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Szanowni Państwo,

 w tak zwanych „tygodnikach opinii” dużo ostatnio  pojawia się informacji lub 

też, mniej czy  bardziej trafionych, diagnoz dotyczących stanu szkolnictwa 

wyższego i nauki w Polsce oraz sposobów wyprowadzenia tej gałęzi z impasu, 

w którym zdaniem autorów się znalazła. Napisałam „zdaniem autorów”, 

ponieważ każdy z nich upatruje przyczyn zjawiska w czym innym. 

Samo środowisko akademickie często przedstawiane jest jako wyłącznie 

niechętne zmianom grono beneficjentów dotychczasowego systemu, w dodatku 

zarządzane przez nieodpowiednich ludzi. Dosyć często spotyka się także tak 

zerojedynkowe podejście do, niewątpliwych przecież, problemów szkolnictwa 

wyższego, że nasuwa się pytanie, czy autor nie próbuje radzić sobie z jakąś 

własną traumą związaną z okresem studenckim. Nie piszę tego po to, żeby 

dyskredytować czyjekolwiek zdanie. Nie uważam również, że w polskim 

szkolnictwie wyższym dzieje się wyłącznie dobrze. Jednak sprowadzanie 

całości obrazu szkół wyższych do tego, że w szeroko cytowanym ostatnio 

rankingu szanghajskim najlepsze, flagowe, polskie uczelnie znalazły się 

poniżej trzeciej setki, uważam za niesprawiedliwe uproszczenie. Mam 

wrażenie, że konstruując takie rankingi w stosunkowo małym stopniu 

bierze się pod uwagę to, co pierwotnie leżało u podstaw funkcjonowania 

uniwersytetów: tworzenie wspólnoty nauczających i nauczanych. 

O takiej właśnie wspólnocie i pożytkach płynących z jej budowania 

przeczytają Państwo w dwóch proponowanych przez nas tekstach. Pierwszy 

dotyczy Siostry Profesor Zofii Zdybickiej, a drugi Księdza Profesora Henryka 

Misztala. Oba pokazują, że warto pielęgnować więzi międzyludzkie. 

Przyda się nam to, kiedy będziemy już doinwestowani, zreformowani, 

zinformatyzowani, sparametryzowani, zbolonizowani… Przychodzi 

Państwu do głowy, co jeszcze można by z nami zrobić? :-)

Zapraszam do lektury.

Beata Górka – redaktor naczelny
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Otwierając konferencję ks. prof. Piotr Stanisz, pro-
dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 

i Administracji podkreślił, iż „Ksiądz Profesor ca-
łe swoje życie związał z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim. Sam o tym (szczęśliwie ciągle trwającym) 
okresie pisze jako o «wielkiej przygodzie z nauką inspi-
rowaną wiarą». Przygoda ta rozpoczęła się 55 lat temu, 
kiedy kleryk Henryk Misztal, jako alumn Wyższego 
Seminarium Duchownego w Lublinie, podjął studia 
teologiczne na tutejszym Wydziale Teologii. Później, 
już rok po święceniach kapłańskich, ks. Misztal zo-
stał skierowany na specjalistyczne studia z prawa ka-
nonicznego. Odtąd datują się ścisłe związki dzisiej-
szego Jubilata z Wydziałem Prawa, który w tym cza-
sie kilkakrotnie zmieniał swoją nazwę. W kolejnych 
latach prawnicze studia i badania prowadziły ks. 
Misztala do coraz nowych stopni, tytułów i stanowisk. 

Magisterium i licencjat uzyskał w 1964 r., a już czte-
ry lata później był doktorem nauk prawnych. Pracę na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ks. dr H. Misztal 
rozpoczął 1 października 1969 r. Został zatrudniony 
przy Międzywydziałowym Zakładzie Ustroju i Prawa 
PRL. Po likwidacji tego Zakładu, od roku akademic-
kiego 1972/73, losy ks. Misztala związały się z Katedrą 
Prawa Wyznaniowego. Kolokwium habilitacyjne ks. dr. 
Henryka Misztala odbyło się 26 kwietnia 1979 r. Rok 
później – jako docent – ks. Misztal został powołany na 
kierownika Katedry Prawa Wyznaniowego, a w 1984 r. 
powierzono mu funkcję kuratora utworzonej wów-
czas Katedry Prawa Kanonizacyjnego. W 1986 r. ks. 
Misztal uzyskał tytuł i stanowisko profesora nadzwy-
czajnego, natomiast od 1992 r. jest profesorem zwy-
czajnym. W badaniach naukowych Księdza Profesora 
obecne są dwa główne nurty badawcze: prawo kanoni-
zacyjne i prawo wyznaniowe. W obu zakresach doro-
bek Czcigodnego Jubilata jest imponujący i obejmuje 
ponad 400 publikacji, w tym obszerne monografie i ce-
nione podręczniki akademickie. Niektóre prace, z uwa-
gi na swą doniosłość, zostały przetłumaczone na język 
włoski, angielski, czeski i litewski”. 

Trzeba podkreślić, iż wkład Księdza Profesora do na-
uki prawa kanonizacyjnego jest nieoceniony. Publikacje 
Księdza Profesora zostały poprzedzone szerokimi 
i żmudnymi kwerendami w archiwum Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, archiwum Roty Rzymskiej, 
tajnym Archiwum Watykańskim oraz bibliotekach 
Włoch i Francji. Spod jego pióra – patrząc chronolo-
gicznie – wyszły następujące monografie: „Causae hi-
storicae” w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyj-
nym (1981); Drogi rozwoju postępowania kanonizacyjne-
go (1983); wspólnie z o Joachimem Romanem Barem 
napisał pierwszy podręcznik do zreformowanego pra-
wa: Postępowanie kanonizacyjne (1985). Kolejne książ-

Ważną część życia akademickiego stanowią jubileusze. Są one wyrazem głębokiej 
wdzięczności wobec osób, które poprzez swój wkład w rozwój nauki, zaangażowanie, 
niepowtarzalną osobowość oraz mądrość i przykład życia wpływają na innych. Dlatego 
nie mógł pozostać niezauważony jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej 
Księdza Profesora Henryka Misztala, międzynarodowej sławy naukowca, specjalisty 
w zakresie prawa kanonizacyjnego i wyznaniowego, promotora nauki polskiej w kraju 
i za granicą, znakomitego dydaktyka, wychowawcy kilku pokoleń młodzieży. Z tej racji 
oraz dla uczczenia jubileuszu 25-lecia powołania z inicjatywy Jubilata Katedry Prawa 
Kanonizacyjnego, przygotowano Księgę pt. „Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór 
pism” składającą się z ważniejszych artykułów Księdza Profesora z lat 1977-2009. 
Uroczystość jej wręczenia odbyła się 23 listopada 2009 r. podczas VIII Międzynarodowego 
Sympozjum z prawa kanonizacyjnego pt. Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej.

Wypłyń na głębię!
Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi
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ki to: Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym (1985); 
Komentarz do Konstytucji apostolskiej „Divinus perfec-
tionis Magister” (1987); Doskonali w miłości. Świeccy 
święci i błogosławieni (1992); Anna Jenke (1921-1976), 
(wspólnie z B. Lipian), (1994); Geniusz kobiety. Aspekt 
etyczno-społeczny (1996 i 20052); Prawo kanonizacyjne 
według ustawodawstwa Jana Pawła II. Instytucje kano-
nizacyjnego prawa materialnego, zarys historii procedu-
ry kanonizacyjnej, postępowanie w diecezji i Kongregacji, 
wzory pism i formularzy (1997. Podręcznik został prze-
tłumaczony na język czeski w 2002); Mówią świę-
ci. Przesłania Jana Pawła II w polskich beatyfikacjach 
i kanonizacjach (1999); Cenzura uprzednia pism i dru-
ków w Kościele Zachodnim. Studium historyczno-praw-
ne (2001); Świeccy święci i błogosławieni (20022); Prawo 
kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego. Zarys hi-
storii, procedura (2003), Śvatí a blahoslavení laici (2004). 
Zwieńczeniem wieloletnich badań Jubilata nad proce-
durą kanonizacyjną było monumentalne dzieło pt. Le 
cause di canonizzazione. Storia e procedura (2005), auto-
ryzowane przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych 
i wydane jako tom 8 w serii Sussidi per lo Studio delle 
Cause dei Santi w Libreria Editrice Vaticana. Jest to – 
jak dotąd – jedyny w literaturze światowej tak obszerny 
komentarz do obowiązującego prawa kanonizacyjne-
go. W niespełna rok po ogłoszeniu przez Kongregację 
Spraw Kanonizacyjnych instrukcji Sanctorum Mater 
o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchial-
nego w sprawach kanonizacyjnych, Ksiądz Profesor do-
konał jej tłumaczenia i opatrzył komentarzem (2007). 
Ks. prof. P. Stanisz podkreślił, że również bardzo boga-
ty jest prawnowyznaniowy dorobek Księdza Profesora, 
ale to temat na «zupełnie inną opowieść». 

O. prof. Wiesław Bar, prodziekan Wydziału i Kur a-
tor Katedry Prawa Kanonizacyjnego powitał uczestni-
ków konferencji oraz odczytał listy gratulacyjne, któ-
re z racji jubileuszu Księdza Profesora m.in. nadesłali: 
ks. kard. Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski, 
ks. abp Józef Michalik – Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski, ks. abp 
Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, ks. abp 
Józef Życiński – Metropolita Lubelski, ks. bp Andrzej 
Dziuba – Biskup Łowicki, ks. bp Artur Miziński – 
Biskup Pomocniczy Lubelski, Jan Maciej Dyduch – 
Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 
a także profesorowie teologii i prawa kanonicznego 
z licznych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. 
O. prof. Wiesław Bar w imieniu wszystkich zgroma-
dzonych wyraził wdzięczność wobec Jubilata za wielo-
letnią i niestrudzoną pracę naukowo-dydaktyczną oraz 
organizacyjną na rzecz Uniwersytetu i nauki. Cytując 
ks. bp. Artura Mizińskiego powiedział: „Niech Ten, 
który odnawia oblicze ziemi i przenika nawet głęboko-
ści Boga samego – Duch Ożywiciel i Sprawca święto-
ści – nadal prowadzi Dostojnego Jubilata drogą prawdy 
do poznania darów Bożych, aby przedkładać duchowe 
sprawy tym, którzy są z Ducha, a światło wiary niech 
pozwala wydobywać z głębin serc ludzkich obraz Boga 
i Jego zamysł życzliwości wobec wszystkich”.

Dr Lidia Fiejdasz, adiunkt Katedry Prawa 
Kanonizacyjnego dokonała prezentacji Księgi. 
Wyjaśniła, że tytuł księgi Duc in altum zaczerpnię-
ty z Ewangelii św. Łukasza (Łk 5,4-6) ma poczwór-
ny wymiar. Nawiązuje między innymi do wiernych 
różnych stanów, którzy „naśladując bliżej Chrystusa 
poprzez przelanie krwi albo praktykę cnót heroicz-

nych dali świadectwo Królestwu Bożemu” ( Jan Paweł 
II, Konstytucja apostolska Divinus perfectionis Magister). 
„Niektórzy z nich pozostają anonimowi, innych zaś 
Kościół – w akcie beatyfikacji czy kanonizacji – uka-
zuje światu jako wzór do naśladowania. Stąd tytuł 
Księgi odpowiada treści zamieszczonych w niej ar-
tykułów”. Podkreśliła, że w Roku Kapłańskim słowa 
Duc in altum mają szczególny wymiar dla Dostojnego 
Jubilata – Kapłana, który ponad pół wieku temu roz-
poznawszy powołanie, otworzył serce na strumień ła-
ski. Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej 
Księdza Profesora w KUL przypadł bowiem w 49. ro-
ku Jego kapłaństwa. Wypowiadając przed laty słowa 
wiary: „Mistrzu, na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5,5) 
Jubilat bez lęku i z chrześcijańską nadzieją podjął po-
dróż życia, ufając w stałą opiekę Maryi i we wstawien-
nictwo Świętych. 

Z bogatego dorobku naukowego Księdza Profesora 
do Księgi wybrano 36 artykułów z lat 1977-2009. 
Zaprezentowano je w językach oryginalnych: polskim, 
włoskim, angielskim, słowackim i łacińskim. Księga 
składa się z trzech części: Historia, Świętość kanoni-
zowana, Procedura kanonizacyjna. Poprzedzają je sło-
wa Dziekana oraz artykuł In negotio tantae gravitatis – 
charakteryzujący sylwetkę naukową Księdza Profesora 
Misztala. Integralną część zbioru stanowią aneksy pre-
zentujące dorobek naukowy Jubilata oraz Jego działal-
ność naukowo-dydaktyczną. Do tytułu dzieła oraz oso-
by Jubilata nawiązują także reprodukcje zamieszczone 
w księdze. Są to kolejno: fresk Domenico Ghirlandaio 
Powołanie Dwunastu, arras projektu Rafaela Santi 
Cudowny połów ryb oraz Burza na Morzu Galilejskim 
– obraz Rembrandta. Publikacja Duc in altum. Sprawy 
kanonizacyjne. Wybór pism adresowana jest w szczegól-
ności do wykładowców i studentów prawa kanoniczne-
go, osób prowadzących sprawy beatyfikacyjne: powo-
dów spraw, postulatorów, członków trybunałów oraz 
wszystkich, którym powszechne powołanie do święto-
ści jest szczególnie bliskie.

Rektor KUL ks. Stanisław Wilk w przemówie-
niu skierowanym do Jubilata podkreślił Jego wielkie 
zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II. Między innymi powiedział: „Kochany 
Księże Profesorze! Katolicki Uniwersytet Lubelski jest 
Ci bardzo wdzięczny za całą Twoją pracę, trud czter-
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Kochani i przyjaciele! Kochanymi jesteście wszyscy, 
gdyż chrześcijanin nie może kogokolwiek nie mi-

łować. Ale miłość, gdy jest odwzajemniona, przechodzi 
w przyjaźń, czyli w trwałą więź lub przymierze, gdyż 
opiera się na wzajemności. Dlatego pozwalam sobie 
powiedzieć: Kochani i Przyjaciele!

