem po ks. prof. Lechu 
Stachowiaku i kierowałem nią do roku 
2012, kiedy zdecydowałem się zakończyć 
wykłady na KUL. Wybór tych dwóch spe-
cjalizacji (księgi historyczne i dydaktycz-
ne Starego Testamentu) był konsekwencją 
bliskiej współpracy z ks. prof. Łachem. On 
także preferował te dwa kręgi pism biblij-
nych: do wielkiego komentarza (zwanego 
KUL-owskim) opracował najpierw Pięcio- 
ksiąg Mojżesza, a następnie Psałterz Da-
wida. Był to pierwszy naukowy komentarz 
biblijny; pierwsze jego tomy ukazały się 
w końcu lat pięćdziesiątych, a ostatnie są 
wciąż w opracowaniu. Inicjatorem tej serii 
był ks. prof. Edward Dąbrowski, który przez 
kilka lat dojeżdżał z wykładami do Lubli-
na. Ks. Łach był redaktorem komentarzy do 
Starego Testamentu, ale opracował też List 
do Hebrajczyków. 

Co Ksiądz Profesor uważa za swój najwięk-
szy sukces naukowy i z czego jest najbardziej 
dumny?

Cieszę się, że mogłem od początku uczest-
niczyć w wielkich pracach zbiorowych, ta-
kich jak Biblia paulistów i Nowy Komentarz 
Biblijny.

też względu znajomość targumu może być 
bardzo przydatna do zrozumienia orędzia 
Nowego Testamentu. 

Ma Ksiądz Profesor doświadczenie 50 lat życia 
kapłańskiego związanego z pracą akademicką. 
Proszę powiedzieć, jak pogodzić bycie profeso-
rem z zaangażowaniem duszpasterskim?

Biblia jest księgą żywą i życiodajną. Toteż 
dopiero połączenie pracy naukowej z dusz-
pasterską daje pełną satysfakcję. Mogę dziś 
stwierdzić, że choć nie szukałem „odskocz-
ni” od swego zasadniczego powołania, to 
okazje do pracy ściśle kapłańskiej same się 
trafiały. Była to najpierw funkcja ojca du-
chownego Konwiktu Księży Studentów KUL 
(przejęta po ks. prof. Józefie Kudasiewiczu), 
a później obowiązki rektora Wyższego Semi-
narium Duchownego Archidiecezji Często-
chowskiej (2002-2004). Najwięcej jednak 
satysfakcji daje mi długoletnia więź z Ośrod-
kiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Laskach, a obecnie praca 
kapelana Domu Nadziei w Żułowie (od ro-
ku 2012). Jego mieszkanki to kobiety niewi-
dome, częściowo absolwentki zespołu szkół 
w Laskach. Są one wdzięcznymi słuchacz-
kami homilii biblijnych, a nawet uczestni-
czą w kursie biblijnym, który prowadzi jed-
na z pracownic Domu Nadziei, absolwentka 
KUL.

Jakie cele naukowe wyznacza sobie Ksiądz Pro-
fesor aktualnie do zrealizowania?

Obecnie mam sporo czasu do realizacji 
dawnych planów wydawniczych, które z róż-
nych względów odkładałem na później. Ko-
rzystając z The Enigma Press, założonego 
przez pana Zdzisława Kaperę (który niegdyś 
przekazał mi swą pasję badawczą), zajmu-
ję się ostatnio uprzystępnianiem polskiemu 
czytelnikowi tekstów apokryficznych, bardzo 
przydatnych do poznania środowiska i my-
śli religijnej epoki Nowego Testamentu. Z te-
go samego powodu rozpocząłem opracowa-
nie poszczególnych rękopisów znalezionych 
w grotach qumrańskich. Mam nadzieję, że 
książki te trafią w ręce młodszych pasjona-
tów orędzia Biblii i zachęcą ich do czerpania 
wprost ze „źródeł wody życia” (Ap 7,17).
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DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

8 grudnia – ważna data w historii KUL – od roku 
2019 będzie kojarzona także z inauguracją dzia-
łalności Uniwersyteckiego Radia KUL. Zanim 
jednak to nastąpiło, konieczne były prace or-
ganizacyjne i merytoryczne. Proszę nieco przy-
bliżyć ten zakulisowy etap powstawania radia.

Prace nad każdym złożonym przedsię-
wzięciem medialnym to duże wyzwanie. 
Trzeba połączyć wiele elementów i nie jest 
to proste. Na początku jako zespół redakcyj-
ny odpowiedzieliśmy sobie na kilka pytań. Co 
chcemy osiągnąć? Do kogo adresować nasz 
przekaz? Jaką formę wybrać? I oczywiście na 
wiele innych. Po wstępnych założeniach me-
rytorycznych trzeba było też przeanalizować 
stronę techniczną. W Uniwersyteckim Cen-
trum Medialnym KUL był odpowiedni sprzęt 
do produkcji nagrań, ale potrzebowaliśmy 
specjalistycznego oprogramowania, umożli-
wiającego nam tzw. streaming, i podmiotu, 
który zapewni nam przekaz w internecie. Ta-
kich firm jest sporo, musieliśmy sprawdzić 
opinie o nich i wybrać tę naszym zdaniem 
na dzisiaj najbardziej odpowiednią. Później 
było wiele dni prób, testów, i mamy pierw-
sze efekty. 

Tempo pracy było wysokie, ponieważ mu-
sieliśmy zdążyć na początek grudnia z progra-
mem premierowym, a prace rozpoczęliśmy 
w październiku. Na szczęście udało się. Oczy-
wiście, jesteśmy na początku naszej drogi. Te 
pierwsze audycje są pewnego rodzaju spraw-
dzianem, czy droga, którą wybraliśmy, jest tą 
najlepszą. Zbieramy opinie, poznajemy ludzi, 
wciąż budujemy zespół, głównie w oparciu 
o studentów dziennikarstwa. Obecnie pro-
jektujemy specjalny portal radiowy, podca-
stowy, dodatkowo z komponentem telewi-
zyjnym. Kiedyś radio miało swoje tajemni-
ce, dzisiaj słuchacze koniecznie chcą jeszcze 
oglądać prowadzących i ich gości. Stąd też 
takie rozwiązanie. Z czasem chcemy rozwi-
jać oba projekty, radiowy i telewizyjny, w ra-
mach jednego portalu. Cały czas nad tym 

zaangażowania. Osobiście mam wiele pomy-
słów, którymi wypełniłbym godziny progra-
mu. Potrzebujemy jednak czasu, aby się roz-
winąć. Chcemy, aby w naszym radiu znalazły 
się dłuższe dyskusje, programy autorskie, ale 
też krótsze formy dziennikarskie, na przykład 
serwisy informacyjne. Kiedy powstanie portal 
podcastowy, zdecydowanie zwiększy się licz-
ba naszych poszczególnych nagrań i często-
tliwość nadawania. To kwestia najbliższych 
miesięcy. Działamy jak kula śniegowa. Na po-
czątku niewielka, z czasem rozrośnie się do 
bardzo dużej. Nie wiem, czy to najtrafniej-
sze porównanie, ale z pewnością działa na 
wyobraźnię. 

Na zakończenie pierwszej emisji padła prośba 
do słuchaczy o uwagi i podpowiedzi. Jest Pan 
radiowcem z wieloletnim doświadczeniem, ja-
kiego więc typu komentarzy Pan oczekuje i na 
jaki adres można je kierować?

Przede wszystkim, co się podoba, a co 
nie. Czego jest za mało, a czego za dużo. 
Oczekujemy podpowiedzi dotyczących po-
szczególnych tematów i potencjalnych roz-
mówców. Te wskazówki już do nas docie-
rają. Dostaję maile, ale także zupełnie nie-
znane mi do tej pory osoby zaczepiają mnie 
w różnych miejscach Uniwersytetu, dzieląc 
się swoimi spostrzeżeniami. To dobra pro-
gnoza na przyszłość. Widać, że jesteśmy 
wspólnotą, której zależy na rozwoju Uczel-
ni. Chcemy, żeby się rozwijała i żeby była 
miejscem przyjemnej, twórczej pracy oraz 

Redaktor Marcin Superczyński to wieloletni pracownik Polskiego Radia (Radia Lublin), 
współpracownik Informacyjnej Agencji Radiowej, autor polsko-ukraińskich projektów 
medialnych i edukacyjnych

na najbliższe miesiące. Pochyliliśmy się nad 
istotą świąt, byliśmy na spotkaniach opłat-
kowych i Mszach św., uczestniczyliśmy w or-
szakach królewskich podczas święta Obja-
wienia Pańskiego. Będziemy rozwijali cykle 
związane z naszym patronem Janem Paw-
łem II, naszymi profesorami, wydarzeniami 
o zasięgu międzynarodowym i instytucjami 
uniwersyteckimi.

