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 Trudno odmówi  racji słowom wybitnego my liciela angielskiego Tho-

masa Carlyle’a, który zastanawiaj c si  nad tym, czym jest historia, stwier-

dził, e stanowi  j  biografie ludzi wybitnych. 

 Ka dy jubileusz skłania do refleksji nad przeszło ci  i do podejmowania 

próby dokona  osoby, która go prze ywa, zwłaszcza osoby bardzo zasłu-

onej dla innych ludzi i dla społeczno ci, na której dzieje i rozwój twórczo 

wpłyn ła.

 Tak jest tak e w wypadku jubileuszu siedemdziesi ciolecia urodzin 

znakomitego profesora, wychowawcy pokole  studenckiej młodzie y, a tak-

e niezwykle ofiarnego i kompetentnego wieloletniego prorektora Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dziekana Wydziału Filozoficznego 

KUL Pana Profesora dra hab. Stanisława Kiczuka. 

 Jako dawny rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który miał 

zaszczyt i szcz cie wspólnie z Panem Profesorem Kiczukiem kierowa

przez dziewi  lat nasz  Uczelni , w niezwykle trudnym okresie przełomu, 

kiedy wa yły si  losy jej istnienia, pragn  doł czy  si  z serdecznymi gra-

tulacjami, wyrazami najwy szego uznania oraz najpi kniejszymi yczeniami 

z okazji Jego jubileuszu. 

 To w du ej mierze dzi ki mrówczej, konsekwentnej i ogromnie zapobieg-

liwej pracy Profesora Stanisława Kiczuka KUL przetrwał ci kie lata i twór-

czo si  rozwin ł we wszystkich wymiarach. 

 Z podziwem i ogromnym uznaniem patrzyłem na ycie i działania tego 

skromnego, m drego, do gł bi wiernego Bogu i Ojczy nie człowieka. To 

dzi ki takim jak On osobom, bezwzgl dnie wiernym zasadom, na których 

przed niespełna dziewi dziesi cioma laty zakładano nasz  Uczelni , pozo-

stała ona im wierna w swojej słu bie nauce, edukacji, kulturze i Ko ciołowi.  
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 Podziwiaj c wielkie dzieło, jakiego Pan Profesor Kiczuk dokonał w Kato-

lickim Uniwersytecie Lubelskim i bezcenn  prac , któr  kontynuuje, ycz

znakomitemu Jubilatowi Bo ej opieki na ka dy dzie ycia, a tak e dobrego 

zdrowia i wielu sił do dalszej, owocnej i jak najdłu szej pracy w szlachetnej 

słu bie Deo et Patriae.
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