Moja pierwsza Miłość
Tak się stało, że już w szkole podstawowej wywiera-

ny był na mnie nieusprawiedliwiony nacisk w kierunku 
przyjęcia „jedynie słusznego” światopoglądu materiali-
stycznego. Stał on w sprzeczności z wartościami wy-
niesionymi z rodzinnego domu. Ta okoliczność zrodzi-
ła we mnie nieodpartą chęć głębszego uzasadnienia dla 
wyznawanego w domu światopoglądu. Dlatego uczy-
łem się z potrzeby serca. Warunki materialne zapew-
nili mi rodzice i rodzeństwo poprzez swą ciężką pra-
cę, graniczącą z poświęceniem. Po pewnym czasie moje 
przypuszczenia, że nauka przemawia na korzyść wiary 
wyniesionej z domu, potwierdziły się, a Chrystus uka-
zał mi się jako Ten, który przyniósł na świat najpięk-
niejszą filozofię życia, w której miłość jest najwyższą 
wartością. Przez zgłębianie tajemnic teologii i filozo-
fii zrozumiałem, iż Jemu warto poświęcić życie. Była 
to moja pierwsza Miłość. Wkrótce się przekonałem, iż 
miłość ta została odwzajemniona, gdyż On obdarzył 
mnie swym powołaniem do kapłaństwa. Miłość doj-
rzała do więzi, choć może nadwerężonej często przez 
moje słabości, ale zawsze trwałej. Ludzkie liczne mi-
łości i przyjaźnie nie tylko nie osłabiły, ale pogłębiły tą 
Pierwszą. Ona, mimo mych słabości, jest wierną towa-
rzyszką w moim już długim życiu. 

Konsekwencje pierwszej Miłości
Kapłaństwo dało mi nowe szanse w uprawianiu na-

uki. Dzięki kapłaństwu znalazłem się poprzez decy-
zję Ojca Diecezji ks. bpa Piotra Kałwy na tej wspania-

łej Uczelni, gdzie poszukuje się prawdy szczerze i su-
miennie. Także z uprawianiem nauki na uniwersyte-
cie jest podobnie, jak z miłością i przyjaźnią. Samo 
wejście w świat nauki nie jest przypadkiem, ale wyni-
kiem splotu wielu okoliczności. Moja Uczelnia jedy-
na – Katolicki Uniwersytet Lubelski ukazała przede 
mną wszystko to, co w niej najszlachetniejsze, a za-
warte w jej dewizie, że uprawianie nauki jest służ-
bą „Bogu i Ojczyźnie”. Wielkiej klasy moi rektorzy 
Albert Krąpiec, Piotr Hemperek, Jan Śrutwa, Andrzej 
Szostek i Stanisław Wilk, darzyli mnie zaufaniem. 
Wybitni Dziekani naszego Wydziału, z obecnie spra-
wującym tę funkcję włącznie, nie zamykali, ale otwie-
rali mi drzwi ku nowym horyzontom badań i darzy-
li sympatią i życzliwością. Atmosfera zaufania w kate-
drach i instytutach naukowych naszej Uczelni nauczy-
ła i mnie sztuki pozyskiwania przyjaźni szlachetnych 
kolegów najpierw wśród wybitnych i prawych profe-
sorów. Jestem też zafascynowany i mile zaskoczony nie 
tylko poziomem naukowym, ale postawami opartymi 
na wartościach chrześcijańskich u młodej kadry na-
ukowej naszej Uczelni. Byłem świadkiem, kiedy na ko-
lokwium habilitacyjnym jeden z naszych młodych pra-
cowników, już samodzielnych, jako ostateczną moty-
wację prawnej obrony życia podał motyw jego święto-
ści. Nie da się też przecenić kompetencji, życzliwości 
i serdeczności pracowników administracji uczelnianej, 
a szczególnie wydziałowej. Jak w takiej atmosferze rze-
telnej pracy, szlachetnej rywalizacji służby wartościom, 
możnaby odczuwać ciężar starości?

Pracując na stanowisku profesora ma się nieodpar-
ta potrzebę dzielenia się swą wiedzą z innymi. Na ba-
zie tych przemyśleń opierałem także moją dydakty-
kę na Uczelni. Jeśli wydawałoby mi się, że kocham 
uprawianie nauki, a nie kochałbym tych, którym sta-
ram się ją przekazać, to byłbym na niewłaściwej dro-
dze. Wtedy kochałbym raczej siebie i nie mógłbym li-
czyć na wzajemność, czyli przyjaźń studentów. Ale oto 

dziestoletni; nie tylko w sali wykładowej, ale także na 
posiedzeniach Senatu, w gabinecie dziekana, prodzie-
kana, w Archiwum Archidiecezjalnym (...)”. Ksiądz 
Rektor nawiązał do czasów, kiedy ze studentami gościł 
w Archiwum Archidiecezjalnym na zajęciach prak-
tycznych prowadzonych przez ks. Misztala. „Z podzi-
wem patrzyłem, jak Ksiądz Profesor wyjmował z półek 
świetnie zlaminowane stare dokumenty oraz tak zwa-
ne dudki, by ukazać nam ich wartość. Ileż można było 
wyczytać z not marginalnych i innych znamion świad-
czących o autentyczności i wiarygodności dokumentu”. 
Na zakończenie powiedział: „Życzymy z całego serca 
jeszcze wielu twórczych osiągnięć, tego zaangażowa-
nia i tej pracy tu u nas, na Uniwersytecie; i tylko mo-
gę powiedzieć z wdzięcznością: za wszystko co Ksiądz 
Profesor zrobił serdeczne Bóg zapłać, a Księga Duc in 
altum jest wyrazem tej wdzięczności.”

Po części uroczystej odbyła się sesja naukowa, 
podczas której referaty wygłosili: o. prof. Zdzisław 
Kijas, konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
i Rektor Pontificia Facoltà Teologica san Bonaventura 
– Seraphicum w Rzymie (Problemy związane z cenzu-
rą pism własnych); ks. prof. Henryk Misztal (Ne pere-
ant probationes); o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap 
z Warszawy (Wstępne gromadzenie i zabezpiecza-
nie dowodów do rozpoczęcia procesu beatyf ikacyjnego 
osób zmarłych w opinii świętości); o. prof. Wiesław Bar 
(Walor eklezjalny sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyj-
nej) oraz ks. dr Bogusław Turek z Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych (Błędy w przygotowaniu i prowa-
dzeniu spraw na terenie diecezji i ich reperkusje w fazie 
rzymskiej). 

Lidia Fiejdasz

Miłość z wzajemnością
Przemówienie Księdza Profesora Henryka Misztala
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właśnie spośród dawnych i obecnych studentów mam 
najwięcej przyjaciół.

W uprawianiu nauki dobrze jest też mieć Człowieka, 
który wytworzy atmosferę odpowiednią dla naukowe-
go i duchowego rozwoju. Tu jest podobnie, jak z owym 
ewangelicznym chorym, leżącym nad sadzawką i cze-
kającym na poruszenie się wody oraz człowieka, który 
by go w niej zanurzył. Właśnie za zachętą ówczesnego 
rektora Uczelni ks. bpa prof. Piotra Hemperka zainte-
resowałem się sprawami kanonizacyjnymi. Pokochałem 
tę naukę, która mnie pociągała, otwierała na nowe ho-
ryzonty, pogłębiała mój ogląd świata, dawała wielkie 
zadowolenie. 

W uprawianiu nauki wiele też należy zostawić Bogu, 
gdyż inaczej można zwariować na swoim punkcie, na-
wet z wieloma dyplomami. Wydaje mi się, że z nauką 
zawarłem przyjaźń, a więc coś więcej niż jednostron-
ną miłość. W licznych studiach i mozolnym sczytywa-
niu tysięcy tekstów dotyczących kazuistycznej i dro-
biazgowej procedury kanonizacyjnej zacząłem odkry-
wać jakby drugie dno tej formalistyki. Przekonałem się, 
iż służyła ona przez wieki jedynie lepszemu dojściu do 
prawdy o świętości tych, których dotyczyła. I wreszcie, 
uprawiając naukę dojrzałem czar samej świętości roz-
pisanej na tysiące odcieni, barw i kolorów, praktykowa-
nej w różnych stanach i zawodach, począwszy od anal-
fabetów, żebraków, poprzez eremitów i pustelników do 
cesarzy i królów i wreszcie wielkich uczonych. I w tej 
perspektywie pięknej, różnorakiej, ale jednej świętości 
pokochałem naukę, a ona pozostała mi wzajemna, gdyż 
dostarczyła mi wiele nieznanych dotąd przeżyć, któ-
rych nie da się porównać z innymi.

Obowiązek dzisiejszego wyznania
Dlatego też dzisiaj mam nie tylko prawo, ale i obo-

wiązek podziękować tym z ludzi, którzy obdarzyli 
mnie nie tylko miłością, ale także przyjaźnią. Ich obec-
ność tutaj jest tego niezbitym dowodem. Zapewniam, 
że także ja ciągle pracuję, aby być wzajemnym. Widać 
jak na dłoni, kto i ile włożył trudu w wydanie tej księgi 
i zorganizowanie tej uroczystości. Z serca dziękuję na-
szemu wybitnemu dziekanowi – ks. prof. Antoniemu 
Dębińskiemu za wielkoduszność w stosunku do profe-
sorów, sprawność w kierowaniu Wydziałem, niekłama-
ną rzetelność w traktowaniu swej funkcji w celu pro-
mowania nauki u młodych i okazywania szacunku dla 
starszych, co i ja odczuwam. 

Dziękuję memu następcy w Katedrze Prawa 
Kanonizacyjnego, niezwykle uzdolnionemu i spraw-
nemu w podejmowaniu nowych inicjatyw – o. prof. 
Wiesławowi Barowi, wicedziekanowi naszego Wydziału, 
za inicjatywę i przygotowanie tego Sympozjum oraz 
dzisiejszej uroczystości jubileuszowej. 

Jak nie podziękować ks. prof. Piotrowi Staniszowi, 
który będąc specjalistą w prawie wyznaniowym już 
kilkakrotnie dał wyraz zainteresowaniom sprawa-
mi kanonizacyjnymi? Przed laty, w 2001 r., współ-
redagował Księgę „Divina et humana” i zorgani-
zował V Międzynarodowe Sympozjum z Prawa 
Kanonizacyjnego, a materiały z niego wydał w pu-
blikacji „Religioni et scientiae”, a dziś otworzył VIII 
Ogólnopolskie Sympozjum z Prawa Kanonizacyjnego. 
Jego postawa, widoczna choćby i w tych przed chwi-
lą wypowiedzianych słowach, zwartych, celnych, a za-
razem mądrych, ujawnia przede wszystkim jego wiel-

ką duchową dojrzałość i szacunek dla swoich starszych 
kolegów, czego i ja doświadczam. 

Najwięcej mrówczej pracy, liczonej nie godzinami 
i dniami, ale miesiącami, wydaniu tej książki i zorga-
nizowaniu dzisiejszej uroczystości poświęciła dr Lidia 
Fiejdasz, adiunkt w Katedrze Prawa Kanonizacyjnego. 
Bardzo dobrze, że mamy tak ofiarną, rzetelną i kompe-
tentną, a przy tym ujmująco miłą osobę w naszym gro-
nie. Mam głębokie przekonanie, że sprawy kanoniza-
cyjne są bardzo bliskie jej sercu i zainteresowaniom na-
ukowym. Serdecznie Jej, jak tylko umiem, za ten trud 
i życzliwość dziękuję. 

Szczególne słowa podziękowania kieruję do na-
szego Wydawnictwa KUL na ręce Pani Dyrektor za 
profesjonalizm, otwartość w kontaktach, ogrom pracy 
włożony w wydanie tej książki, piękną szatę graficzną 
i wysoki poziom edytorski.

Prawdę mówiąc, prawdziwi przyjaciele wcale nie li-
czą na upublicznianie ich nazwisk, ale w dniu dzisiej-
szym jest to moim obowiązkiem. 

Na koniec dziękuję z serca wszystkim osobom, któ-
re kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób stanęły na dro-
dze mojego życia, ukazały mi piękno nauki, poda-
ły i ciągle podają rękę i nie żałują w tym swego trudu, 
o którym nie mówią, a próbują ukazać rezultaty dorob-
ku tej Katedry, której kuratelę przez 20 lat sprawowa-
łem. Zaskakująca jest tu delikatność i takt w organiza-
cji tej uroczystości oraz styl pracy na naszym Wydziale 
i w naszej Alma Mater. Na mojej Uczelni postępuje się 
według wymyślonego kiedyś przeze mnie powiedze-
nia: „Jeśli chcesz komuś okazać, że jest ci bliski, nie 
mów mu o tym, ale pozwól, aby sam to odkrył”.

Konkludując, cytuję słowa proroka Jeremiasza 
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść ( Jr 
20,7-9). Chcę powiedzieć, iż dzięki wybraniu tej dro-
gi, mimo słusznego wieku i słabości, jestem szczęśliwy. 
Tę moją radość powiększa fakt Waszej obecności tutaj 
i teraz, Kochani i Przyjaciele!
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„Filozofia o Bogu i religii” to temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła 
się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 25 listopada 2009 roku. 
Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Filozofii Boga w porozumieniu z Radą 
Naukową Konferencji Episkopatu Polski. Dzień ten był szczególnie ważny dla środowiska 
filozoficznego KUL-u, gdyż zgromadził profesorów, pracowników naukowych, studentów, 
przybyłych gości i przyjaciół wokół Siostry Profesor Zofii Zdybickiej, nestora polskiej 
filozofii religii. Została jej wręczona Księga Pamiątkowa, z racji 80. rocznicy urodzin oraz 
jako wyraz wdzięczności za wkład w dziedzinę filozofii Boga i religii.

Filozofia o Bogu i religii
W zaproszeniu skierowanym do środowisk nauko-

wych profesor Włodzimierz Dłubacz, Kierownik 
Katedry Filozofii Boga KUL, gospodarz konferencji, 
napisał: „Zagadnienie istnienia Boga jest sprawą klu-
czową w życiu człowieka. Od odpowiedzi na pytanie 
o istnienie Boga zależy kształt i sens ludzkiego ży-
cia, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym 
(...) Problem bytu absolutnego należy do podstawo-
wych zagadnień filozofii i wiąże się wprost z jej naturą. 
Każde pokolenie filozofów podejmuje go wciąż na no-
wo, zwłaszcza że zmienia się kontekst kulturowy oraz 
pojawiają się nowe badania i nowe teorie”.