Zgłaszają się do nas pierwsi zaintereso-
wani, proponując swoje pomysły. Studenci 
chcą tworzyć własne słuchowiska, rozmawiać 
o różnych wydarzeniach i uczyć się pracy re-
porterskiej. To bardzo obiecujące i dobrze 
wróży na przyszłość. Kreatywni współpra-
cownicy są bardzo potrzebni w takiej działal-
ności. Reasumując, na początku łączymy wy-
darzenia bieżące i rozwijamy specjalne cykle 
oraz koncepcje naszych współpracowników. 

I tutaj muszę jeszcze podkreślić, że nasza 
działalność spotkała się z ogromną życzliwo-
ścią pracowników Uniwersytetu, i to z róż-
nych działów i wydziałów. Wspierają nas 
dobrym słowem, podpowiadają, korygują 
i wskazują lepsze rozwiązania. Za to wszyst-
ko serdecznie dziękujemy.

Obecnie Uniwersyteckie Radio KUL nada-
je raz w tygodniu przez dwie godziny. Czy ta-
ka częstotliwość i długość transmisji zostanie 
zachowana?

Z czasem częstotliwość programów bę-
dzie zwiększana. W dużej mierze będzie to 
zależało od naszych współpracowników i ich 

KUL ma radio
    O NOWYM UNIWERSYTECKIM MEDIUM MÓWI  

JEGO REDAKTOR NACZELNY MARCIN SUPERCZYŃSKI,  
PRACOWNIK NAUKOWY INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA  
I ZARZĄDZANIA.

pracujemy i sądzę, że niebawem będziemy 
mogli się pochwalić kolejnymi efektami. To 
wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie przy-
chylność naszego rektora ks. prof. Antoniego 
Dębińskiego, który zainicjował projekt, udzie-
lił nam szerokiego wsparcia oraz zapewnił 
komfort pracy. Dano nam szansę, a my dzia-
łamy, świadomi powagi przedsięwzięcia. 

Uniwersyteckie Radio KUL jest „rozgłośnią” 
internetową. Jakie są zalety takiej właśnie 
formuły?

Internet to zasięg globalny, praktycznie 
nieograniczony, możemy nadawać na ca-
ły świat. Najpierw jednak musimy dotrzeć 
do potencjalnych słuchaczy, przede wszyst-
kim za pośrednictwem mediów społeczno-
ściowych. Portal, nad którym pracujemy, ma 
nam to ułatwić. Tradycyjne media ustępują 
miejsca komunikacji za pośrednictwem sieci. 
To proces nieodwracalny i po prostu włącza-
my się w globalne tendencje. Praktycznie już 
tylko od nas, od naszych pomysłów będzie 

zależało, jak dużą grupę odbiorców uda nam 
się pozyskać. Stawiamy na mądre słowo, na-
ukę, badania, dokonania naszych pracowni-
ków i studentów, na ten niepowtarzalny kli-
mat naszego Uniwersytetu. Wierzę, że te na-
sze mocne i jednocześnie unikatowe strony 
przyciągną zainteresowanych. Z jednej strony 
to my zapewnimy materiały i dźwiękowe pro-
pozycje, a z drugiej strony to słuchacze będą 
mogli współtworzyć nasze przedsięwzięcie, 
zdalnie przygotowując swoje nagrania. Jest 
to możliwe, a zarazem twórcze i bardzo atrak-
cyjne rozwiązanie. 

Tematyka nagranych wypowiedzi i rozmów 
w studiu wiąże się – co oczywiste – z życiem 
Uniwersytetu. Jest ono bardzo bogate, więc ja-
kie są kryteria doboru tematów?

Nasze pierwsze programy realizujemy, 
opierając się głównie się na bieżących wyda-
rzeniach uniwersyteckich. Mieliśmy święta, 
koniec roku kalendarzowego i początek no-
wego. To czas podsumowań, analiz i planów 

wsparcia dla drugiego człowieka. Tak to 
oceniam po pierwszych programach nasze-
go radia. To bardzo budujące i motywujące 
do dalszej pracy, a jednocześnie ogromnie 
zobowiązujące. 

A wszystkie uwagi przyjmujemy pod adre-
sem superczynski@kul.lublin.pl.

I ostatnie pytanie, może przewrotne: czy 
współcześnie radio to dobry, ciekawy sposób 
przybliżania życia Uczelni?

Radio to z pewnością dobry i ciekawy 
sposób przybliżenia życia Uczelni. Można 
powiedzieć, że jest to dodatkowa szansa 
na zaprezentowanie jej dorobku, teraźniej-
szości oraz planów na przyszłość potencjal-
nym odbiorcom. KUL jest powszechnie zna-
ny w Polsce i w wielu miejscach na świecie. 
Poprzez radio możemy opowiadać o naszej 
Uczelni w jeszcze jednej formie, działającej 
na wyobraźnię. Radio bowiem pobudza cie-
kawość, uwrażliwia, jest miejscem debaty 
lub medium towarzyszącym podczas innych 
czynności. Jest kolejną propozycją zarówno 
dla pracowników, jak i odbiorców z Lubli-
na, regionu, całego kraju i wielu ośrodków 
na świecie. Wychowałem się na radiu mó-
wionym, takiego radia uczę moich studen-
tów i wierzę, że takie radio ma głęboką war-
tość w świecie, w którym cały czas gdzieś się 
śpieszymy. To miejsce, dzięki któremu mo-
żemy złapać oddech, zrelaksować się, od-
począć, poznać i przemyśleć różne tematy. 
Tego nam dzisiaj trzeba. 

Radiowcy z Rektorem KUL ks. prof. drem hab. Antonim Dębińskim, dziekanem Wydziału Nauk Społecznych ks. drem hab. Stanisławem Felem, 
prof. KUL i dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medialnego dr Małgorzatą Żurakowską
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Otwarcie 18 grudnia 2019 r. o godz. 12:00, Lublin, ul. Chopina 27, IV piętro. 
Wystawa czynna do 2 lutego 2020 r. 

W y s t a W a

Pocztówki z kolekcji prezentowanej na wystawie 
w BU KUL (fot. Barbara Wierzchowska)

ANDRZEJ SZPONAR
JOLANTA WASILEWSKA
Biblioteka Uniwersytecka KUL

Boże Narodzenie 
po angielsku

    TUŻ PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO 
NARODZENIA W BIBLIOTECE 
UNIWERSYTECKIEJ KUL 
ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA 
OKOLICZNOŚCIOWA WYSTAWA 
„MERRY CHRISTMAS”. 

P rezentowana kolekcja to książki i pocz-
tówki w języku angielskim z końca XIX 

i początku XX w., w większości kanadyjskie 
i amerykańskie. Są one własnością lublinia-
nina, abiturienta KUL, mieszkającego w To-
ronto w Kanadzie – Henryka Wójcika, któ-
ry zdecydował podarować Bibliotece Uni-
wersyteckiej KUL dużą część wystawianego 
zbioru. 

GOŚCIE 

Dnia 18 XII 2019 r. licznie zgromadzonych 
gości przywitała dyrektor BU KUL dr Kata-
rzyna Kołakowska, a następnie w tematy-
kę ekspozycji wprowadziła kustosz wystawy 
Jolanta Wasilewska. Historię świąt Bożego 
Narodzenia przybliżył ks. dr hab. Sławomir 
Zych z Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpa-
sterstwem Polonijnym. Mówił między inny-
mi o różnych terminach obchodzenia świąt 
w przeszłości i ostatecznym ustaleniu daty 
na 25 grudnia – dzień przesilenia zimowego. 
Przeżywanie i postrzeganie tradycji świą-
tecznej z perspektywy dziecka przedstawił 
Kacper Szponar ze Szkoły Podstawowej nr 7 
im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie, czy-
tając wiersz napisany specjalnie na tę oka-
zję. O zwyczajach świątecznych w swoich 
krajach mówili zagraniczni goście. Jyun-Yi 
Deng z Tajwanu, wykładowca na Wydzia-
le Politologii UMCS, opowiadał, że na Taj-
wanie jest to zwykły dzień pracy, chociaż 
Tajwańczycy przejmują zwyczaje świątecz-
ne od chrześcijan i traktują czas świąt jako 
okazję do radości i dobrej zabawy z przy-
jaciółmi. Dekorują ozdobami swoje domy, 
sklepy i restauracje. Dużo czasu spędzają na 
kupowaniu prezentów. Na Białorusi zwycza-
je świąteczne są podobne jak w Polsce – 
twierdziła Karalina Kaspiarovich, studentka 

JADWIGA JAŹWIERSKA
Oddział Zbiorów Specjalnych BU KUL

Czytelnicy  
z lat 1944-1946
    KORZYSTALI ZE ZBIORÓW UNIWERSYTECKIEJ 

BIBLIOTEKI TUŻ PO JEJ PONOWNYM OTWARCIU 
W 1944 R. NAZWISKA PIERWSZYCH CZYTELNIKÓW 
UDAŁO SIĘ ODTWORZYĆ DZIĘKI WAŻNEMU 
ZNALEZISKU. 