Konferencja została poprzedzona uroczystą mszą 
świętą, której przewodniczył ks. profesor Stanisław 
Janeczek, Dziekan Wydziału Filozofii KUL, sprawo-
waną w intencji tych, którzy służą nauce, z pokorą i ra-
dością poszukują prawdy i z pasją przekazują ją następ-

nym pokoleniom. W homilii ks. profesor Piotr Moskal 
(KUL) m.in. zwrócił uwagę na pierwsze i podstawowe 
zadanie nauki jakim jest odkrywanie prawdy, która nie 
zna kompromisów ani półśrodków, lecz wymaga wiel-
kiego heroizmu, szczególnie od tego, który jej służy.

Otwarcia Konferencji dokonał Dziekan Wydziału 
Filozofii. Przywitał zgromadzonych gości – przyby-
łych z kraju i z zagranicy, aby uczcić Jubilatkę. Siostra 
Profesor Zdybicka jest dla nas wzorem, jak służyć 
prawdzie, a jej wieloletnia praca naukowa i trud wło-
żony w kształtowanie środowiska lubelskiego, zobo-
wiązuje nas do modlitwy w intencji siostry i wyrażenia 
jej wdzięczności – zaznaczył ks. Dziekan. W imieniu 
Wydziału Filozofii dziękował za pracę naukową, ba-
dawczą, dydaktyczną, działalność organizacyjną i cie-
kawość świata, łączącą z jednej strony wierność tra-
dycji filozoficznej sięgającej korzeniami Arystotelesa, 
ale także ukierunkowanej przez św. Tomasza. Słowa 
wdzięczności i podziękowania Siostrze Profesor nade-
słali też przedstawiciele hierarchii Kościoła: ks. Prymas 
kard. Józef Glemp, ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. 
bp. Andrzej Dziuba, Przewodniczący Rady Naukowej 
Komisji Episkopatu Polski, Wielki Kanclerz KUL ks. 
abp Józef Życiński, ks. bp Ignacy Dec.

Następnie profesor Włodzimierz Dłubacz wygłosił 
laudację na cześć Siostry Zdybickiej, przybliżając róż-
ne wymiary jej działalności i wyjątkowość zasług na 
przestrzeni 50 lat pracy dydaktycznej, naukowej i or-
ganizacyjnej. „Jubilatka – mówił – należy do grona wy-
bitnych przedstawicieli polskiej filozofii. Stanowi wzór 
rzetelnego i odpowiedzialnego uczonego. Osoby nie-
zwykle pracowitej i skromnej, promieniującej pogo-
dą ducha i uśmiechem. Stale gotowej do niesienia po-
mocy, żywo zaangażowanej w sprawy uniwersytetu. 
W swoich badaniach naukowych zawsze podejmowała 
tematy fundamentalne i trudne, przekonana o ich nie-
zwykłej doniosłości.

Po laudacji w imieniu profesorów, pracowników 
naukowych i przyjaciół oraz wspólnoty akademickiej 
Rektor KUL ks. profesor Stanisław Wilk, uroczyście 
wręczył Siostrze Profesor przygotowaną na tę okazję 
Księgę Pamiątkową.

Wykłady plenarne prowadzone przez dr Pawła 
Gondka rozpoczęły się od wystąpienia Jubilatki. Siostra 
Zdybicka wskazała na bogactwo perspektyw, jakie da-
je filozofia realistyczna w odczytaniu i zrozumieniu fe-
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nomenu religii. Zwróciła ona uwagę na kryzys współ-
czesności, który nie jest kryzysem religii, lecz kryzysem 
pojęcia Boga. Dlatego trzeba wrócić do Boga rozumia-
nego osobowo, odkryć Go na płaszczyźnie filozofii re-
alistycznej i autentycznej wiary.

Następnie głos zabierało wielu znakomitych pre-
legentów. Ks. profesor Andrzej Maryniarczyk (KUL) 
dokonał porównania koncepcji Boga Arystotelesa i św. 
Tomasza z Akwinu. Ks. profesor Jan Sochoń (UKSW) 
zwrócił uwagę słuchaczy na problem rytuału i mitu, ja-
ko sposobu zachowania i wyrażenia tego, co ponadna-
turalne. Ks. profesor Piotr Moskal (KUL) przedstawił 

filozoficzne i pozafilozoficzne teorie religii, zaś profe-
sor Włodzimierz Dłubacz (KUL) podjął temat miejsca 
teologii naturalnej w strukturze filozofii.

W drugiej części sympozjum, prowadzonej przez 
ks. Grzegorza Martynę, dr hab. Robert Ptaszek (KUL) 
w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zjawisko alter-
natywnych ruchów religijnych dokonując ich oceny. Ks. 
profesor Zdzisław Pawlak (UMK) przedstawił histo-
rię i metodykę wykładania filozofii Boga w Wyższym 
Seminarium Duchownym we Włocławku. Ks. dr Jacek 
Grzybowski (UKSW) ukazał narastający problem 
współczesności, jakim jest tzw. „świecka religia”.

W Konferencji brali udział także prelegen-
ci z Francji. Ks. Wiesław Gronowicz (IFK) z Troyes 
przedstawił J. L. Mariona (wybitnego współczesne-
go filozofa francuskiego) koncepcję Boga, zaś ks. dr 
Wacław Szubert (SFES) z Paryża scharakteryzował 
koncepcję „laickości jako religii”. W wykładzie zamy-
kającym Konferencję profesor Włodzimierz Dłubacz 
ukazał dorobek naukowy profesorów zajmujących się 
zagadnieniem filozofii Boga i religii na KUL-u – od 
powstania uniwersytetu do czasów obecnych.

Na zakończenie odbyła się krótka, aczkolwiek bar-
dzo żywa, dyskusja dotycząca głównie zaangażowania 
wiedzy z zakresu antropologii (koncepcja osoby) w fi-
lozoficznym poznaniu Boga.

ks. Grzegorz Martyna
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Kapłaństwo – Słowo Boże – 
Męczeństwo to były elementy 

wypełniające istotę życia ks. Jerzego 
Popiełuszki. Kolejne etapy życia ks. 
Jerzego są powszechnie znane i przy-
pominane przy okazji październikowej 
rocznicy męczeńskiej śmierci. Istnieje 
wiele publikacji, czy to w formie artyku-
łów naukowych, popularnonaukowych 
i wręcz hagiograficznych, czy też książek 
o dużej wartości historycznej opartych na 
solidnych badaniach źródłowych (m.in. 
E. K. Czaczkowska, T. Wiścicki, Ksiądz 
Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2004; Ksiądz 
Jerzy Popiełuszko: sługa Boży, patriota, mę-
czennik: 1947-1984, red. L. Sosnowski, 
Kraków 2004; Modlitwa za Polskę. 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko we wspomnie-
niach bliskich, Szczecinek 2004; Ksiądz 
Jerzy Popiełuszko. Cena wolności; M. 
Kindziuk, Ks. Jerzy Popiełuszko, Kraków 
2004). Uzupełnieniem tych licznych pu-
blikacji są filmy dokumentalne i fabular-
ne, jak na przykład „Zabić księdza” na mo-
tywach życia ks. J. Popiełuszki w reżyse-
rii Agnieszki Holland’ z Christopherem 
Lambertem w roli głównej, z 1989 r. 
oraz „Popiełuszko. Wolność jest w nas” 
w reżyserii Rafała Wieczyńskiego 
z Adamem Woronowiczem w roli ks. 
Jerzego z 2009 r.

Sługa Boży ks. Jerzy Aleksander 
Popiełuszko urodził się 14 września 
1947 r. w Okopach koło Suchowoli, 
zmarł po 19 października 1984 r. pod 
Włocławkiem. Był synem ziemi podla-

skiej, pracował jako kapłan archidiece-
zji warszawskiej w parafiach w Ząbkach, 
Aninie i Warszawie. Kapelan środowiska 
medycznego, a następnie kapelan NSZZ 
„Solidarność”. Nieustraszony głosi-
ciel prawdy i pokoju w imię Chrystusa. 
Ostatecznie, głęboko znienawidzony 
przez aparat represji Polski Ludowej, 
ofiarował własne życie jako najcenniej-
szy dar dla narodu i Kościoła w Polsce.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko w swym 
krótkim życiu miał jeszcze jeden, nie-
znany epizod, a mianowicie stu-
dia w Studium Pastoralnym Instytutu 
Teologii Pastoralnej Wydziału 
Teologicznego KUL w latach akade-
mickich 1974/1975 – 1975/1976. Były 
to dwuletnie, zaoczne studia typu uzu-

pełniającego dla kapłanów pracują-
cych w duszpasterstwie i stanowiły for-
mę uzupełnienia nauki po seminariach 
duchownych.

Studium Pastoralne KUL działa-
ło w latach 1969-1984, zajęcia odbywa-
ły się raz w tygodniu (wtorek): 5 godz. 
wykładów ogólnych, 2 godz. wykładów 
specjalistycznych oraz wybrane semina-
rium magisterskie. Zajęcia były prowa-
dzone wspólnie dla księży I i II roku, 
dlatego też w programach obydwu lat 
przemieszano wykłady ogólne ze specja-
listycznymi. Co roku wykładany był tyl-
ko jeden kurs: „A” lub „B”. Jedni księża 
– studenci zaczynali studia od kursu „A”, 
drudzy, w następnym roku, od kursu „B”. 
Po ukończeniu studium i złożeniu egza-
minów otrzymywali absolutorium, a po 
ewentualnym napisaniu i przyjęciu pra-
cy na wybranym seminarium – dyplom 
magistra teologii. 

Celem Studium było przygotowanie 
duszpasterzy oraz doskonalenie metod 
pracy duszpasterskiej księży już pracu-
jących: prowadzenia wspólnot służby li-
turgicznej, spotkań biblijnych i modli-
tewnych, rekolekcji środowisk neoka-
techumenalnych i oazowych, zespołów 
ewangelizacyjnych i kręgów rodzinnych 
oraz pielgrzymek. W najszerszym i naj-
głębszym sensie kształtowano parafial-
ne i diecezjalne duszpasterstwo małych 
grup świeckich wyrastających ze służby 
liturgicznej o charakterze formacyjnym 
i apostolskim.

6 września 1974 r. ks. Jerzy Popie łusz-
ko uzyskał zgodę Kurii Metropolitarnej 
Warszawskiej i skierowanie na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. 17 września 
1974 r. ks. Jerzy złożył stosowne do-
kumenty w dziekanacie Wydziału 
Teologicznego. Wśród powyższych do-
kumentów były: świadectwo dojrza-
łości w oryginale, odpis aktu urodze-
nia, powyższe skierowanie z Kurii oraz 
kwestionariusz – wszystkie dokumen-
ty są zachowane w zasobie Archiwum 
Uniwersyteckiego. W kwestionariuszu 
w miejscu przeznaczonym na życiorys, 
napisał następującą motywację podjęcia 
studiów „...Obecnie chcę pogłębić nie-
które zagadnienia współczesnej teologii 
i dlatego proszę o przyjęcie mnie na dwu-
letnie Studium Pastoralne przy KUL”. 8 
października 1974 r. złożył w dzieka-
nacie kartę ewidencyjną i został wpi-

Nieznany epizod życia
Księdza Jerzego Popiełuszki studia w KUL
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sany w poczet studentów Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. W grupie 
82 księży przyjętych na I rok Studium 
w roku akademickim 1974/75 było 11 
kapłanów z archidiecezji warszawskiej.

W roku akademickim 1974/75 ks. J. 
Popiełuszko zaliczył I semestr i uzyskał 
wpis na semestr kolejny. Rozpoczął se-
sję letnią, ale z powodów zdrowotnych 

musiał ją przerwać. Według orzecze-
nia lekarskiego dr. Kazimierza Tkaczyka 
z Instytutu Gruźlicy z Warszawy zapadł 
na ciężkie niedokrwienie niedobarwli-
we (zaświadczenie z 25 kwietnia 1975 
r.) Z tego też powodu poprosił dziekana 
Wydziału ks. prof. Piotra Porębę o moż-
liwość przesunięcia pozostałych egza-
minów na sesję jesienną (podanie z dnia 
10 czerwca 1975 r.), lecz ostatecznie, nie 
czując się na siłach, poprosił o umoż-
liwienie powtarzania I roku. W odpo-
wiedzi dziekan polecił ks. Jerzemu kon-
tynuować Studium i uzupełnić II se-
mestr I roku w ramach II roku Studium 
w roku akademickim 1975/76 (podanie 
z dnia 7 października 1975 r.).

W okresie odbywania studiów ks. 
Popiełuszko uczęszczał na zajęcia 
m.in. u takich wykładowców, jak: ks. dr 
Franciszek Blachnicki – wstęp do teo-
logii pastoralnej, ks. prof. Romuald Rak 
– duszpasterstwo parafialne, ks. prof. 
Adam Szafrański – podmiot duszpa-
sterstwa oraz funkcje urzeczywistniania 
Kościoła, ks. prof. Józef Kudasiewicz – 
seminarium magisterskie, ks. Franciszek 
Pełka – socjologia katolicyzmu.

28 października 1975 r. ks. J. Po pie-
łuszko złożył w dziekanacie kartę ewi-
dencyjną, wymaganą przy zapisie na 
nowy rok i został wpisany na rok aka-
demicki 1975/76. W tym miejscu ślad 
w dokumentacji archiwalnej się ury-
wa. Prawdopodobnie ks. Jerzy nie po-
jawiał się już na wtorkowych zajęciach. 
Przyczyna zapewne tkwiła w proble-
mach zdrowotnych oraz w zmianie miej-
sca posługi duszpasterskiej z parafii p.w. 
Św. Trójcy w Ząbkach na parafię p.w. 
Matki Bożej Królowej Polski w Aninie.