W grudniu 2019 r. podczas skontrum 
w Oddziale Zbiorów Specjalnych  

BU KUL znaleziono pierwszą powojenną 
księgę wpisów, opatrzoną numerem 2. Nie-
znane są dotąd losy pierwszej księgi z lat 
międzywojennych; bardzo prawdopodobne 
jest, że zaginęła podczas II wojny światowej, 
być może podczas rewizji w Bibliotece, kie-
dy to okupanci skonfiskowali dokumenty, 
notatki i artykuły pierwszej bibliotekarki BU 
KUL Emilii Szeligi-Szeligowskiej. Księga jest 
dla bibliotekarzy przede wszystkim doku-
mentem bibliotecznym, a oprócz tego cie-
kawym znaleziskiem z autografami znanych 
osób z lubelskiego środowiska naukowego. 

„Książka obecności czytelników 
9.XI.1944-10.I.1946 r.” opisana jest odręcz-
nie na okładce czerwonym ołówkiem kopio-
wym. Wolumin, złożony z 42 kart, zszyto 
trzema zszywkami. Jest to księga rachun-
kowa z drukowanymi rubrykami. Na verso, 
u dołu, ma adnotację w języku niemiec-
kim „Zu übertragen”, na recto zaś, na mar-
ginesach, adres drukarni: „Buchdruckerei 
A. Szczuka – Lublin, Zamojska str. 12” (jed-
na z lubelskich drukarni, dawna Drukarnia 
Państwowa, na początku okupacji przeję-
ta przez Niemców; drukowano w niej listy 
skazanych i różnego rodzaju druki dla nie-
mieckich urzędów). Pola wydzielone dru-
kowanymi liniami są odręcznie zatytułowa-
ne: „Nr. porządkowy; Nazwisko czytelnika; 
Z czego korzystano: autor i tytuł dzieła; Za-
wód czyt.; Adres czyt.”.

Jako pierwsza wpisała się do księgi stu-
dentka Emilia Smotrycka, która korzystała 
ze słownika polsko-łacińskiego. W począt-
kowych dniach funkcjonowania Biblioteki 
pojawiają się w księdze głównie nazwiska 
studentów, ale nie tylko (zdarzają się też 
na przykład wpisy inżyniera korzystającego 
z książek O handlu ziołami i O znaczeniu tor-
fowisk). Jedną z pierwszych powojennych 
czytelniczek zapisanych na kartach księgi 

jest też studentka filologii klasycznej Anna Kamieńska (il. 1), później-
sza poetka, która – dla przykładu – 21 XI 1944 r. korzystała z Georgik 
Wergiliusza i słownika łacińsko-polskiego. Pośród innych studen-
tów-czytelników odnajdujemy nazwiska znanych w następnych la-
tach historyków literatury – Tadeusza Kowzana i Jadwigi Rudnickiej. 

Pierwszym po wojnie profesorem KUL, który pojawił się w Bi-
bliotece, był Aleksander Kossowski (il. 3), historyk, archiwista, który 
początkowo korzystał z katalogów; jego nazwisko pojawia się zresz-
tą w księdze wpisów najczęściej spośród grona wykładowców. Inni 
profesorowie uwiecznieni na kartach księgi to poloniści i historycy 
literatury: Juliusz Kleiner, Jan Parandowski, Maria Dłuska, Stefan 
Kawyn; filolog klasyczny Mieczysław Popławski; prawnicy: Leon Hal-
ban, Zdzisław Papierkowski czy ks. Henryk Insadowski, niegdysiejszy 
dyrektor Biblioteki. Wśród pierwszych powojennych czytelników Bi-
blioteki Uniwersyteckiej KUL zdarzali się też uczniowie i nauczyciele 
gimnazjów lubelskich, dziennikarze, a nawet wojskowi (np. porucz-
nik WP Anna Sołtan, przeglądająca skrupulatnie przez kilka miesięcy 
1944 r. katalogi biblioteczne). Na początku 1945 r. korzystał z Biblio-
teki (z katalogu i Kantyczek śnieżnych) Jan Sztaudynger (il. 2), poeta, 
fraszkopisarz i satyryk, który już rok wcześniej jako urzędnik Resor-
tu Kultury i Sztuki PKWN zajmował się organizacją teatrów lalek. 

filologii polskiej KUL. Kolacja wigilijna jest 
bardzo skromna i składa się jedynie z post-
nych dań, nie ma barszczu ani karpia, jest 
kutia – owsianka ze zbóż, głównie z jęcz-
mienia, z miodem i makiem, są pierożki 
z grzybami, racuchy z cukrem, obwarzanki 
z makiem i kisiel robiony z kompotu z wi-
śni. W nocy z 24 na 25 grudnia dzieci i mło-
dzież w strojach ludowych chodzą z gwiazdą 
betlejemską od domu do domu, kolędując 
i obwieszczając ludziom radość Bożego Na-
rodzenia. Margarita Chekhovskaia, pocho-
dząca z Syberii, studentka Wydziału Nauk 
Społecznych KUL, opowiedziała o tradycji 
obchodzenia świąt przez prawosławnych. 
Zgodnie z kalendarzem juliańskim Boże Na-
rodzenie poprzedzone jest 40-dniowym Po-
stem Filipowym. Wyznawcy prawosławia 
zbierają się w gronie rodzinnym 7 stycznia 
u najstarszego członka rodziny, zazwyczaj 
u babci, która według starych tradycji przy-
gotowuje świąteczny stół; przy nim śpiewa 
się koladki (prawosławne kolędy). Przy stole 
wigilijnym musi być parzysta liczba gości, 
jeśli wypada nieparzysta, to dostawia się 

pusty talerz. Sianko kładzie się na talerzu, 
na którym stawiana jest misa z kutią, a za-
miast opłatka członkowie rodziny dzielą się 
specjalnym pieczywem, zwanym prosfora. 

EKSPOZYCJA

Na wystawie pokazano ponad 300 ksią-
żek i 130 kart pocztowych. Tematyka dru-
ków była bożonarodzeniowa, a zobaczyć 
można było szeroki wachlarz publikacji: od 
książeczek dla dzieci o Santa Clausie po-
przez bajki i legendy o świętach po poważ-
ne opracowania historyczne. Najciekawszy 
fragment wystawy stanowiły autentyczne 
karty świąteczne, wysłane kiedyś z życze-
niami świątecznymi. Tylko kilkanaście z nich 
przedstawiało tematykę religijną, na pozo-
stałych znajdowały się kwiaty, pejzaże, dzie-
ci i zwierzęta. Ciekawe były też różne kształ-
ty kart, na przykład w formie dmuchawy 
do rozpalania ognia, z frędzelkami czy ażu-
rowe. Kolekcja prezentowana na wystawie 
ilustrowała różne świąteczne tradycje Ame-
ryki Północnej.

1

2

3
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DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

Marszałek gościem 
Uniwersytetu 
Lubelskiego
    PRZED 100 LATY, W STYCZNIU 1920 R., JÓZEF PIŁSUDSKI PO RAZ 

KOLEJNY ZAWITAŁ W LUBLINIE. WYJĄTKOWEGO GOŚCIA PODNIOŚLE, 
ENTUZJASTYCZNIE I SERDECZNIE WITAŁY WŁADZE WOJEWÓDZTWA 
I MIASTA, HIERARCHOWIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 
PRZEDSTAWICIELE RÓŻNYCH ŚRODOWISK I ORGANIZACJI. 
W PROGRAMIE JEGO POBYTU W MIEŚCIE NAD BYSTRZYCĄ 
ZNALAZŁA SIĘ TAKŻE WIZYTA W MURACH ZAŁOŻONEJ DWA LATA 
WCZEŚNIEJ UCZELNI. WDZIĘCZNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI UNIWERSYTETU 
LUBELSKIEGO WYBRZMIAŁA W SŁOWACH JEGO REKTORA – 
KS. IDZIEGO RADZISZEWSKIEGO. 

P rzystrojone ulice i budynki, dywany 
rozścielone wewnątrz odwiedzanych 

obiektów. Flagi narodowe i portrety mar-
szałka. Wielokrotnie odgrywany hymn pań-
stwowy. Wojskowy ceremoniał. Przyjęcia, 
mowy i toasty na cześć… Oprawa wizyty 
Józefa Piłsudskiego była godna koronowa-
nych głów. Zadbał o nią specjalnie powoła-
ny Komitet Przyjęcia Naczelnika Państwa. 
Iście królewski charakter obchodów odda-
wały i dopełniały relacje prasowe. „Te dwie 
najwyższe godności ześrodkowane w oso-
bie Józefa Piłsudskiego – pisał 11 I 1920 r. 
redaktor „Ziemi Lubelskiej” – Majestat Re-
prezentanta Rzeczypospolitej, Głowy odro-
dzonego Państwa polskiego i Wodza Naczel-
nego jej armii – sprawiają, iż gdziekolwiek 
zjawi się, ściele się pod stopy przezeń re-
prezentowanej Ojczyzny hołd wszystkich jej 
synów”. 

W CHEŁMIE

W godzinach porannych w niedzielę 
11 stycznia marszałka, wracającego z fron-
tu wołyńskiego, powitały na dworcu kolejo-
wym w Chełmie władze wojewódzkie, woj-
skowe oraz miejscowych służb i urzędów. 
Po uroczystej ceremonii wojskowej głos 
zabrał wojewoda lubelski Stanisław Mo-
skalewski, który z wdzięcznością i nadzieją, 
płynącą z dotychczasowych czynów Piłsud-
skiego, wyraził przekonanie, że pod rząda-
mi marszałka Polska stanie się państwem 
„silnym, potężnym i demokratycznie rządzo-
nym”. Przemówienia przedstawicieli władz 
różnych szczebli, prezentacje delegacji grup 
społecznych, wizyta w katedrze, gdzie po-
witał go biskup pomocniczy lubelski Adolf 
Józef Jełowicki, oraz spotkanie w starostwie 
wypełniły program krótkiej wizyty w mie-
ście nad Uherką.

LUBLIN – DWORZEC, 
KATEDRA, PLAC LITEWSKI

W tym czasie na trasie lubelskiej wizy-
ty Piłsudskiego gromadziły się już tłumy. 
Na dworcu kolejowym na naczelnika pań-
stwa czekali reprezentanci władz państwo-
wych i samorządowych, ziemian, organi-
zacji społecznych, zawodowych, młodzie-
żowych, wyznaniowych. W gronie tym był 
też pierwszy kanclerz Uniwersytetu Lubel-
skiego bp Marian Fulman i pierwszy rek-
tor UL ks. Idzi Radziszewski. Wiwaty na wi-
dok pociągu z Piłsudskim, wjeżdżającego na 
peron – jak zanotował dziennikarz „Głosu 
Lubelskiego” – o godzinie 13.05, salwa ar-
matnia i odegrany hymn państwowy stano-
wiły pierwszy akord uroczystości powital-
nej. Potem nastąpiła ceremonia wojskowa. 

Konstantego Chylińskiego, następnie pod-
jęty poczęstunkiem w gabinecie rektora, 
przeszedł w asyście wojewody Moskalew-
skiego, prezydenta Szczepańskiego, biskupa 
Fulmana, generała Babiańskiego i członków 
senatu do auli uniwersyteckiej. Tu w obec-
ności i w imieniu – najpierw nauczycieli aka-
demickich, potem studentów – głos zabrali 
rektor ks. Idzi Radziszewski [tekst wystąpie-
nia na s. 50-51] i prezes studenckiej Bratniej 
Pomocy Franciszek Frańczak, który wyraził 
gotowość młodzieży akademickiej Uniwer-
sytetu Lubelskiego do złożenia życia „na oł-
tarzu zmartwychwstałej Ojczyzny”, przypo-
minając jednocześnie, że w 1918 r. na we-
zwanie Piłsudskiego wielu studentów UL 
stanęło do boju za wolną Polskę. Po każdym 
z przemówień chór akademicki pod kierun-
kiem Tadeusza Czajkowskiego śpiewał Plu-
rimos annos, a orkiestra odgrywała hymn 
państwowy. Uroczystość w uniwersyteckiej 
auli zwieńczyło słowo marszałka Piłsudskie-
go [tekst na s. 51]. 

Wychodząc z Uniwersytetu, zatrzymał 
się on jeszcze na dziedzińcu przy zebranej 
licznie młodzieży szkolnej, która skandowa-
ła okrzyki na jego cześć; zamienił też sło-
wo z dyrektorami szkół średnich, wysłuchał 
krótkiego podziękowania dyrektora szko-
ły handlowej i zapewnił uczniów o swojej 
szczególnej sympatii.

POPOŁUDNIOWO- 
-WIECZORNE SPOTKANIA

Opuściwszy gmach uniwersytecki, udał 
się marszałek do pałacu Radziwiłłowskiego, 

„Witamy Cię jako symbol wolności i niepod-
ległości – witamy Cię jako ziszczenie się ma-
rzeń ojców i dziadów naszych. Witamy Cię 
wreszcie jako tego, który ukochał ideę, z ca-
łego serca swego. Całe życie dla niej poświę-
ciłeś i dopiąłeś upragnionego celu” – roz-
począł swoje wystąpienie prezydent miasta 
Czesław Szczepański. Wizycie Piłsudskiego 
towarzyszył entuzjazm wiwatujących na je-
go cześć lublinian, zgromadzonych na ca-
łej trasie przejazdu z dworca do katedry lu-
belskiej. Tu marszałek został przyjęty przez 
bpa Fulmana. Pokropiony wodą święconą, 
udał się w procesji, utworzonej przez zakon-
ników, duchownych diecezjalnych, kapitu-
łę katedralną – do ołtarza. Biskup najpierw 
odmówił modlitwę w intencji naczelnika 
państwa, potem udzielił mu i wszystkim ze-
branym pasterskiego błogosławieństwa, po 
czym skierował do niego mowę dziękczyn-
ną. „Chyba duszą swoją odczuwasz – roz-
począł ordynariusz lubelski – jak serdecznie 
masz usposobione ku sobie wszystkie serca. 
Kto patrzy na Twoje znoje, na Twoje wysiłki, 
aby granice naszego państwa jak najdalej 
posunąć, kto patrzy na Twoją niezmordo-
waną pracę, na takt wielki i wyczucie du-
szy polskiej, ten musi dla Ciebie mieć serce 
szczerą miłością pałające”. Dalej wspomniał 
o historii diecezji, o zanoszonych przez wieki 
modłach diecezjan za ojczyznę i wyraził ra-
dość, że na powrót Lubelszczyzna znalazła 
się w granicach odrodzonej Polski. „Kochany 
Naczelniku – powiedział na zakończenie – 
gdy w tej chwili mam Ciebie przed sobą, ja-
ko najpierwszego syna naszej Ojczyzny, jako 
Hetmana i Wodza, będzie to zgodne z Two-
im duchem, że Bogu zarazem podziękuje-
my za to, co nam dał. Imię Twoje na pierw-
szym miejscu w modlitwach naszych wspo-
minamy – Polska zwycięską być musi, mając 
Ciebie na czele, Ciebie, wodza naszego ko-
chanego”. Uroczystości w katedrze zakoń-
czyły się odśpiewaniem hymnów Te Deum 
i Boże, coś Polskę. Wychodząc procesyjnie 
z katedry, Piłsudski zatrzymał się jeszcze, by 
pozdrowić weteranów powstania stycznio-
wego, a potem przy drzwiach, by fotograf 
mógł uwiecznić tę historyczną chwilą. Mar-
szałek uczestniczył następnie w przeglądzie 
oddziałów wojsk garnizonu lubelskiego. Na 
miejsce parady wybrano Krakowskie Przed-
mieście u zbiegu z placem Litewskim. 

NA UNIWERSYTECIE 
LUBELSKIM

Prosto z defilady udał się Józef Piłsud-
ski na Uniwersytet Lubelski, gdzie czekali 
na niego przedstawiciele środowisk nauko-
wych i szkolnych. Powitany przez rektora 
ks. Idziego Radziszewskiego i wicerektora 

Krakowskie Przedmieście i lubelska katedra z lat 
międzywojennych – miejsca spotkań Józefa Piłsudskiego 
z lublinianami w 1920 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Zdjęcie upamiętniające wizytę Józefa Piłsudskiego w Lublinie w dniu 11 I 1920 r., wykonane po 
zakończeniu nabożeństwa w katedrze lubelskiej; z prawej strony marszałka ks. Idzi Radziszewski, 
z lewej bp Marian Fulman (fot. Archiwum Archikatedry Lubelskiej)

gdzie mieściło się dowództwo wojsk okrę-
gu lubelskiego. W przyjęciu na jego cześć 
– jak podaje reporter „Głosu Lubelskiego” 
– uczestniczyło 200 osób; oprócz oficerów 
i żołnierzy reprezentujących wszystkie for-
macje wojskowe zaproszeni zostali goście 
specjalni, a wśród nich bp Fulman i rektor 
ks. Radziszewski. 