Marek Pawelec

Archiwum Uniwersyteckie
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W dniach od 18 do 29 kwietnia 
2009  r. odbyłam staż w ramach 

Pro gra mu Erasmus (Staff training mo-
bility) dla pracowników administracyj-
nych na Uniwersytecie Katolickim Serca 
Jezusowego w Mediolanie.

Celem stażu były: kontynuacja pro-
jektu mającego na celu porówna-
nie (komparatystykę) uniwersy te-
tów włoskich, poznawanie Ob sza rów 
Szkolnictwa Europejskiego, w szczegól-
ności nowoczesnych metod administra-
cji uniwersyteckiej w goszczącym mnie 
Uniwersytecie oraz realizacja własnego 
(szczegółowego) planu pracy.

Każdy wyjazd szkoleniowy pomaga 
w otwarciu się na to, co nowe i warte 
zainteresowania w poznawanym ośrod-
ku oraz na dostrzeżenie tego, co warto-
ściowe i godne polecenia we własnym 
środowisku.

Uniwersytet Katolicki Sacro Cuore 
w Mediolanie założony został w 1921 r. 
przez o. Agostino Gemellego w oparciu 
o założenia analogiczne do tych, które 
w 1918 roku przyświecały założycielom 
naszego Uniwersytetu, a prawnie zo-
stał uznany (uzyskał prawa państwowe) 
przez państwo włoskie w 1924 r.

Dzisiaj jest jedną z największych, 
wysoko ocenianych uczelni prywatnych 
we Włoszech i jednym z największych 
uniwersytetów katolickich w świecie. 
Posiada 5 filii we Włoszech (Mediolan, 
Brescia, Piacenza – Cremona, Rzym, 
Campo Basso), 14 wydziałów, 50 kie-
runków studiów licencjackich (I stop-
nia), 46 kierunków studiów uzupełnia-
jących (magisterskich), 1 kierunek stu-
diów magisterskich 4-letnich, 4 kierun-
ki studiów jednolitych magisterskich, 
oprócz tego ponad 100 kierunków – 
master I i II stopnia, 53 rodzaje szkół 
(studiów) specjalizacyjnych, 31 typów 
studiów doktoranckich oraz 5 rodza-
jów studiów podyplomowych. Aktualnie 
w Sacro Cuore studiuje ponad 42 tys. 
studentów, a zajęcia akademickie prowa-
dzi 1400 wykładowców.

W pierwszym tygodniu mogłam za-
poznać się ze strukturą administracyjno-
dydaktyczną Uniwersytetu, tj. z wydzia-
łami, filiami Uniwersytetu, jednostkami 
administracyjnymi, kierunkami kształ-
cenia, rodzajami i programami studiów, 
świadectwami uniwersyteckimi, struktu-
rą zatrudnienia. Wykład na ten temat 
został przeprowadzony przez Cesare 
Scuratiego, profesora zwyczajnego w za-
kresie nauk o wychowaniu.

W biurze Stage e Placement mo-
głam zapoznać się ze: stażami obowiąz-
kowymi i nadobowiązkowymi, wzorami 
umów, prawnymi aspektami odbywania 
praktyk, zadaniami opiekunów praktyk 
oraz wymogami i ofertami przedsię-
biorstw. Poznałam również działalność 
Komitetu „Uniwersytet – Świat pracy”. 
Według danych statystycznych tego biu-
ra w roku 2008 nawiązano: 3960 umów 
na praktyki obowiązkowe, 26 067 prak-
tyki nadobowiazkowe; on-line zamiesz-
czono 11 866 propozycji (w tym umowy 
na staże i pracę).

W Sekcji do Spraw Oceny Uni wer-
sy tetu przedstawiono mi rolę i zadania 
tej agendy oraz szeroki zakres uzyski-
wanych wyników. Posiada ona 10-letnie 
doświadczenie, w jej skład wchodzą pro-
fesorowie i pracownicy, również spoza 
uniwersytetu. Sekcja gromadzi również 
informacje o absolwentach. Otrzymałam 
różne materiały na temat badań prze-
prowadzonych w latach 2002-2008.

W Biurze Kształcenia Ustawicznego 
poznałam genezę tego typu kształcenia 
we Włoszech i jego rolę w nauczaniu 
studentów, absolwentów, specjalistów, 
nauczycieli, pracowników administracji, 
urzędników państwowych, służby zdro-
wia, socjalnych, rolnych itp., a także ge-
nezę kursów doskonalenia zawodowego. 
Działalność tego biura jest powszechnie 
znana we Włoszech i cechuje ją bardzo 
wysoki poziom. Na spotkaniu poruszo-
no także problem finansowania kursów 
i kosztów wynagrodzenia wykładowców.

W Biurze Dydaktyki Ogólnej za po-
z nałam się z głównymi kierunkami re-
formy szkolnictwa wyższego, prawny-
mi aspektami przechodzenia od studiów 
trzyletnich do studiów magisterskich, 
ścieżkami kształcenia, itp. Przedstawiając 
pracę tego biura, zwrócono uwagę na 
problem znajomości ustawodawstwa do-
tyczącego szkolnictwa wyższego, statutu 
i regulaminu, a także pism administra-
cyjnych katolickiego uniwersytetu, za-
wsze pozostających w zgodzie z włoski-
mi przepisami administracyjnymi.

W niedzielę, w Dniu Katolickiego 
Uniwersytetu, mogłam uczestni-
czyć w różnych programach związa-
nych z obchodami 50-lecia śmier-
ci za łożyciela Uniwersytetu o. Agostino 
Gemellego. Ponadto miałam kontakt 
z To warzystwem Przyjaciół Katolickiego 
Uniwersytetu, które działa głównie na 
polu formacji młodzieży, ale posiada też 

propozycje adresowane do osób w każ-
dym wieku.

W drugim tygodniu miałam okazję 
poznać Biuro Studiów Podyplomowych 
i Szkół Kształcenia Podyplomowego. 
Szkoły Kształcenia Podyplomowego, 
jedyne we Włoszech, utworzone wy-
łącznie przy Katolickim Uniwersytecie 
Sacro Cuore starają się wychodzić na-
przeciw potrzebom wychowania, aby 
przygotować klasę kierujących „Europą 
jutra”. Ich działalność ma często charak-
ter interdyscyplinarny.

W Biurze Organizacji Kształcenia 
omówiono propozycje w zakresie we-
wnętrznego doskonalenia zawodowego 
(kursy doskonalące) własnych pracowni-
ków w ramach budżetu uniwersyteckie-
go i ze środków unijnych.

Ponadto miałam okazję spotkać 
się z Dyrektorem Kształcenia Pod y-
plomowego i Szkół Podyplomowych, 
koordynatorem wszystkich zajęć w ra-
mach kształcenia podyplomowego. 
Zapoznałam się z aktualną sytuacją 
kształcenia podyplomowego i perspek-
tywami ich dalszego rozwoju.

Na zakończenie stażu, dzięki spo-
tkaniom z pracownikami Uniwersytetu, 
mogłam dokonać jego kompleksowej 
oceny, zarówno z punktu widzenia dy-
daktyki, jak i realiów administracyj-
nych, wymienić spostrzeżenia i sformu-
łować pytania na temat perspektyw wy-
korzystania zdobytego doświadczenia. 
Ponadto zebrałam interesujące materia-
ły z poszczególnych jednostek i publika-
cje na temat funkcjonowania i działalno-
ści Uniwersytetu.

Dwutygodniowy pobyt na Sacro 
Cuore był szczególnie intensywny, za-
równo ze względu na liczne spotka-
nia z kierownikami administracyjny-
mi Uniwersytetu, jak również z kierow-
nikami sektorów nauki i działalności 
kulturalnej.

Porównianie Uniwersytetów wło-
skich (w ubiegłym roku odbyłam 
staż w Rzymie w Uniwersytecie „La 
Sapienza”) pozwala stwierdzić bar-
dzo dobrą organizację Uniwersytetu 
Katolickiego Sacro Cuore i wysoki po-
ziom nauczania. 

Romana Wysoczańska

Nota o autorze: absolwentka pedagogiki KUL i Papieskiego 

Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Jana Pawła 

II Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Od 2000 r. pracow-

nik Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych KUL. Obszary 

zainteresowań: szkolnictwo europejskie i formacja człowie-

ka, zwłaszcza „uczenie się przez całe życie”, wychowanie 

w rodzinie.

Uczenie się przez całe życie
wyjazdy szkoleniowe pracowników administracyjnych w ramach Programu Erasmus
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Zjawisko ubóstwa i wykluczenia 
społecznego jest problemem, który 
dotyka w czasach dzisiejszych 
coraz większą rzeszę ludzi. Szacuje 
się, że ilość osób bezdomnych 
w Polsce może sięgać 300 tysięcy. 
Wzrosła też liczba które utraciły 
pracę – bezrobocie w Polsce 
sięga 6,5%. Według danych 
Wydziału Statystyki Ministerstwa 
Sprawiedliwości w domach 
dziecka przebywa około 200 
tysięcy dzieci. Przytoczone liczby, 
które ze względu na kłopot 
z dotarciem do niektórych grup 
osób marginalizowanych, mogą 
być bardzo zaniżone, świadczą 
o palącym problemie. Dostrzegając 
to, Komisja Europejska podjęła 
decyzję o ustanowieniu roku 
2010 Europejskim Rokiem 
Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia 
Społecznego. 

Na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II od wrze-

śnia 2008 roku również trwa wielka 
inicjatywa na rzecz pomocy osobom 
dotkniętym problemem marginali-
zacji społecznej. Wspólna idea przy-
świeca naukowcom Wydziału Teologii 
oraz Wydziału Nauk Społecznych. 
Szczególne zainteresowanie tą pro-
blematyką było zainspirowane proś-
bą Caritas Polska. Organizacja ta, od 
początku swojego istnienia otaczają-
ca działaniami grupy osób wykluczo-
nych społecznie oraz zagrożonych mar-
ginalizacją, zwróciła się do Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
o pomoc w poznaniu problemów osób 
dotkniętych wykluczeniem społecznym, 
a więc przeprowadzenie diagnozy i na 
jej podstawie przedstawienie sposobów 
przeciwdziałania.

W celu wypracowania koncepcji dzia-
łań współpracy z Caritas Polska zebrał 
się zespół naukowców KUL w składzie: 
ks. prof. Mirosław Kalinowski, Dziekan 
Wydziału Teologii; ks. dr hab. Stanisław 
Fel, Dyrektor Instytutu Socjologii, dr 
hab. Iwona Niewiadomska, Dyrektor 
Instytutu Psychologii, ks. prof. Janusz 
Mariański z Instytutu Socjologii oraz 

prof. Adam Biela, pracownik Instytutu 
Psychologii. W spotkaniach tych uczest-
niczył również Sekretarz Caritas Polska 
ks. Zbigniew Sobolewski. Naukowcy Ci 
opracowali projekt działań na lata 2010-
2013. Pierwszy etap współpracy będzie 
miał charakter badawczy skoncentro-
wany na zbieraniu i analizie szczegó-
łowych danych dotyczących osób do-
tkniętych ubóstwem oraz wykluczeniem 
społecznym. Fazą końcową etapu ba-
dawczego będzie organizacja międzyna-
rodowej konferencji, na której zostaną 
przedstawione wyniki przeprowadzo-
nych badań. W drugim etapie plano-
wane jest zorganizowanie szkoleń pra-
cowników oraz wolontariuszy Caritas 
Polska pod kątem ulepszenia jakości 
usług przez nich świadczonych z wyko-
rzystaniem wcześniej pozyskanych da-
nych empirycznych.

21 stycznia 2009 roku w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła 
II miało miejsce uroczyste podpisanie 
umowy o współpracy pomiędzy KUL 
i Caritas Polska.

Od października do grudnia 2008 
chęć udziału w projekcie zgłosiło 39 ze-
społów badawczych z następujących in-
stytutów: psychologii, pedagogiki, so-
cjologii, teologii moralnej, teologii do-
gmatycznej, teologii pastoralnej, teo-
logii fundamentalnej, nauk o rodzinie, 
dziennikarstwa i komunikacji społecz-
nej. Wspólna praca owocuje twórczymi 
pomysłami, jest również świetną okazją 
do poszerzenia własnych horyzontów 
naukowych, gdyż w spotkaniach udział 
biorą osoby reprezentujące różne dyscy-
pliny wiedzy.

Podczas trwania prac nad założeniami 
współpracy KUL z Caritas Polska, ukon-
stytuował się Komitet Merytoryczny 
czuwający nad pracą zespołów badaw-
czych. W skład Komitetu wchodzą: ks. 
prof. Mirosław Kalinowski, prof. Marek 
Pawlak, prodziekan Wydziału Nauk 
Społecznych, ks. prof. Janusz Mariański 
oraz prof. Iwona Niewiadomska.

W celu zaprezentowania założeń 
projektu, przedstawiciele Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II – ks. prof. Mirosław Kalinowski oraz 
prof. Iwona Niewiadomska – wzięli 12 
lutego 2009 roku udział w nadzwyczaj-
nym zebraniu dyrektorów Caritas die-
cezjalnych. Na spotkaniu tym szcze-
gółowo omówiono program współpra-
cy badawczej oraz edukacyjnej, którego 
efektem końcowym będzie podniesienie 
jakości pracy Caritas Polska. W tym ce-

lu zostaną przeprowadzone badania opi-
nii publicznej w zakresie: odbioru pra-
cy Caritas Polska oraz stereotypów do-
tyczących różnych grup wykluczonych 
społecznie. Kolejnym atutem realizowa-
nego projektu będzie uzyskanie danych 
dotyczących fachowości, personalnej re-
lacji oraz realizowania misji Kościoła 
przez pracowników Caritas Polska. 
Realizacja projektu dostarczy również 
rzetelnych danych empirycznych doty-
czących czynników ryzyka oraz zasobów 
rozwojowych i czynników chroniących 
przed wykluczeniem społecznym. Na 
warszawskim spotkaniu wagę projektu 
podkreślił dyrektor Caritas Polska, ks. 
Marian Subocz: „Takich badań jeszcze 
nie było, ważne żebyśmy wzięli w nich 
udział! Możemy pokazać nasz wspólny 
dorobek w Unii Europejskiej”.

Od 4 grudnia 2008 roku w Katedrze 
Psychoprofilaktyki Społecznej, któ-
rej kierownikiem jest prof. Iwona 
Niewiadomska, co tydzień odbywają się 
spotkania osób zaangażowanych w re-
alizację projektu. Należy podkreślić, że 
ludzie ci, reprezentując różne dziedziny 
nauki, potrafią wspólnie działać na rzecz 
potrzebujących. Zdołali również pocią-
gnąć za sobą wiele innych osób – pra-
cowników naukowych, studentów, wo-
lontariuszy, budując tym samym prężnie 
działające zespoły badawcze.

Prowadzone od grudnia ubiegłego 
roku spotkania naukowe zaowocowały 
złożeniem dwóch wniosków konkurso-
wych ubiegających się o zdobycie fundu-
szy europejskich na prowadzenie badań. 
Trwają też prace nad kolejnymi wnio-
skami, koordynacją których zajmują się 
kierownicy instytutów biorących udział 
w projekcie.

Współpracę, przepływ informacji 
o dotychczasowych dokonaniach, spraw-
ną komunikację, informacje o rodzajach 
projektów, zasobach w Caritas Polska 
oraz postępy w ramach przystępowania 
do Funduszy Unii Europejskiej ułatwia 
stworzone na Platformie eKUL forum.

Na zakończenie należy podkreślić, że 
wspólna inicjatywa Caritas Polska oraz 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II jest pierwszą prowadzo-
ną na tak szeroką skalę akcją w Polsce. 
Jej powodzenie zależeć będzie od wie-
lu czynników, ale odniesiony sukces za-
owocuje pomocą dla ogromnej ilości po-
trzebujących osób!

Iwona Niewiadomska
Weronika Augustynowicz, Anna Jaskot

Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju
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Uczestniczyło w nim ok. 80 pro-
fesorów i wykładowców liturgi-

ki z wydziałów teologicznych i wyż-
szych seminariów duchownych z całej 
Polski. Przyjechali również liturgiści ze 
Słowacji, Czech oraz dalekiej Wenezueli. 
Obradami kierował ks. prof. Helmut 
Sobeczko z Uniwersytetu Opolskiego, 
a przez wszystkie dni obecny był ks. 
bp Stefan Cichy z Legnicy, który peł-
ni funkcję przewodniczącego Komisji 
Kultu i Dyscypliny Sakramentów 
Episkopatu Polski. Oprócz intensyw-
nych zajęć naukowych uczestnicy zjazdu 
każdego dnia sprawowali Eucharystię 
i liturgię godzin. Zwiedzili cenne obiek-
ty dziedzictwa religijnego i kulturowe-
go Lubelszczyzny: sanktuarium Świętej 
Anny w Lubartowie oraz zabytkowy 
zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce. 
Odwiedzili także muzeum uniwersy-
teckie.

Tegoroczne, już 45., spotkanie było 
poświecone głównie kultowi świętych 
w Kościele katolickim oraz księdze li-
turgicznej Martyrologium Romanum.

Pierwszy wykład, pt. „Podstawy 
teologiczne kultu świętych”, wygło-
sił ks. prof. Andrzej Żądło – dzie-
kan Wydziału Teologii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Zauważył on, 
iż jakkolwiek sercem chrześcijańskie-
go kultu jest zawsze misterium paschal-
ne, to idea świętości tak zjednoczyła się 
z „essere” chrześcijanina, że historia nie 
zna chrześcijaństwa bez kultu świętych. 
Pierwszymi kategoriami świętych sta-
li się męczennicy i wyznawcy. Święci są 
żywą mową Boga do ludzi. Odnajdujemy 
u nich wzór do naśladowania w życiu 
chrześcijańskim oraz uciekamy się do 
ich wstawiennictwa. Ci, którzy upodob-
nili się do Chrystusa i cieszą się chwa-
łą nieba, mogą wstawić się za Kościołem 
pielgrzymującym.

Drugi referat został zaprezentowany 
przez ks. prof. Jerzego Stefańskiego i był 
zatytułowany „Prace redakcyjne poso-
borowego Martyrologium Romanum”. 

Autor na wstępie postawił pytanie, dla-
czego potrzeba było nowej edycji tej 
księgi (wydanej w 2001 r.) i co osta-
tecznie osiągnięto. Przedstawił histo-
rię i współczesne prace nad przekładem 
Martyrologium. Odnowiona księga za-
wiera spis 6538 świętych i błogosławio-
nych. Oczywiście nie jest to pełna lista, 
a obecność danego świętego w księdze 
oznacza przede wszystkim, że istnieje je-
go kult zaaprobowany przez Kościół.

Drugiego dnia obrad pierwszym re-
ferentem był ks. dr hab. Erwin Mateja 
z Uniwersytetu Opolskiego, który przed-
stawił zagadnienie: „Rozwój kalendarza 
liturgicznego świętych do reformy pa-
pieża Piusa X”. W okresie tym istnia-
ła silna tendencja do mnożenia obcho-
dów świętych, w XV w. nawet w nie-
dziele zwykłe obchodzono wspomnienia 
świętych. Pojawiły się także głosy do-
magające się uporządkowania tej sprawy 
oraz propozycje, żeby świętego wspomi-
nać tylko raz w tygodniu. W wieku na-
stępnym podjęto kilka nieudanych prób 
zmian. Także Sobór Trydencki w grun-
cie rzeczy nie przeprowadził reformy ka-
lendarza liturgicznego, a wręcz razem 
z wprowadzeniem kalendarza trydenc-
kiego przywracano tych świętych, któ-
rych wcześniej z kalendarza usunięto. 
Na początku XX w. kalendarz liturgicz-
ny znowu został przepełniony obchoda-
mi świętych. Autor zauważył, że wystę-
puje tutaj dynamika powracającej fali.

Ks. dr hab. Krzysztof Konecki za-
prezentował temat „Kryteria soboro-
wej reformy kalendarza liturgicznego”. 
Zaliczył do nich: powszechność powo-
łania do świętości, zmniejszenie licz-
by świąt dewocyjnych, uniwersalizm 
Kościoła. Wiele obchodów zmieniło 
rangę, stając się wspomnieniami obo-
wiązkowymi lub dowolnymi. Także nie-
które święta maryjne stały się wspo-
mnieniami, jeszcze inne zostały uzna-
ne za święta Pańskie. Podstawową nor-
mą winien być punkt 111 Konstytucji 
Sacrosanctum Concilium. Kult świętych 

powinien być zachowany, nie może jed-
nak zdominować misterium paschalne-
go Chrystusa. Należy zachować obcho-
dy apostołów oraz męczenników, o ile 
mają powszechne znaczenie i zachowa-
ły się dane historyczne dotyczące ich 
męczeństwa. Brak danych historycznych 
skutkuje usunięciem obchodu z kalen-
darza. Najlepiej by dzień obchodu wy-
padał w dzień śmierci danego święte-
go, tzw. dies natalis (dzień narodzin dla 
nieba).

Ks. prof. Zbigniew Wit z KUL omó-
wił kult głównych patronów Polski na 
przestrzeni dziejów. Przedstawił historię 
kultu świętych: Matki Bożej Królowej 
Polski, św. Floriana, św. Wojciecha, św. 
Stanisława Biskupa, św. Kazimierza, św. 
Stanisława Kostki.

W dyskusji podkreślano, że znacze-
nie i gradacja świętego zależy w dużej 
mierze od rangi jego obchodu w liturgii 
Kościoła. Poruszono również zagadnie-
nie kultu relikwii. W wiekach średnich 
nie zawsze zwracano uwagę na ich au-
tentyczność, czego skutki trwają do dzi-
siaj. Jednakże pobożność nie może kon-
centrować się na sprawie autentyczno-
ści relikwii, lecz na duchowości świętego 
i jego przesłaniu dla ludzi obecnej doby.

Obrady trzeciego dnia rozpoczął re-
daktor dr Edward Giglewicz, który 
przedstawił zakres tematyki liturgicz-
nej w Encyklopedii Katolickiej. Średnio 
w każdym tomie Encyklopedii jest za-
mieszczonych 85 haseł z tej dziedzi-
ny. W 12 tomach zamieszono ich ok. 
1 tys., co stanowi 5% wszystkich haseł. 
Najobszerniejszymi hasłami są: „litur-
gia” i „msza”. Mówca przypomniał, że 
władze uczelni postanowiły zakończyć 
edycję Encyklopedii do 2020 roku i za-
apelował do zgromadzonego gremium 
o współpracę przy opracowywaniu ko-
lejnych haseł.

Uroczystym punktem trzeciego 
dnia zjazdu liturgistów stało się wrę-
czenie Księgi Pamiątkowej ks. prof. 
Czesławowi Krakowiakowi, z okazji 65. 

W dniach 8-10 września 2009 r. na naszym uniwersytecie oraz w Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym w Lublinie odbyło się sympozjum wykładowców liturgiki. 

Kult świętych – nowe 
Martyrologium Romanum
45. Sympozjum wykładowców liturgiki
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rocznicy urodzin. Stanowił ją kolejny 
numer „Roczników Teologicznych”, wy-
dany pod zmienioną, ale bardziej ade-
kwatną nazwą „Roczniki Liturgiczne”. 
Wręczenia dokonał ks. prof. Marek 
Chmielewski prodziekan Wydziału 
Teologii KUL. Podkreślił on ogrom-
ny wkład i „rozmiłowanie w liturgii” 
Jubilata. Wyraził wdzięczność Księdzu 
Profesorowi za jego bogaty udział w ży-
ciu Uniwersytetu oraz złożył życzenia, 
aby nadchodzące lata były czasem pro-
mocji piękna liturgii, która jest źródłem 
i szczytem życia całego Kościoła.

Ks. bp Stefan Cichy przedstawił ak-
tualny stan prac Komisji Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu 
Polski. 

W kolejnym punkcie obrad przed-
stawiciele poszczególnych ośrodków 
uniwersyteckich z całej Polski złoży-
li sprawozdania z prowadzonej działal-
ności naukowo-dydaktycznej. Ks. prof. 
Helmut Sobeczko podkreślał wagę roz-
wijania naukowej współpracy nie tyl-
ko z ośrodkami polskimi, lecz także 
zagranicznymi.

Ks. Dominik Ostrowski przedsta-
wił dwa projekty związane z internetem. 
Pierwszy to www.alcuinus.org – strona 
zawierającą bibliografię liturgiczną (ok. 
8800 wpisów bibliograficznych). Drugi 
projekt to serwis liturgiczny liturgista.pl, 
który na bieżąco przedstawia zagadnie-
nia dotyczące liturgii.

W czasie zjazdu wybrano nowego prze-
wodniczącego sekcji liturgistów polskich 
– został nim ks. prof. Czesław Krakowiak, 
kierownik Katedry Teologii Liturgii 
w Instytucie Liturgiki i Homiletyki 
KUL. Wiceprzewodniczącym wybra-
no ks. prof. Jacka Nowaka, kierowni-
ka Katedry Teologii Liturgii UKSW. 
Funkcję przewodniczącego, sprawowaną 
przez 6 lat, zakończył ks. prof. Helmut 
Sobeczko, kierownik katedry Liturgiki 
i Hagiografii Uniwersytetu Opolskiego. 
Za wykonane dzieło złożono mu ser-
deczne podziękowania.

ks. Piotr Petryk

Procesy globalizacyjne wywołują głębokie przemiany w gospodarce i społeczeństwie. Globalizacja 
poddawana jest refleksji m.in. z perspektywy socjologii, ekonomii, politologii i etyki społecznej. 
Potrzeba namysłu ujawniła się jeszcze wyraźniej po zapoczątkowanym w USA i rozlewającym się na 
cały świat kryzysie finansowym. Ważne jest także stanowisko Kościoła katolickiego wyrażone w jego 
społecznym nauczaniu. Międzynarodowa konferencja „Społeczeństwo – gospodarka – ekologia. 
Perspektywa Caritas in veritate” zorganizowana w dniach 12-13. października 2009 roku na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim przez Instytut Socjologii KUL i Fundację Konrada Adenauera w Polsce miała na 
celu interdyscyplinarną diagnozę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, jej ocenę oraz wskazanie 
możliwych rozwiązań z perspektywy chrześcijańskiej etyki społecznej.

Społeczeństwo – gospodarka – ekologia 
Perspektywa Caritas in veritate
Refleksją dotyczącą globalizacji 

w perspektywie socjologiczno-eko-
nomicznej prof. Morawski rozpoczął 
część zasadniczą konferencji poświęca-
jąc swoje wystąpienie tematyce global-
nych konfiguracji. Uformowanie konfi-
guracji poprzedza tworzenie tzw. sku-
pisk i rozwiązań niedojrzałych, ale uda-
na konfiguracja swój sukces odnosi dzię-
ki instytucjom. Zdaniem Morawskiego 
istnieje potrzeba stworzenia Deklaracji 
Współzależności będącej dla epoki glo-
balizacji tym, czym dla państwa naro-
dowego była Deklaracja Niepodległości. 
Istotne jest także dostrzeżenie januso-
wego oblicza globalizacji. Należałoby 
zatem preferować świat nadziei oparty 
na wiedzy, wykorzystaniu technik infor-
macyjno-komunikacyjnych, czy mecha-
nizmach ekonomicznych.

Sferę gospodarczą w swoim wystąpie-
niu wyakcentował także prof. Sławomir 

Partycki podejmując w świetle encykli-
ki dylematy e-gospodarki. Zaznaczył 
on, iż czynnik techniczny zmienia rela-
cje między człowiekiem a środowiskiem, 
co jednocześnie uwidacznia się w sko-
kowym charakterze zjawisk społecznych 
i gospodarczych.

Kwestie ekonomiczno-politycz-
ne w perspektywie etycznej natomiast 
przedstawił prof. Wiemeyer, odnosząc 
się do „Sprawiedliwego kształtowania 
globalizacji”. Swój referat oparł o dwie 
zasadnicze kwestie. Pierwsza z nich do-
tyczyła podmiotów, na których spoczy-
wa powinność sprawiedliwego kształto-
wania globalizacji. Są to państwa naro-
dowe, społeczeństwa obywatelskie oraz 
wspólnoty religijne. Druga część odno-
siła się do dziedzin, w zakresie których 
można bardziej sprawiedliwie kształto-
wać globalizację poprzez takie rozwią-
zania jak: reorganizacja rynków finanso-

wych, lepsze regulacje handlu światowe-
go czy ochrona stworzenia. 