Bogaty program wizyty naczelnika 
państwa w Lublinie przebiegał dalej we-
dług następującego porządku: spotka-
nie z bpem Fulmanem, rozmowy z dele-
gacjami różnych środowisk i organizacji, 
spotkanie z żołnierzami i członkami To-
warzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego 
w Gospodzie Żołnierskiej, rauty na jego 
cześć – w Szkole Handlowej Żeńskiej, zor-
ganizowany przez PPS, i w Towarzystwie 
Muzycznym, spektakl Cygańska miłość 
w teatrze. Ostatnim akcentem wizyty był 
obiad wydany przez miasto. Toasty w ra-
tuszu wznosili przedstawiciele różnych 
środowisk. Ostatni należał do marszałka, 
który dziękował Lublinowi za życzliwość 
okazywaną wielokrotnie polskim żołnie-
rzom walczącym o niepodległość, nawo-
ływał też do zgody i jedności narodowej; 
zakończył zaś słowami: „Z serca napeł-
nionego wdzięcznością dla miasta i wo-
jewództwa lubelskiego, życząc, aby zie-
mia ta, w której jest tyle z Polski co kre-
sów – była przykładem zgodnego pożycia 
– wznoszę toast na cześć Lublina i woje-
wództwa lubelskiego”. 

Nocą, owacyjnie żegnany przez zebra-
nych i przy wystrzałach z armat, Piłsudski 
odjechał pociągiem do Warszawy. 



48

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI styczeń-luty  2020 | Nr 1 (183)

49UCZE L N I  CZAS  MINIONY UCZELNI  CZAS  MINIONY

NAJDOSTOJNIEJSZY  
PANIE NACZELNIKU! 

Przyjęto mówić i pisać, że marzenia są 
wyidealizowaną rzeczywistością. I słusznie, 
bo czegóż to nie podsuwa wyobraźnia i uczu-
cie. Często ich wytwory są lśniącą tęczowe-
mi barwy bańką mydlaną i w tem znacze-
niu – w porównaniu z rzeczywistością – są 
jej wyidealizowaniem, jej upoetyzowaniem. 
Ale bywa też i odwrotnie: rzeczywistość mo-
że być wyidealizowaniem marzeń. Brzmi to 
paradoksalnie, a jednak jest prawdziwe. 

Czyż przed kilku laty marzyliśmy o tem, 
na co dziś patrzymy? Wprawdzie wszyscy 
pragnęliśmy Polski, Polski wolnej, niepodle-
głej, wielkiej, ale powiedzmy szczerze, czy 
komu w najśmielszych marzeniach stawała 
Polska taka potężna, jak to ona się obecnie 
zarysowuje?

O, tak jest niezawodnie!
A weźmy chwilę obecną. Któż przed kilku 

laty mógł przypuszczać, że w Lublinie, tem 
„odwiecznie rosyjskiem mieście”, jak, nie-
mal bluźniąc, twierdzili nasi kaci, Naczelnik 
Państwa Polskiego odwiedzać będzie polski 
Uniwersytet. 

Pisał ongi Stanisław Potocki, iż: „Chwa-
ła naszego narodu i obywatelstwo jego 
w świecie cywilizowanym przeważnie od roz-
woju nauki zawisły”. 

Tyś to samo powiedział przez odnowienie 
Wszechnicy Stefana Batorego w Wilnie. Dziś 
skierowałeś swe kroki ku naszemu Uniwer-
sytetowi, również w tym celu, by wykazać, 
jak wielkie przywiązujesz znaczenie do na-
uki i szkół wyższych. Istotnie, naszą siłą, któ-
ra pozwoliła nam przetrwać straszne losu 
koleje, była nasza cywilizacja i nasza kultura.

Uniwersytet nasz nie może się wpraw-
dzie szczycić pięknemi tradycjami, bo dopie-
ro drugi rok istniejemy; nie możemy się rów-
nież pochwalić imponującymi gmachami, bo 
i ten, w którym pracujemy, jest nam tylko 
gościnnie na czas już bardzo niedługi dany, 
za to możemy stanąć przed Tobą i uradować 
Twe serce, Panie Naczelniku, czemś o wiele 
ważniejszem.

A najpierw stajemy ze swem Credo 
obywatelskiem.

Dla wszystkich nas w Uniwersytecie 
i uczących się hasłem jest pracować „Z Bo-
giem dla Ojczyzny”, bo takie było hasło na-
szych praojców. „Z Bogiem, gdyż, szczegól-
nie w dobie budowy państwa, pomni jeste-
śmy słów Pism: „Nisi Dominus aedificaverit 

był natchnieniem dla statutu wiślickiego, 
dla unji lubelskiej, dla ślubu Jana Kazimie-
rza uczynionego w katedrze lwowskiej, dla 
konstytucji 3 maja, dla dekretu sądu narodo-
wego w 63 roku.

To da się wtedy tylko osiągnąć, gdy 
wszystkie szkoły, a w szczególności Uniwer-
sytety kłaść będą wielki nacisk na obywatel-
skie wyrobienie młodzieży.

Wreszcie, pozwól, Panie Naczelniku, że 
wskażę Ci na to, co jest naszą chlubą i uko-
chaniem, a nadzieją i przyszłością narodu, 
mianowicie – na bardzo nam drogą młodzież 
naszą. Mamy słuchaczek i słuchaczów około 
600. Jak na drugi rok istnienia Wszechnicy 
to liczba bardzo pokaźna, a cała ta młodzież 
uczy się nadzwyczaj pilnie.

To, co powiedziałem, pozwoliłem sobie 
przedstawić dlatego, byś, Najdostojniejszy 
Panie, radował się wespół z nami; byś, ja-
ko Naczelnik Państwa, wiedział, że lubelski 
Uniwersytet jest kuźnicą energji narodo-
wej i rozsadnikiem prawdziwie po obywa-
telsku czujących cór i synów Ojczyzny; byś, 
jako Wódz Naczelny, był pewien, że tu masz 
jedną z kresowych fortec nauki i kultury 
polskiej.

Stajemy przed Tobą z tym dorobkiem, go-
towi do dalszych trudów i poświęceń.

Pozwól, Najdroższy Panie Naczelniku, że 
na zakończenie wyrażę gorącą prośbę. Wie-
my, jak bardzo Ci jest droga Wszechnica 
Stefana Batorego, przez Cię odnowiona: 
przenieś, prosimy, choć część tej miłości 
na nasz Uniwersytet, bo jest on uniwersy-
tetem tego miasta, w którym Polska i Litwa 
podały sobie ręce, by wieczną zgodę i miłość 
ślubować; miasta, które na równi z Wilnem 
najbardziej było gnębione przez carów i ich 
opryczników; miasta, którego uniwersytet, 
tak jak i wileński, musi promieniować na 
kresy i stać na straży polskiej kultury; mia-
sta, z którym zadzierzgnąłeś ścisły i niero-
zerwany związek, gdyś w początkach wojny 
wszechświatowej targnął się na wroga, po-
dejmując straszną walkę o wolność i niepod-
ległość umiłowanej Ojczyzny, walkę, która 
Cię okryła glorją i Twe imię w poczet boha-
terów narodowych zapisała.

Pewni jesteśmy, że w swej dobroci 
i w doskonałym zrozumieniu sprawy naro-
dowej nie odmówisz naszej prośbie.

Tę ufność mając, raz jeszcze z głębi serca 
dziękuję Ci, Panie Naczelniku, za łaskawość 
i zaszczyt nam okazane; a że jeden głos nie-
zdolny jest dość silnie tego wyrazić, wzy-
wam więc wszystkich, by za mną powtórzy-
li okrzyk: Najdostojniejszy Nasz Naczelnik 
Państwa, Józef Piłsudski, niech żyje!
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MAGNIFICENCJO I TY, WIELKA 
RODZINO UNIWERSYTECKA! 

J. Magnificencja dotknął w swem przemówieniu mojej słabości. 
Aczkolwiek mnie jako Reprezentantowi majestatu Rzeczypospolitej nie 
wolno mieć słabości, nie wolno nikogo traktować lepiej lub gorzej, 
bo władza moja wszystkich w kraju dotyczy – jednak rzeczywiście 
wszechnica Batorego w Wilnie jest ze zrozumiałych względów specjal-
nie miła i droga memu sercu. Mogę jednak szczerze oświadczyć, że 
Wszechnicy lubelskiej okazywać chcę i będę te uczucia, jakie się tej 
doniosłej placówce polskiej cywilizacji należą. Odnośnie zaś do ustępu 
przemówienia J. Magnificencji o marzeniach i rzeczywistości zauwa-
żę: Od młodości kładziono mi w uszy przysłowia, które miały wyrażać 
mądrość narodów: „nie dmuchaj przeciw wiatrowi”, „głową muru nie 
przebijesz”, „nie porywaj się z motyką na słońce”. Otóż, trzeba pamię-
tać, że jeżeli jakiekolwiek marzenia mają się urzeczywistnić – to tylko 
drogą zaprzeczenia tych „mądrych” przysłów. Młodzież powinna być 
wychowywana na podstawach przeciwnych tym przysłowiom: dmuchaj 
przeciw wiatrowi, głową mur przebijesz, porywaj się z motyką na słoń-
ce. Tak wychowywana młodzież dokonać potrafi czynów bohaterskich 
i urzeczywistnić marzenia.