Prof. dr Lothar Roos rozpoczął te-
matykę o charakterze społeczno-etycz-
nym. Wyakcentował on w swojej wypo-
wiedzi trzy grupy zasad katolickiej na-
uki społecznej, spajając je ujęciem chrze-
ścijańskiego humanizmu. Do pierwszej 
zaliczył zasady teoretyczno-poznawcze, 
gdzie wyróżnił antropologię teologiczną, 
powszechne prawo moralne oraz etykę. 
Drugi blok dotyczył subsydiarności, per-
sonalności i solidarności. Ostatnia grupa 
zasad dotyczyła miłości, sprawiedliwości 
i dobra ogółu. Prelegent podsumowu-
jąc wypowiedź podkreślił, iż żaden z po-
przedników Benedykta XVI tak mocno 
nie uwypuklił wewnętrznego związku 
pomiędzy wiarą i rozumem, a idąc da-
lej pomiędzy chrześcijańskim obrazem 
człowieka a rozwiązaniem problemów 
zglobalizowanego świata. 
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Kwestie etyczne w swoim wystąpieniu 
podjął także ks. prof. Alfred Wierzbicki 
przedstawiając „Potencjał rozwoju w ka-
tegoriach miłości i prawdy”. Zaznaczył 
on, iż rozwój integralny rozumiany jako 
rozwój całego człowieka jest kategorią, 
którą należy konfrontować z procesami 
globalizacji. Warto także dodać, iż wg 
niego człowiek nie znajdzie Boga, do-
póki nie odnajdzie swojego społeczeń-
stwa. Powiązanie zatem osoby ludzkiej 
z Bogiem i innymi ludźmi w połączeniu 
z potencjałem twórczym człowieka daje 
jego integralny obraz.

Swój referat poświęciła w dużej mie-
rze kwestiom etyczno-społecznym rów-
nież prof. Ursula Nothelle-Wildfeuer, 
przedstawiając społeczeństwo obywatel-
skie w perspektywie logiki ofiary oraz 
ukazując nowe akcenty nauki społecz-
nej w „Caritas in veritate”. Podkreśliła 
ona, iż rozwiązaniem dla połączenia roz-
woju integralnego człowieka i gospodar-
ki jest możliwość umocnienia roli ja-
ką odgrywa społeczeństwo obywatelskie, 
w którym zasadnicze znaczenia ma logi-
ka daru bez rekompensaty. Zasadą nad-
rzędną jest miłość w prawdzie jako myśl 
przewodnia dla integralnego rozwoju 
człowieka. 

O zagrożeniach dla integralnego roz-
woju człowieka mówił prof. Arkadiusz 
Jabłoński. Podkreślił on, iż pod poję-
ciem integralnego rozwoju należy rozu-
mieć rozwój ludzkości odnoszący się do 
realnych podmiotów, a nie jakiejś for-
my istnienia zbiorowego. Dodatkowo 
zaznaczył, odnosząc się do teorii Saint 
Simona, że coraz większą liczbą zwolen-
ników cieszy się technokratyzm. Wizja 
ta zakłada, że wszelkie problemy poja-
wiające się w społeczeństwie i gospodar-
ce mają naturę techniczną, a ich rozwią-
zaniem powinni zająć się inżynierowie 
– kadra techniczna. Rozwój integralny 
zatem powinien uwzględniać wszystkie 
czynniki mające wpływ na kształtowanie 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Kwestię społeczeństwa obywatelskie-
go zaakcentowaną we wcześniejszych 
referatach w szerszym kontekście pod-
jęli dr Wioletta Szymczak i o. prof. Jan 
Mazur. Dr Szymczak w swoim wystąpie-
niu zauważyła, iż uwaga powinna zostać 
skupiona na rozwoju działań oddolnych, 
gdyż społeczeństwo obywatelskie za-
kłada przede wszystkim szeroką aktyw-
ność obywateli oraz otwartość na plura-
lizm i dialog. Istotne jest także ukaza-
nie społeczeństwa obywatelskiego jako 
przestrzeni rozwoju braterstwa w opar-
ciu o solidarność i pomocniczość, gdzie 
znaczącą rolę odgrywają osoby zaanga-
żowane i kompetentne, a nie struktu-
ry czy instytucje. To zaś wymaga prawi-
dłowego rozpoznania dobra wspólnego 
i odpowiedzialności. O. prof. Jan Mazur 
podkreślił m.in. potrzebę troski o spój-
ność, która rozumiana jest jako równo-
waga społeczna wpisująca się w zadania 
i cele polityki społecznej. Ważne jest tu-
taj dążenie do humanizacji rynku i spo-
łeczeństw. Polityka społeczna, tym sa-
mym, powinna być zainteresowana ta-
kim rynkiem, gdzie zysk stanowi war-
tość drugorzędną, natomiast podstawą 
jest dawanie szansy do rozwoju obywa-
telom i ich asekuracja w poszczególnych 
działaniach. Integralna prawda o czło-
wieku domaga się od polityki społecz-
nej promocji projektu, któremu na imię 
– cywilizacja miłości. 

Zagadnienie polityki społecznej 
w odniesieniu do socjalności podjął dr 
Maciej Hułas. W wystąpieniu podkre-
ślił, iż troska o socjalność to palący pro-
blem w obliczu takich zjawisk jak: osła-
bianie solidarności międzyludzkiej, mar-
ginalizowanie roli struktur pośrednich 
czy osłabienie więzi rodzinnych. Dodał 
także, iż wraz z początkiem neoliberali-
zmu nastąpiło systematyczne spychanie 
socjalności w niszę podrzędności. Tym 
co uderza w socialitas jest komercjaliza-
cja (utowarowienie) form życia społecz-
nego. Socialitas jako więź ogólnoludz-

ka, cierpi wskutek dominacji: techniki, 
mentalności pragmatycznej, jednej kul-
tury (anglosaksońskiej) i jednego języka 
(angielskiego).

W konferencji nie zabrakło także 
stanowiska przedstawicieli ekologii. Ks. 
prof. Stanisław Zięba skupił się na od-
powiedzialności za środowisko natural-
ne. Stwierdził on, że istnieje ścisły zwią-
zek między religią a środowiskiem, choć 
są to odrębne dziedziny życia. Według 
niego potrzebna jest zmiana mentalno-
ści, co pociągnie za sobą zmianę sty-
lu życia. W referacie przedstawił rów-
nież przegląd koncepcji odnoszących się 
do ochrony środowiska. Kontynuacją se-
sji o tematyce ekologicznej było przed-
stawienie przez dr Ewę Albińską 
„Wyznaczników rozwoju zrównoważo-
nego”. Wyróżniając trzy strefy: przyrod-
niczą, społeczną i gospodarczą stwier-
dziła, iż w nich realizuje się przyszłość 
społeczna, zarówno w wymiarze jed-
nostkowym, jak i wspólnotowym oraz 
lokalnym i globalnym. Te trzy perspek-
tywy składają się na koncepcję rozwo-
ju zrównoważonego, której zasadniczą 
część stanowi kształtowanie propor-
cji między kapitałem ludzkim, gospo-
darczym i przyrodniczym. Referentka 
wskazała również wyznaczniki zintegro-
wanego rozwoju: udostępnienie ludziom 
dóbr i bogactw ziemi, ascezę konsump-
cyjną, ciągłą racjonalizację i humaniza-
cję człowieka do środowiska, zagwaran-
towanie ładu społecznego, ogranicze-
nie bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. 

Ważnym punktem konferencji by-
ła dyskusja panelowa, którą moderował 
Stephan Raabe. Podjął on między in-
nymi kwestie zasad, wg których należy 
kształtować porządek globalny. Zwrócił 
także uwagę na zagadnienie autoryte-
tu w dzisiejszych czasach oraz na cen-
tralną myśl encykliki. Ponadto uwypu-
klił takie wątki, jak rząd światowy, no-
we trendy w encyklice, obraz społeczeń-
stwa wynikający z encykliki czy kryzys 
gospodarczy. Raabe w swojej moderacji 
dążył do ukazania interdyscyplinarno-
ści poszczególnych tematów, jednocze-
śnie inspirując uczestników konferencji 
do włączenia się w dyskusję i wyartyku-
łowania wypowiedzi kontrowersyjnych 
czy niejednoznacznych.

Podsumowania konferencji dokonał 
ks. dr hab. Stanisław Fel, który podzię-
kował prelegentom, jednocześnie wyra-
żając nadzieję, że zapoczątkowane w ten 
sposób dyskusje, refleksje i dylematy 
przyniosą w przyszłości nowe inspiracje 
czy rozwiązania w dziedzinie gospodar-
czej, społecznej i ekologicznej.

Agnieszka Telusiewicz
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Półwysep Arabski, na który już 
w pierwszych wiekach dotarła 

Dobra Nowina o Chrystusie, stał się 
szczególnym miejscem, ze względu na 
to, że tam właśnie w przekonaniu wie-
lu Arabów nie ma miejsca na chrześci-
jaństwo. Niemniej wyznawcy Chrystusa 
docierali tu na różne sposoby i w ukry-
ciu, pomimo prześladowań praktykowali 
swoją wiarę. Pierwsi misjonarze napo-
tykali tu kupców i niewolników, którzy 
byli ochrzczeni i razem z nimi tworzyli 
wspólnoty. W początkach XX wieku na 
tych ziemiach zaczęli osiedlać się ro-
botnicy z różnych krajów chrześcijań-
skich, którzy pragnęli mieć swoje miej-
sce modlitwy i spotkać się na sprawowa-
nie Mszy świętej. Jednym z pierwszych 
miejsc na Półwyspie Arabskim, gdzie 
na nowo zakorzeniła się Ewangelia był 
Jemen. Tam też była siedziba bisku-
pa Wikariatu Apostolskiego Arabii. 
Pierwszymi misjonarzami byli kapucy-
ni z Lyonu i Toskanii. Dziś jednak ze 
względu na nieznośny klimat i ubóstwo 
tego kraju funkcjonują tylko cztery nie-
wielkie wspólnoty prowadzone przez 
księży salezjanów i siostry Misjonarki 
Miłości.

Największym skupiskiem cudzoziem-
ców, wśród których jest wielu chrześci-
jan, są Zjednoczone Emiraty Arabskie 
położone nad Zatoką Perską. Jest to kraj 
stosunkowo młody, bo powstał w 1973 
z inicjatywy szejka Abu Dhabi Zayeda 
al Nahyan, który doprowadził do zjed-
noczenia siedmiu emiratów w tym re-
gionie. Obok ZEA na tym terenie po-
łożone są też emiraty Bahrajnu, Kataru 
i Kuwejtu. Kraje te wzbogaciły się na ro-
pie naftowej i operacjach finansowych, 
które przyniosły im rozgłos w świecie 
i doprowadziły do dużego napływu ro-
botników kontraktowych. W pierw-
szym rzędzie byli to Brytyjczycy, któ-
ry od XIX wieku sprawowali kontro-
lę nad tymi terytoriami. Potem pojawia-
li się Włosi i inni Europejczycy, a także 
mieszkańcy arabskich krajów Bliskiego 
Wschodu. Obecnie największą gru-
pą imigrantów są przybysze z Indii, 
Pakistanu, Sri Lanki i Filipin. W kra-
ju obowiązuje hierarchia, która fawory-
zuje rodzimych mieszkańców Emiratów, 
stanowiących tu jedynie 18% ludności. 
Potem w hierarchii ustawieni są biali 
Europejczycy i Amerykanie, Arabowie 
z krajów Afryki Północnej i Bliskiego 
Wschodu. Kolejne miejsca zajmują bo-
gaci i wykształceni przybysze z Indii. 
Najniżej znajdują się ubodzy robotnicy 
z Indii i Pakistanu oraz służące z Filipin. 

Często są oni sprowadzani przez wyspe-
cjalizowane agencje do wynajmu robot-
ników kontraktowych i muszą płacić ha-
racz na rzecz tych agencji. Mimo, że pra-
cują za najniższe stawki, uważają się za 
szczęśliwców, gdyż mogą za to utrzy-
mać swoje rodziny we własnej ojczyź-
nie. ZEA mają restrykcyjne prawa do-
tyczące imigrantów, na przykład nie po-
zwalają na sprowadzanie pomocy domo-
wej z innych krajów, jak tylko z Azji lub 
z Etiopii.

Polacy zajmują stanowiska manager-
skie i są dość dobrze sytuowaną gru-
pą wród mieszkańców Emiratów. Jest 
ich obecnie około 2 tysięcy, przyby-
li z Polski, lub z innych krajów, gdzie 
wcześniej emigrowali. W Abu Zabi jest 
polska ambasada, a w Dubaju działa 
polska szkoła sobotnia, przygotowują-
ca dzieci do kontynuacji nauki w Polsce. 
Nasi rodacy nie mają żadnego polskiego 
stowarzyszenia, ani nie tworzą innej or-
ganizacji. Dość licznie uczestniczą jed-
nak w wyborach politycznych w Polsce, 
gdyż większość z nich związana jest 
z Ojczyzną i tu przebywają tylko przez 
pewien czas. Trzeba bowiem zaznaczyć, 
że w Emiratach nie można uzyskać oby-
watelstwa, a zakończenie kontraktu lub 
utrata pracy, wiąże się z koniecznością 
opuszczenia tego kraju.

Kościół katolicki posiada na tere-
nie Półwyspu Arabskiego dwie jed-
nostki administracyjne. Jest to Wikariat 
Apostolski Kuwejtu oraz Wikariat 
Apostolski Arabii obejmujący pozosta-
łą część Półwyspu. Obie te jednostki zo-
stały na zasadzie ius commisionis powie-
rzone przez Stolicę Apostolską kapucy-
nom. Oni zatem odpowiedzialni są za 
organizowanie duszpasterstwa i zapew-
nienie posługi kapłańskiej. Nawet je-
śli wśród napływowej ludności zdarzą 
się powołania kapłańskie, formacja mu-
si się odbywać poza Arabią, gdyż tu nie 
można ani ich kształcić, ani też inkar-
dynować do zakonu lub diecezji. Obok 
kapucynów posługują tu też salezjanie 
oraz kapłani z indyjskiego zgromadze-
nia Naśladowania Chrystusa.