KS. IDZI RADZISZEWSKI
rektor Uniwersytetu Lubelskiego  
w latach 1918-1922

JÓZEF PIŁSUDSKI
naczelnik państwa w latach 1918-1922

domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam”, „Jeśli Pan nie 
zbuduje domu, na próżno pracowali, którzy go budują”. Pracować 
pragniemy dla Ojczyzny, bo jesteśmy wszyscy bez wyjątku, ze krwi 
i kości Polacy i Polki. 

A dalej, niech mi wolno będzie wskazać na pokaźną już dziś nawet 
liczbę uczących w Uniwersytecie. Jest ich trzydziestu pięciu, a wszy-
scy oni pracują z zapałem, szerząc wśród młodzieży kult prawdy i za-
miłowanie nauki. Przytem zwracają uwagę nie tylko na stronę umy-
słową, idąc śladami szkół w dawnej Polsce, starają się o wyrobienie 
charakterów i szczepienie cnót obywatelskich.

To uraduje Twe serce, Panie Naczelniku, gdyż sam domagasz się 
wychowawczego kierunku szkoły najwyższej, w dekrecie bowiem 
erekcyjnym Uniwersytetu Wileńskiego mówisz z Janem Zamoyskim, 
iż: „Taką zwykła być Rzeczpospolita, jakimi są obyczaje i ukształce-
nie jej obywateli”, i chcesz, by, według słów Tadeusza Czackiego, 
Uniwersytet był „świątynią cnoty, a przybytkiem nauk!”. Wielkiej 
to są doniosłości słowa. Wiekowa niewola zubożyła nas duchowo, 
a nawet częściowo spodliła. Dziś, gdy stajemy do budowy gma-
chu państwowego, obudzić musimy w sobie tego ducha, który 

Ks. Idzi Radziszewski 
(fot. AU KUL)

Józef Piłsudski, 
około 1921 r. 

(fot. polona.pl)

„Głos Lubelski” 1920, nr 13; zamieszczone w gazecie streszczenia wystąpień  
ks. Idziego Radziszewskiego i Józefa Piłsudskiego przytoczono in extenso
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O rganizatorem wydarzenia, jak co roku, było Koło Na-
ukowe Rachunkowości i Podatków KUL, pod opieką 

kuratora dra Mariusza Sokołka. Patronat nad nim objęli: 
III Urząd Skarbowy w Lublinie, Instytut Studiów Podatko-
wych Modzelewski oraz Biuro Polisy Podatkowej.

Konkurs otworzyli obecny i poprzedni dyrektor Instytutu 
Ekonomii i Finansów – dr hab. Bartosz Jóźwik oraz prof. dr 
hab. Marian Żukowski. Poziom wiedzy uczestników był wy-
równany, co przyznał zastępca naczelnika III Urzędu Skar-
bowego w Lublinie Tomasz Wiatrowski, autor zestawu za-
dań konkursowych z zakresu podatku VAT, opodatkowania 
dochodów osoby fizycznej oraz prawnej. Przyznał również, 
że celowo podniósł stopień trudności zadań, by konkurs wy-
łonił osoby o najwyższym poziomie wiedzy i zachęcił je do 
aplikowania o pracę w Urzędzie Skarbowym.

32 uczestników miało godzinę, aby rozwiązać test, skła-
dający się z 16 pytań zamkniętych oraz 4 kazusów. W skład 
kapituły konkursu wchodzili: Tomasz Wiatrowski i Anna Ka-
mińska z III US w Lublinie, dr Anna Spoz i dr Joanna Nucińska 
z Katedry Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Finansów. 
Podczas gdy kapituła oceniała prace, prezes KNRiP KUL Pa-
trycja Sawicka wraz z członkiem zarządu Angeliką Jóźwiak 
przedstawiły prezentację zachęcającą do wstąpienia do or-
ganizacji studenckiej zrzeszającej osoby zainteresowane te-
matyką rachunkowości i podatków.

Na zwycięzców ubiegłorocznej edycji konkursu czeka-
ły atrakcyjne nagrody. Główną było szkolenie z jednym 
z najwybitniejszych specjalistów zajmujących się podatka-
mi i prawem podatkowym prof. Witoldem Modzelewskim. 
Ponadto laureaci konkursu otrzymali vouchery do Kompu-
tronika, fachową literaturę, a pozostali uczestnicy drobne 
gadżety i czasopismo „Kariera w Finansach i Bankowości 
2019/2020”.

Laureatami IV Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Po-
datkowej zostali studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego: Małgorzata Kukier – studentka ekonomii, Rafał Łom-
ża – student prawa i Anna Bernat – studentka ekonomii. 
Serdecznie im gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w jego 
następnej edycji za rok.

PATRYCJA SAWICKA
prezes Koła Naukowego Rachunkowości i Podatków KUL

Co studenci 
wiedzą  
o podatkach?
    12 XII 2019 R. ODBYŁ SIĘ 

IV MIĘDZYUCZELNIANY KONKURS  
WIEDZY PODATKOWEJ, SKIEROWANY  
DO STUDENTÓW WSZYSTKICH  
LUBELSKICH UCZELNI.

EWELINA DUBICKA
prezes Koła Edytorów KUL

Meandry ortografii
    TALENT SHOW Z RYŻANINEM W ROLI GŁÓWNEJ  TO INTRYGUJĄCY 

TYTUŁ CIEKAWEJ HISTORII Z TRUDNOŚCIAMI ORTOGRAFICZNYMI. 
JAK PORADZILI SOBIE Z NIMI UCZESTNICY X OGÓLNOPOLSKIEGO 
DYKTANDA MŁODYCH?

W trakcie odbywającego się w Sądzie Okręgowym w Lubli-
nie spotkania, które otworzyła jego wiceprezes sędzia 

Wiesława Stelmaszczyk-Taracha, studenci Uniwersyteckiej Po-
radni Prawnej zapoznawali uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z podstawowy-
mi wiadomościami na temat organizacji i funkcjonowania wymia-
ru sprawiedliwości oraz organów ścigania. Dokonali także krótkiej 
charakterystyki zawodów prawniczych. Najciekawszym elemen-
tem spotkania była przygotowana wcześniej symulacja rozprawy 
w sprawie naruszenia dóbr osobistych, bo do udziału w niej zostali 
zaproszeni również uczniowie, którzy odegrali rolę świadków. Dzię-
ki temu mogli osobiście przekonać się, czy składanie zeznań w są-
dzie jest stresujące. Zadanie było o tyle trudniejsze, że uczniowie, 
odczytując zabawną niekiedy treść zeznań, musieli zachować powa-
gę adekwatną do miejsca, w którym się znaleźli. 

W dalszej części spotkania kurator Agnieszka Rejowska zdradziła 
tajniki swojego zawodu oraz przekazała zgromadzonym kilka infor-
macji na temat środków wychowawczych i poprawczych przewi-
dzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Z kolei 
Krzysztof Kuchciak – prokurator w stanie spoczynku oraz mediator 
zwrócił szczególną uwagę na mediację rówieśniczą, będącą sposo-
bem rozwiązywania konfliktów szkolnych. 

Na zakończenie uczniowie odbyli indywidualną wycieczkę po 
gmachu Sądu Okręgowego, zaglądając w jego najbardziej ukryte 
zakamarki – przechadzając się między innymi ścieżką aresztancką, 
którą oskarżeni są doprowadzani na rozprawę z aresztu. 

Tego typu spotkanie to ciekawa inicjatywa, pozwalająca spojrzeć 
na sądy powszechne nieco łagodniejszym okiem, a w dalszej per-
spektywie mogąca wpłynąć na zwiększenie świadomości prawnej 
wśród młodych ludzi. 

MAGDALENA SZABAT
sekretarz Sekcji Cywilnej  
Uniwersyteckiej Poradni Prawnej 

Uczniowie 
poznają prawo
    W DNIU 6 XII 2019 R., W RAMACH PROGRAMU 

SĄDOWY UNIWERSYTET DLA SZKÓŁ, STUDENCI 
SEKCJI CYWILNEJ UNIWERSYTECKIEJ PORADNI 
PRAWNEJ KUL WRAZ Z OPIEKUN UPP DR ANETĄ 
BIAŁY ODCZAROWYWALI SUROWY OBRAZ SĄDU. 

Dr Aneta Biały i studenci UPP w Sądzie Okręgowym w Lublinie  
(fot. Damian Bara)

udział w warsztatach przygotowanych przez 
Koło Naukowe Studentów Anglistyki KUL 
lub udać się na zwiedzanie Uczelni. Po prze-
rwie nazwiska laureatów konkursu odczy-
tał kurator Koła Edytorów KUL dr hab. Da-
riusz Pachocki, prof. KUL, który wręczył na-
grody w postaci sprzętu elektronicznego 
i książek. W ubiegłorocznym Ogólnopolskim 
Dyktandzie Młodych najlepsi byli: w kate-
gorii „szkoły podstawowe” – Aleksandra 
Mazurkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej; w kate-
gorii „szkoły średnie” – Jakub Skóra z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Puławach; w katego-
rii „studenci i osoby do 26. roku życia” – Ka-
tarzyna Karwatowska z Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej.

TRUDNOŚCI 
ORTOGRAFICZNE

Tekst dyktanda przygotowała dr Anna 
Majewska-Wójcik z Katedry Języka Polskie-
go. Uczestnicy, którzy brali udział w ubiegło-
rocznej edycji, podkreślali, że tekst był zde-
cydowanie bardziej wymagający niż w po-
przednich latach. Pojawiło się w nim wie-
le wyrazów, które sprawiły problem. Błędy 
zdarzały się często w nazwisku francuskiego 

polityka Charles’a de Gaulle’a – tylko kilka 
osób zapisało je poprawnie. Zaskoczeniem 
dla osób sprawdzających prace była niezna-
jomość pisowni nazwiska jednego z najbar-
dziej znanych polskich kompozytorów – Fry-
deryka Chopina. Kolejnym ciekawym i dość 
zaskakującym przykładem słowa, w którym 
bardzo często pojawiały się błędy, była na-
zwa YouTube. Podobnie jak w ubiegłym roku 
w przypadku słowa McDonald’s, mogłoby 
się wydawać, że są to na tyle powszechne 
nazwy, by nie popełniać błędów w ich pisow-
ni, zwłaszcza że dyktando piszą ludzie mło-
dzi, którzy niewątpliwie są odbiorcami ser-
wisu YouTube czy gośćmi sieci McDonald’s.  
Podczas sprawdzania prac okazało się jed-
nak, że powszechność występowania dane-
go słowa nie przesądza o znajomości jego 
pisowni. Warto też wspomnieć, że kłopot 
sprawiała pisownia słów z łącznikiem, na 
przykład niby-showman, śmichy-chichy czy 
boogie-woogie. Również wyrazy typu dwu-
ipółgodzinny były dość problematyczne.

Mimo niełatwego tekstu niektóre oso-
by bardzo dobrze, choć nie bezbłędnie, na-
pisały dyktando. Jako organizatorzy mamy 
nadzieję, że wszystkie tegoroczne trudności 
językowe będą dla uczestników konkursu 
motywacją do dalszej nauki zasad ortografii 
i spróbowania swoich sił za rok.

O INICJATYWIE

Ogólnopolskie Dyktando Młodych to 
konkurs organizowany przez Koło Edytorów 
KUL już od dziesięciu lat. Początkowo inicja-
tywa nosiła nazwę Lubelskie Dyktando Mło-
dych i była skierowana do osób z terenu wo-
jewództwa lubelskiego, jednak po kilku edy-
cjach organizatorzy postanowili rozszerzyć 
jej zasięg i obecnie ma ona charakter ogól-
nopolski. Do udziału w konkursie zapraszani 
są młodzi ludzie w wieku 12-26 lat, a więc 
uczniowie szkół podstawowych, ponadpod-
stawowych (wcześniej gimnazjów) oraz stu-
denci i osoby do 26. roku życia. Przez kilka 
edycji wydarzenie odbywało się wiosną i by-
ło częścią programu KULturaliów, organizo-
wanych przez Uczelniany Samorząd Studen-
tów KUL, a w 2018 r. zostało przeniesione 
na listopad i jest od tej pory wydarzeniem 
w pełni autonomicznym. Zmianie nie uległy 
zaś kategorie i nagrody, ponieważ poziom 
trudności dyktanda z roku na rok jest coraz 
wyższy.

X OGÓLNOPOLSKIE 
DYKTANDO MŁODYCH

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego 
Dyktanda Młodych była jubileuszowa. Już 
po raz dziesiąty zaprosiliśmy młodych lu-
dzi do zmierzenia się z językiem, którego 
uczą się od lat i który – jak można byłoby 
sądzić – nie powinien sprawiać im proble-
mów. Konkurs otworzyło wystąpienie pro-
rektora ds. studentów ks. dra hab. Andrze-
ja Kicińskiego, prof. KUL, który podkreślił 
znaczenie poprawności językowej i wyraził 
swoje zadowolenie z wykazywanych przez 
uczestników chęci rozwijania swoich umie-
jętności w tym zakresie. Następnie rozpo-
częło się pisanie dyktanda, odczytywanego 
przez dra Mariusza Kopra z Instytutu Języ-
koznawstwa. Po głównej części konkursu 
uczestnicy udali się na przerwę, w czasie 
której były sprawdzane ich prace. W ocze-
kiwaniu na wyniki mogli wysłuchać koncer-
tu Klary Frąkały (studentki V roku filologii 
polskiej KUL) i Katarzyny Gil (absolwentki 
jazzu i muzyki estradowej na UMCS), wziąć 
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DANE OSOBOWE W BADANIACH 
NAUKOWYCH

Do zadań każdej uczelni należy między innymi prowadzenie 
działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer 
wiedzy i technologii do gospodarki. W świetle ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1668) działalność naukowa obejmuje badania naukowe, prace roz-
wojowe oraz twórczość artystyczną (art. 4 ust. 1). Badania nauko-
we są działalnością obejmującą badania podstawowe, rozumiane 
jako prace empiryczne lub teoretyczne, mające przede wszystkim 
na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwo-
walnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie ko-
mercyjne, a także badania aplikacyjne, rozumiane jako prace mają-
ce na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na 
opracowywanie nowych produktów, procesów czy usług lub wpro-
wadzanie do nich znaczących ulepszeń (art. 4 ust. 2 ww. ustawy). 
W preambule Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II zapisano, że jego zadaniem „[…] jest poszukiwanie i przeka-
zywanie prawdy poprzez prowadzenie badań naukowych w duchu 
idei veritas in caritate oraz w harmonii między nauką i wiarą [...]”.

Nierzadko prowadzenie działalności badawczej wiąże się z ko-
niecznością przetwarzania danych osobowych, a tym samym stoso-
wania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przywołany 
akt normatywny reguluje szereg obowiązków spoczywających na 
administratorach, tj. podmiotach ustalających cele i sposoby prze-
twarzania danych (w tym uczelniach prowadzących badania nauko-
we). Tym samym, przetwarzając dane osobowe do celów badań na-
ukowych, pracownicy naukowi powinni mieć na względzie między 
innymi zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobo-
wych i realizowanie praw osób, których dane dotyczą. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych kilkakrotnie nawią-
zuje do pojęcia badań naukowych, nie definiując tego terminu. 
Badania naukowe mogą być prowadzone zarówno na danych oso-
bowych pozyskanych bezpośrednio od osób, których one dotyczą, 
jak i z innych źródeł (np. publicznych rejestrów i ewidencji). W każ-
dym z tych przypadków pozyskiwanie informacji umożliwiających 
identyfikację osób fizycznych wiąże się z koniecznością wypełnienia 
obowiązków ciążących na podmiocie prowadzącym badania nauko-
we, a wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Warto jednocześnie nadmienić, iż ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce zawiera szczegółowe przepisy dotyczące przetwa-
rzania danych osobowych do celów badań naukowych (art. 469b), 

ALEKSANDRA PYKA
inspektor ochrony danych

Przetwarzanie danych osobowych 
do celów badań naukowych 

    ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄ TAKŻE ŚWIATA NAUKI. 
PROWADZĄC BADANIA NAUKOWE, NALEŻY PAMIĘTAĆ O PRZEPISACH RODO.

odnosząc się do 1) realizacji praw osób, których dane dotyczą 
(wskazując na dopuszczalność wyłączenia stosowania niektórych 
z nich przy zaistnieniu określonych przesłanek); 2) dopuszczalności 
przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych na potrze-
by badań naukowych; 3) stosowania odpowiednich zabezpieczeń 
technicznych i organizacyjnych; 4) anonimizacji danych osobowych 
po osiągnięciu celu badań naukowych. 