Mój pobyt w Abu Dhabi i Dubaju 
wiązał się z zaproszeniem wystosowa-
nym przez biskupa Paula Hindera do 
Ministrów Prowincjalnych kapucy-
nów w Polsce, żeby pomóc w posłudze 
świątecznej. Ci odpowiedzieli pozytyw-
nie, ogłaszając możliwość zgłoszenia się 
na wyjazd. Po pierwszym moim poby-
cie w ZEA na Wielkanoc, dostrzegłem 
potrzebę posługi duszpasterskiej wśród 
Polaków i dlatego na Boże Narodzenie 

ponownie udałem się w podróż misyjną. 
Do wyjazdu potrzebna jest jeszcze spe-
cjalna wiza zawierająca pozwolenie na 
pracę kapłańską.

Mój pobyt w Emiratach trwał od 
17 grudnia do 4 stycznia. Po uzgod-
nieniu terminów spotkań z probosz-
czami w Abu Dhabi, Dubaju i Jebel 
Ali, skontaktowałem się z konsulem 
w Ambasadzie Polskiej w Abu Zabi pa-
nem Rafałem Pawlakiem i uzyskałem 
od niego obietnicę przesłania informa-
cji naszym rodakom o przyjeździe pol-
skiego księdza. W istocie zostały wy-
słane informacje drogą e-mailową oraz 
zamieszczono ogłoszenie na stronie 
Ambasady. Posługa duszpasterska obej-
mowała głoszenie Słowa Bożego i spra-
wowanie sakramentów wobec Polaków, 
jak też pomoc w spowiedzi w miejsco-
wych parafiach. Moim zadaniem było 
też odbywanie tradycyjnej kolędy oraz 
udział w spotkaniu opłatkowym.

Na drugi dzień po przyjeździe, w pią-
tek 18 grudnia, uczestniczyłem w spo-
tkaniu Polaków zorganizowanym przez 
Ambasadę w Golf Club w Abu Dhabi. 
Przewidziano okolicznościowe prze-
mówienia oraz koncert kolęd w wyko-
naniu pianistki Kasi Peers i śpiewacz-
ki pani Anny. Miały też wystąpić dzie-
ci ze szkoły polskiej prowadzonej przez 
Alicję Rzeplińską. Niestety, ze wzglę-
du na przypadający w ten dzień is-
lamski nowy rok, ministerstwo kultu-
ry i dziedzictwa narodowego zabroni-
ło jakichkolwiek koncertów i nie moż-
na było wykonać przygotowanych kolęd. 
Po przemówieniu Ambasadora Adama 
Chałaczkiewicza, zostałem poproszony 
o zabranie głosu i obok złożenia życzeń, 
przypomniałem o symbolice Bożego 
Narodzenia i znaczeniu obchodzonych 
uroczystości. Następnie podzieliliśmy się 
opłatkiem przywiezionym przeze mnie 
z Polski. Rodacy, którzy nie mieli jeszcze 
opłatka na Wigilię, mieli okazję zabrać 
go do domu. Uzyskaliśmy też niefor-
malne pozwolenie na zaśpiewanie jed-
nej kolędy.

W sobotę w szkole polskiej, pro-
wadzącej zajęcia w budynku szko-
ły arabskiej w dzielnicy Al Barsha 
w Dubaju, odbyło się spotkanie ze świę-
tym Mikołajem. Podarunki ufundowa-
ła Ambasada Polska. Podczas spotka-
nia miałem krótką katechezę dla dzie-
ci i rodziców oraz rozdawałem opłatki. 
Potem dzieci przedstawiły inscenizację 
na temat polskiej tradycji przeżywania 
Wigilii Bożego Narodzenia. Tego dnia 
po spotkaniu z rodzinami polskimi, od-

Boże Narodzenie w Abu Dhabi i Dubaju
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prawiałem po angielsku też Mszę świętą 
z homilią w Abu Dhabi.

Przez następne dni miałem wyzna-
czony dyżur spowiedzi w kościele kate-
dralnym w Abu Dhabi. W poniedziałek 
i wtorek przed południem spowiadali-
śmy dzieci ze szkoły św. Józefa, a po po-
łudniu była spowiedź dorosłych. Mimo 
gotowości spowiedników do sprawo-
wania sakramentu pokuty, nie wszyscy 
chcieli korzystać z okazji indywidualne-
go pojednania się z Bogiem. Część lu-
dzi korzysta z udzielanego tu, ze wzglę-
du na zbyt małą liczbę kapłanów na tak 
ogromną liczbę wiernych, rozgrzesze-
nia ogólnego. Takie rozgrzeszenie jest 
udzielane podczas specjalnego obrzę-
du dwa razy w roku. W okresie Bożego 
Narodzenia miało ono miejsce w ka-
tedrze w Abu Dhabi przed Pasterką. 
Polacy ze stolicy emiratu Abu Dhabi 
mieli okazję spowiadać się we środę 23 
grudnia, gdyż tego dnia odbyło się spo-
tkanie rekolekcyjne. Wygłosiłem ka-
techezę na temat Adwentu, w którym 
nie tylko człowiek poszukuje Boga, ale 
też Bóg szuka sposobu, by otworzyć za-
mknięte serca ludzi.

Wieczór wigilijny spędziłem w do-
mu państwa Jana i Zuzanny Niteckich, 
którzy obchodzą Wigilię po polsku. Po 
dzieleniu się opłatkiem i spożyciu wigi-
lijnych potraw przywiezionych z Polski, 
pojechaliśmy do pani Kasi Peers, gdzie 
śpiewaliśmy kolędy przy jej akompania-
mencie na fortepianie. Koncelebrowanej 
Mszy świętej o północy odprawianej na 
placu przed kościołem przewodniczył 
bp Paul Hinder. Na liturgii zgromadziło 
się kilka tysięcy osób. Było to wzrusza-
jące przeżycie modlitwy w wielonarodo-
wym i wielokulturowym tłumie, który 
radośnie wyznawał swą wiarę w przyj-
ście Chrystusa na ziemię.

W południe w dzień Bożego 
Narodzenia odprawiłem Mszę święta 
w języku polskim w Small Hall obok 
katedry. Zgromadziło się ponad 150 

osób, co było znacznie większą licz-
bą niż na ostatnim spotkaniu podczas 
Wielkanocy. Był też Ambasador RP, 
który po Mszy świętej podziękował mi 
za przyjazd i umacnianie polskości na 
tych ziemiach. W homilii wskazałem na 
potrzebę wiary oraz konieczność otwar-
cia serca na przyjście Pana. W trakcie 
Mszy świętej zostały wykonane utwo-
ry przygotowane wcześniej na spotkanie 
opłatkowe. Ponieważ panie koniecznie 
chciały wykonać przygotowany koncert, 
z Ambasady Polskiej zostało przywie-
zione pianino i sprowadzono stroiciela, 
który przygotował instrument na kon-
cert. Jak zawsze przed i po Mszy świętej 
spowiadałem chętnych do przyjęcia ła-
ski pojednania.

Po szybkim świątecznym obiedzie 
w towarzystwie biskupa Paula Hindera, 
gościnnie przybyłego biskupa syro-
malabarskiego z Indii i współpracow-
ników z domu biskupiego oraz para-
fii świętego Józefa, przejechałem ponad 
130 kilometrów do parafii Matki Bożej 
w Dubaju, gdzie w sali katechetycznej 
odprawiłem Mszę świętą dla Polaków. 
Zgromadziło się ponad 120 osób, któ-
re cieszyły się z możliwości spowiedzi 
i modlitwy w języku polskim. Pomocą 
w przygotowaniu Mszy świętej służyła 
siostra Anna Kożuszek ze zgromadze-
nia sióstr Kombonianek, pracująca od 
kilku lat w Dubaju. Podczas Mszy świę-
tej mówiłem o ludzkiej potrzebie Boga, 
który odpowiada na pragnienia człowie-
czego serca. Jak zawsze byłem gościnnie 
przyjęty przez braci kapucynów w pa-
rafii Saint Mary, którzy zapewnili mi 
nocleg.

Kolejna polska Msza święta zo-
stała odprawiona w uroczystość świę-
tego Szczepana w kościele świętego 
Franciszka z Asyżu w Jebel Ali, któ-
re stanowi część aglomeracji Dubaju. 
Spotkanie miało dwa elementy, gdyż 
najpierw śpiewaliśmy kolędy i odbyło 
się nabożeństwo Słowa Bożego, podczas 

którego wygłosiłem konferencję o sakra-
mencie pokuty i pojednania. Potem by-
ła okazja do spowiedzi oraz Msza świę-
ta. W homilii mszalnej podjąłem te-
mat obecności w ludzkim życiu krzy-
ża, którego Chrystus nie usuwa, ale 
pomaga nieść, byśmy mogli w ten spo-
sób lepiej rozwinąć swe człowieczeń-
stwo. Trudności w dojeździe związane 
ze znacznymi odległościami oraz zakor-
kowanymi drogami, spowodowały spore 
spóźnienie niektórych uczestników. Na 
Wschodzie jednak spóźnianie się jest 
akceptowane.

Od 27 grudnia zaczęła się wizy-
ta duszpasterska w rodzinach Polaków, 
którzy zapraszali mnie do swoich do-
mów. Lista odwiedzanych rodzin zosta-
ła ustalona przez Internet dzięki pośred-
nictwu pani Alicji Rzeplińskiej, która 
zebrała informacje od chętnych i usta-
liła kolejność wizyt. Niekiedy odległość 
od poszczególnych domów wymaga-
ła ponad pół godziny jazdy samocho-
dem. Odwiedziłem kilkanaście rodzin, 
w których święciłem domy, błogosławi-
łem mieszkańców i wygłaszałem kate-
chezy lub odpowiadałem na postawione 
pytania dotyczące wiary i życia Kościoła. 
Odwiedziny pokazały potrzebę obecno-
ści polskiego księdza w Emiratach, któ-
ry zbierałby wspólnotę i głosił kateche-
zę. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 
zapraszały mnie rodziny osobiście zain-
teresowane wizytą duszpasterską, gdyż 
prowadziły intensywne życie religijne 
w Polsce lub są związane z Kościołem 
przez wspólnoty religijne, do których 
należały w Ojczyźnie.

Polacy zajmują dość eksponowa-
ne stanowiska w życiu gospodarczym 
Dubaju i Abu Dhabi, i cieszą się dobrą 
opinią zdolnych i pracowitych manage-
rów. Reprezentują różne branże i zawo-
dy, w których zdobyli biegłość w Polsce. 
Niekiedy pracowali już w Polsce w za-
granicznych firmach, które ich następ-
nie delegowały do Emiratów. Niektórzy 
pracowali wcześniej w innych krajach 
i dopiero potem przenieśli się do ZEA. 
Ciekawą niespodzianką jest sukces pol-
skiej firmy Solaris, która sprzedała do 
Dubaju 125 autobusów wyprodukowa-
nych w Polsce i będących owocem kra-
jowej myśli technicznej. Wielu Polaków 
pracuje w branży stoczniowej. Zdarzają 
się przedstawiciele firm komputerowych, 
energetycznych, kosmetycznych i dzie-
wiarskich. Społeczność polska w Dubaju 
i Abu Dhabi nie ma swojej reprezentacji 
społecznej i poza szkołą sobotnią oraz 
spotykaniem się w kościele, nie ma żad-
nego forum do współpracy. Widać po-
trzebę duszpasterstwa rodzin oraz gru-
py modlitewnej, która spotykałaby się 
na słuchaniu Słowa Bożego i adoracji. 



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 1 (123) styczeń-luty 2010

19
z 

ży
ci

a 
U

ni
w

er
sy

te
tu

W parafiach Wikariatu Arabii funkcjo-
nują podobne wspólnoty innych naro-
dowości. Ważnym problemem jest dal-
sza edukacja dzieci, które ukończyły na 
miejscu szkoły angielskie. Ponieważ ro-
dzice chcą, by studiowały w Polsce, a ci 
młodzi ludzie mają problemy ze znajo-
mością języka i chętniej studiują po an-
gielsku, bo to jest dla nich język nauki 
i codziennej komunikacji. Przed polski-
mi uczelniami stoi zatem zadanie zor-
ganizowania studiów po angielsku dla 
dzieci emigrantów.

Na Nowy Rok ponownie udałem 
się do Abu Dhabi, gdzie umówiłem się, 
że będę spowiadał naszych rodaków. 
Następnego dnia powróciłem do Jebel 
Ali. Ponieważ w Wikariacie Arabii uro-
czystość Objawienia Pańskiego prze-
nosi się na niedzielę, wobec tego świę-
towaliśmy Trzech Króli już 3 stycznia. 
Przed Mszą świętą wygłosiłem kate-
chezę o modlitwie, w której wskazałem 
na użyteczność modlitwy oraz sposoby 
przezwyciężania trudności w jej prakty-
kowaniu. W homilii podczas Mszy świę-
tej ukazałem sytuację Trzech Mędrców, 
którzy kłaniając się Dziecięciu w stajen-
ce, są w swej pokornej wierze podob-
ni do nas, którzy wyznajemy naszą wia-
rę w obecność Chrystusa w Eucharystii. 
Podobnie jak oni, możemy złożyć Mu 

swe dary w postaci gotowości do naśla-
dowania Jego miłości i wyjść z kościoła 
przemienieni w duchu.