ZADANIA INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Inspektor ochrony danych sygnalizuje, iż następujące działania: 
1) zabezpieczenia określone przez ustawodawcę, tj. pseudonimi-
zacja albo szyfrowanie danych; 2) nadawanie uprawnień do ich 
przetwarzania minimalnej liczbie osób niezbędnych do prowadze-
nia badań naukowych; 3) kontrola dostępu do pomieszczeń, w któ-
rych przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe; 
4) opracowanie procedury określającej sposób zabezpieczenia da-
nych – mogą nie być wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa 
przetwarzania danych w konkretnych badaniach naukowych. Stąd 
też pracownicy KUL prowadzący badania naukowe powinni kon-
sultować – zarówno z inspektorem ochrony danych, jak i Działem 
Teleinformatycznym – kwestie związane z zabezpieczeniem danych 
osobowych przetwarzanych do celów tychże badań. 

Zadaniem inspektora ochrony danych jest między innymi infor-
mowanie o obowiązkach spoczywających na pracownikach prze-
twarzających dane osobowe, wynikających zarówno z przepisów 
wskazanego wyżej rozporządzenia, jak i krajowych aktów praw-
nych, a także doradzanie naukowcom w sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych. Inspektor ochrony danych zachęca 
pracowników KUL do kontaktu w celu uzyskania wsparcia w pro-
cesach przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych 
badań naukowych czy też na etapie ubiegania się o granty (w szcze-
gólności w związku z koniecznością uzupełnienia planu zarządzania 
danymi badawczymi, tzw. DMP). 

POCZĄTKI ORGANIZACJI

Bez ludzi nie ma więzi, a bez więzi nie ma koła. Z taką myślą prze-
wodnią działa aktualnie Koło Studentów Filologii Niderlandzkiej. Od 
podobnej idei zaczęła się także historia tej organizacji. W roku 2010 
studenci filologii niderlandzkiej na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim Jana Pawła II pracowali nad przygotowaniem inscenizacji mira-
klu średniowiecznego Mariken van Nijmegen, wystawianego w ra-
mach konferencji międzynarodowej Dni Języka Niderlandzkiego. 
Wtedy też powstała myśl o sformalizowaniu tej studenckiej więzi 
i założeniu oficjalnej organizacji, która istnieje od roku akademic-
kiego 2012/2013.

Koło co roku liczyło około dwudziestu stałych członków oraz 
sympatyków, wspierających organizację w jej coraz szerszych dzia-
łaniach. Aktualnie cieszy się ono znacznie większym zainteresowa-
niem, zrzeszając ponad czterdziestu oficjalnych członków. Od po-
czątku jego istnienia kuratorem jest dr hab. Marcin Polkowski, prof. 
KUL, zaś funkcję prezesa pełni aktualnie Damian Olszewski.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Niewątpliwie jednym z najważniejszych zadań Koła jest wspie-
ranie przygotowania Dni Języka Niderlandzkiego, organizowa-
nych wspólnie przez Katedrę Języka Niderlandzkiego oraz Katedrę 

DAMIAN OLSZEWSKI
Instytut Literaturoznawstwa 
prezes Koła Studentów Filologii Niderlandzkiej

Młodzi niderlandyści
    KOŁA NAUKOWE OPIERAJĄ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 

NA SWEGO RODZAJU WIĘZI (TAKŻE USTAWOWEJ) 
MIĘDZY GRUPĄ STUDENTÓW I NAUKOWCÓW 
PRAGNĄCYCH ROZWIJAĆ ZARÓWNO SIEBIE,  
JAK I SWOJĄ UCZELNIĘ. 

Reprezentanci KSFN podczas Śniadania z Rektorem w dniu 11 XII 2019 r. 
(fot. Grzegorz Tutak)

fot. pixabay.com

Literatury Niderlandzkiej. Co roku studenci zajmują się nie tylko 
obsługą wydarzenia, ale również jego częścią artystyczną. Przygo-
towywane są konkursy, pokazy oraz degustacje tradycyjnej kuchni 
niderlandzkiego obszaru kulturowego.

W ramach spotkań Koła organizowane są także projekcje filmów 
w języku niderlandzkim, prelekcje popularnonaukowe wygłaszane 
przez studentów lub absolwentów oraz warsztaty tłumaczeniowe 
i edytorskie.

Od roku akademickiego 2018/2019 w strukturze Koła zaistniała 
Sekcja Tłumaczeniowa, zajmująca się wcześniej przekładem dzien-
nika bł. Tytusa Brandsmy z języka niderlandzkiego na język polski. 
Przekład ten ukaże się już niebawem, zaś prace translatorskie nad 
kolejnymi tekstami odbywają się od semestru letniego roku akade-
mickiego 2019/2020.

Ważnym projektem Koła, mającym wydźwięk także poza mura-
mi Uczelni, jest blog popularnonaukowy Met Vriendelijke Groenten, 
założony i prowadzony we współpracy ze studentami z Koła Na-
ukowego Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz studentami filologii słowiańskiej z Katolickiego Uniwersytetu 
w Lowanium. Studenci wspólnie przygotowują krótkie teksty, przy-
bliżające kulturę oraz literaturę niderlandzkiego obszaru językowe-
go, często w porównaniu do realiów polskich.

W maju bieżącego roku akademickiego Koło planuje także orga-
nizację pierwszej studencko-doktoranckiej konferencji niderlandy-
stycznej w Lublinie pod hasłem „Małe Niderlandy”. W przeciwień-
stwie do Dni Języka Niderlandzkiego wydarzenie skierowane będzie 
przede wszystkim do studentów (nie tylko niderlandystyki), którzy 
chcieliby zaangażować się w naukę. Wystąpienia można zgłaszać 
zarówno w języku niderlandzkim, jak i w języku polskim, aby nie wy-
kluczać z aktywności studentów innych kierunków lub studentów 
pierwszych lat studiów licencjackich.

Koło nawiązuje także współpracę z firmami i przedsiębiorcami 
związanymi z językiem niderlandzkim. Wspólnie organizujemy spo-
tkania informacyjne lub rekrutacyjne dla studentów, którzy jeszcze 
w trakcie studiów mają dzięki temu możliwość podjąć (częściowe, 
pełne lub okresowe) zatrudnienie, aby rozwijać zdolności językowe 
oraz nabywać doświadczenia w różnych miejscach pracy.

Największym sukcesem Koła jest jednak fakt, iż jego daw-
ni i obecni członkowie stale szukają możliwości rozwoju, realizu-
jąc własne projekty. Przygotowują publikacje naukowe, przekłady 
i opracowania, propagując tym samym dobre imię Uczelni oraz lu-
belskiej niderlandystyki.

DANE KONTAKTOWE  
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Kolegium Jana Pawła II, pokój 236
mail: iod@kul.pl
telefon: 81 4453230
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Publikacje Wydawnictwa KUL i Towarzystwa Naukowego KUL

Jarosław Merecki SDS 
Osoba i dobro. Szkice o filozofii 
i teologii osoby Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II 

ISBN: 978-83-8061-740-7 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2019
Posługa myślenia papieża 
Wojtyły. Tom VI 

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

Socio-political Perspectives 
on Regionalism in the Modern 
World 
edited by Wojciech Gizicki 
and Stanislav Konečný 

ISBN 978-83-7306-860-5
Lublin: TN KUL 2019
Prace Wydziału Nauk 
Społecznych 185

Małgorzata Gałązka
Prawnokarne granice 
nowatorskiej interwencji 
medycznej

ISBN 978-83-7306-839-1
Lublin: TN KUL 2019 
Źródła i Monografie 489

Hanna Wojtczak
Benedykta Hessego Komentarz 
do „Kategorii” Arystotelesa
Część I 

ISBN 978-83-7306-868-1
Lublin: TN KUL 2019 
Źródła i Monografie 484
Artes Liberales 2 

„Pod latyńskich żagli cieniem…”. 
Italia Norwida 
red. Edyta Chlebowska, Piotr 
Chlebowski, Łukasz Niewczas

ISBN: 978-83-8061-747-6 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2019
Studia i Monografie. Tom XXXII
 

Ks. Tadeusz Zadykowicz 
Zasady dobrej turystyki 

ISBN: 978-83-8061-722-3 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2019

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

PODARUJ

Zachęcamy do wsparcia działań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II poprzez zadysponowanie na rzecz Fundacji Rozwoju KUL  jednego 
procenta swojego podatku dochodowego, wynikającego z zeznania podatkowego.
 
1% można przekazać na cel ogólny lub szczegółowy: 

 Konkurs „Bliżej pszczół”    Konkurs Logiczny    Konkurs Oratorski    Konkurs 
im. Czesława Zgorzelskiego    Zespół Pieśni i Tańca KUL    Galeria Sztuki Sceny 
Plastycznej KUL    Teatr ITP    Muzeum KUL    Biblioteka Uniwersytecka 
KUL    Scena Plastyczna KUL    Legia Akademicka    Chór Akademicki KUL  

  wydarzenia bieżące, tj. konferencje i zjazdy

KRS Fundacji  Rozwoju KUL 

0 0 0 0 0 8 5 2 2 3

NA KUL



szczegóły na 
MOCARZEWIARY.KUL.PL