Pobyt w Emiratach stanowił nie tyl-
ko okazję do zobaczenia wielu cieka-
wych miejsc, ale był przede wszystkim 
posługą duszpasterską i wzajemną wy-
mianą darów. Największym darem jest 
wiara w to, że Chrystus stał się człowie-
kiem i dlatego świętujemy Narodzenie 
Pańskie. Polacy mieszkający w Dubaju 
i Abu Dhabi byli dla mnie świadectwem 
potrzeby Boga i poszukiwania kontaktu 
z Kościołem. Radością dla kapłana jest 
dzielenie się słowem Bożym i posługi-
wanie w przybliżaniu ludziom łaski przez 
sakramenty. Kultura polska tak głęboko 
zanurzona w Ewangelii, wspaniale prze-
nosi treści wiary i pod prostymi zna-
kami pozwala odkryć szansę obcowania 
z tajemnicą żywego Boga. Trzeba jednak 
przewodnika, który wprowadzi w głęb-
sze znaczenie wykonywanych czynno-
ści i ukaże ich niejako sakramentalny 
charakter. Po Mszy świętej wraz z ro-
dziną państwa Roszkowskich udałem 
się do Abu Dhabi, gdzie wsiadłem do 
samolotu lecącego przez Frankfurt do 
Warszawy.

Abu Dhabi i Dubaj są miejscami 
przyciągającymi rocznie kilkanaście mi-
lionów turystów, którzy oglądają tu nie-

zwykłe budowle, bajeczne hotele i ol-
brzymie centra handlowe, stanowiące 
swoiste miasta wybudowane na pusty-
ni. Niekiedy powstaje pytanie o sens te-
go wszystkiego, gdy ludzie w pogoni za 
zyskiem lub rozrywką potrafią inwesto-
wać wielkie sumy, nie zastanawiając się, 
czy to posłuży ich prawdziwemu dobru. 
Jednocześnie emiraty to kraj nasycony 
meczetami i kościołami, które zajmu-
ją całe specjalne dzielnice. Takim przy-
kładem jest Jebel Ali, gdzie obok ko-
ścioła katolickiego świętego Franciszka 
z Asyżu, są kościoły anglikański, ewan-
gelikalny, syryjski, syromalabarski z Indii 
oraz jeszcze inne.

Pobyt w Zjednoczonych Emiratach 
jeszcze raz przekonał mnie, że duchowa 
potrzeba człowieka, by kierować się war-
tościami zapisanymi w jego sercu, jest 
możliwa do spełnienia we wspólnocie 
ludzi poszukujących Boga. Jednocześnie 
doświadczyłem niezwykłego przeży-
cia dobroci ludzi, którzy przyjmowali 
mnie gościnnie i okazywali swą troskę 
o zapewnienie mi transportu. Miałem 
poczucie działania Opatrzności Bożej, 
która wszystko troskliwie przewidziała 
i poruszała ludzkie serca do działania 
w duchu miłości.

Andrzej Derdziuk OFMCap

W poniedziałek 23 listopada 2009 
roku Instytut Filologii Ro mań-

skiej gościł o. prof. Zdzisława Kijasa 
OFMConv, rektora Papieskiego Wy-
dzia łu Teologicznego św. Bo na wentury 
– „Seraphicum” w Rzy mie, re la-
tora Kongregacji Spraw Ka no ni za cyj-
nych przy Stolicy Apostolskiej, wice-
postulatora w procesie beatyfikacyjnym 
Jana Pawła II, ale też i kapelana ro-
manistów krakowskich. Przybliżył pra-
cownikom i studentom romanistyki 
KUL postać błogosławionej Sancji Janiny 
Szymkowiak (1910-1942), beatyfikowa-
nej przez Ojca Świętego Jana Pawła 
II 18 sierpnia 2002 r. na Krakowskich 
Błoniach, a już 19 września 2003 r. usta-
nowionej – dekretem Kongregacji Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów – 
patronką  profesorów i studentów filolo-
gii romańskiej w Polsce. 

Ojciec profesor wyjaśnił najpierw, że 
Sancja została patronką romanistów pol-
skich ponieważ studiowała romanistykę 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Wybrała te studia, by po-
znać kulturę Francji i nauczyć się języ-
ka. Studia były dla niej nie celem, lecz 
środkiem do tego, by służyć drugiemu 
człowiekowi. Dzięki temu, co poznawa-
ła, zwiększała się jej wrażliwość na dru-
giego człowieka, na jego wewnętrzne 
piękno i piękno świata. Mówił następ-
nie o jej wyjeździe do Francji i przed-
stawił ją na tle dzisiejszej sytuacji, kie-
dy wielu ludzi wyjeżdża z Polski. Miała 
możliwość pozostania we Francji, gdyż 
tam odkryła swoje powołanie i rozpo-
częła postulat u Sióstr Oblatek Serca 
Jezusowego. Z powodów rodzinnych 
wróciła jednak do kraju. 

W 1936 roku wstąpiła do Zgro ma-
dzenia Córek Matki Bożej Bo lesnej 
(Sióstr Serafitek). Było to dynamicznie 
rozwijające się wówczas zgromadzenie, 
założone w 1881 r. przez bł. o. Honorata 
Koźmińskiego i Sł. Bożą M. Małgorzatę 
Szewczyk.

Kapelan romanistów krakowskich 
przytoczył socjologa Z. Baumana, któ-

ry określił obecną mentalność człowie-
ka jako mentalność pragnienia. Siostra 
Sancja natomiast jest wzorem innej 
mentalności – mentalności dawania 
i służenia. Wchodziła do wspólnoty za-
konnej nie po to, by czerpać od niej, lecz 
by wnieść swój wkład.

Ojciec prof. Kijas zwrócił uwagę, że 
jest to kobieta, która podczas wojny wy-
brała pomoc drugiemu człowiekowi, 
z narażeniem życia służąc jeńcom fran-
cuskim i angielskim jako tłumacz. Życie 
patronki romanistów polskich jest świa-
dectwem wiary i miłości do ojczyzny, 
do korzeni.

Dorota Śliwa

Patronka Polskich Romanistów
Spotkanie z o. prof. Zdzisławem Kijasem OFMConv
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Język polski nie jest Panu potrzebny ani do 
pracy, ani na studiach – dlaczego postanowił 
Pan nauczyć się polskiego?

Zawsze chciałem się uczyć innego 
języka, więc dlaczego nie język polski? 
W szkole miałem francuski, w zeszłym 
semestrze uczyłem się trochę niemiec-
kiego, ale od zawsze chciałem się uczyć 
polskiego. W jakimś sensie jest to popra-
wianie rodzinnej historii, bo dziadkowie 
rodziców pochodzą z Polski, ale moi ro-
dzice nie mówią po polsku. 

Myślę, że również zawodowo język 
polski może być przydatny, bo znam fir-
my amerykańskie zajmujące się elektro-
techniką, które chciałyby prowadzić in-
teresy w Polsce od kiedy jest ona w Unii 
Europejskiej, ale niewielu Amerykanów 
studiujących inżynierię mówi po polsku, 
albo chociaż chciałoby nauczyć się pol-
skiego. Chętnie w przyszłości podejmę 
pracę w Polsce. 

Czy wśród Amerykanów zmienia się obiego-
wa opinia o Polakach?

Myślę, że tak. „Polskie żarty” nie są 
teraz popularne. Wielu Amerykanów 
nie ma pojęcia o Polsce i w ogóle ich to 
nie zajmuje. Myślę, że w większości wie-
dzą, że II wojna światowa rozpoczęła się 
w Polsce, i że była ona dla Polski okrop-
na, pewnie wiedzą też o Solidarności, 
kojarzą Lecha Wałęsę. Pewnie niewielu 
myśli o Polsce teraz – że jest to współ-
czesny kraj. Teraz Amerykanie myślą ra-
czej globalnie o Unii Europejskiej, a co-
raz mniej o każdym kraju osobno.

Prawdopodobnie w Chicago, gdzie 
jest duże skupisko Amerykanów z pol-
skimi korzeniami, zainteresowanie 
Polską jest większe. Ale też, nieste-
ty, wielu imigrantów nie czuje się już 
Polakami, tylko Amerykanami.

Niestety?

No tak, niestety, bo ja lubię Polskę 
– bardzo podoba mi się Wasza kul-
tura, ludzie w Polsce są podobni do 
Amerykanów, choć myślę, że Polacy ma-
ją lepsze cechy – np. są bardziej praco-
wici. Polska ma też interesującą histo-
rię i myślę, że będzie miała coraz waż-
niejsze miejsce w świecie, dlatego np. nie 

wiem, dlaczego Polacy wciąż potrzebują 
wizy do USA.

Jak długo uczy się Pan polskiego?

Zeszłego lata byłem na sześciotygo-
dniowym kursie w Krakowie, od czasu 
do czasu pisze do mnie po polsku ku-
zyn z Warszawy, któremu muszę odpi-
sywać po polsku, więc jest to dla mnie 
dobre ćwiczenie. W poprzednim roku 
przez semestr studiowałem w Dreźnie 
i tam też miałem raz w tygodniu polskie 
konwersacje. I teraz jestem 4 tygodnie 
w Szkole Języka KUL.

Pana polski, jak na tak krótki czas nauki, jest 
doskonały, czy rozumie Pan o czym rozma-
wiają ludzie na ulicy?

Niestety nie – mówią za szybko...

Czyta Pan po polsku?

Jeszcze nie, ale muszę zacząć, bo to 
dobre ćwiczenie. Może zacznę od ksią-
żek dla dzieci. Czytałem kilka artyku-
łów w gazetach, ale na razie potrzebu-
ję słownika.

Co w języku polskim jest najtrudniejsze?

Oczywiście przypadki, w języku an-
gielskim nie ma też rodzajów, bardzo 
trudne są zdrobnienia: stół, stolik, sto-
liczek – wszyscy Polacy ich używają! 
Następnie czasowniki dokonane i nie-
dokonane. Także różnice między: brać 
i wziąć, widzieć i zobaczyć... 

Natomiast przy wymowie dobre jest 
to, że w języku polskim są reguły wymo-
wy, z drugiej strony są dźwięki, których 
nie ma w języku angielskim: cz, ć, ź, dź, 
rz, sz – i nie słyszę różnicy między nimi. 
Także ortografia : ż, rz...

A co wydało się Panu szczególnie interesujące 
w programie naszej Szkoły Języka?

Bardzo lubiłem zajęcia indywidual-
ne, ponieważ zawsze mam dużo pytań 
i potrzebuję pomocy osoby, która mówi 
płynnie po polsku, bo są rzeczy, których 
nie można znaleźć w słowniku. Kiedy 
Polacy mówią: no to, no właśnie, dobra – 
to trzeba usłyszeć, żeby się nauczyć.

Czy uważa Pan, że korzenie są ważne?

Tak, bardzo bym chciał, żeby moje 
dzieci mogły mówić po polsku, ale będę 
je uczył od dziecka, bo mam nadzieję, że 
wtedy będzie im łatwiej, niż mnie teraz.

A co jest ważne w życiu?

Religia, rodzina, jak wszyscy chciał-
bym mieć dobry zawód, a kiedyś w przy-
szłości żonę i dzieci. Zależy mi też na 
dobrej kondycji fizycznej – lubię bie-
gać, po prostu być zdrowym. Nie podo-
ba mi się kiedy widzę, że polskie dzie-
ci jedzą w McDonald`s czy KFC, tak 
jak Amerykanie – otyłość jest, niestety, 
dużym problemem w Ameryce. A prze-
cież polskie jedzenie jest bardzo, bardzo 
dobre. Pierogi są z pewnością lepsze niż 
fast food.

Podoba się Panu Europa?

W całej Europie wschodniej te-
raz bardzo dużo i szybko się zmienia. 
Moja matka uczyła się polskiego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w 1978 ro-
ku, ale Polska była wtedy zupełnie in-
nym krajem. Kiedy pięć lat temu przy-
jechaliśmy całą rodziną do Polski, mama 
była bardzo zaskoczona zmianami.

Byłem też w Hiszpanii, we Włoszech, 
w Anglii, Francji, Niemczech – to są róż-
ne kraje, ale dlatego Europa jest tak inte-
resująca. Mniej więcej w całych Stanach 
Zjednoczonych jest taki sam język, po-
dobna kultura.

W przyszłym roku przyjedzie Pan do Polski?

Prawdopodobnie nie, ponieważ mam 
obowiązkowe praktyki przez lato. W tej 
chwili nie wiem, kiedy w przyszłości bę-
dę mógł przyjechać do Polski. Ale bar-
dzo bym chciał.

Rozmawiała Beata Górka

Pierogi są lepsze niż fast foody
Rozmowa z Amerykaninem Johnem Gancarzem, 
dwudziestolatkiem, który przyjechał do Szkoły Języka 
i Kultury Polskiej KUL uczyć się języka pradziadków, po to, 
żeby kiedyś nauczyć polskiego swoje dzieci.
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W kulturze europejskiej, zwłaszcza 
w jej strukturach chrześcijańskich, 

od najdawniejszych czasów istniały róż-
nego rodzaju instytucje i organizacje, 
które zajmowały się osobami ubogimi, 
chorymi i opuszczonymi. W literatu-
rze przedmiotu działalność tego typu 
jest określana wspólnym mianem opie-
ki społecznej. Takiej właśnie tematyce 
poświęcona jest praca pt. Opieka spo-
łeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-
XVIII wieku (Lublin 2008, Towarzystwo 
Naukowe KUL, ss. 318+ 4nlb + Summary, 
ISBN 978-83-7306-411-9), której au-
torem jest Wiesław Partyka, adiunkt 
w Katedrze Historii Opieki Społecznej 
w Instytucie Pedagogiki na Wydziale 
Nauk Społecznych KUL. Omawia ona 
szeroko różne formy opieki społecznej 
na terenie specyficznego tworu admi-
nistracyjno-gospodarczego, jakim była 
Ordynacja Zamojska założona pod ko-
niec XVI w. przez kanclerza wielkiego 
koronnego i hetmana wielkiego koron-
nego Jana Zamoyskiego (1542-1605). 

Punktem wyjścia rozważań autora są 
początkowe lata istnienia Ordynacji, da-
tą końcową zaś rozbiory państwa w 2. 
połowie XVIII w. Tak się złożyło, że 
lata powstania Ordynacji zbiegły się 
(wprawdzie nie dosłownie, ale z dużym 
przybliżeniem) z Soborem Trydenckim, 
który – jak wiadomo – miał przełomo-
we znaczenie dla działalności opiekuń-
czej Kościoła. W kontekście wytycznych 
Soboru mieszczą się rozważania zawarte 
w pracy W. Partyki. 

Problem opieki społecznej bada się 
zazwyczaj w obrębie jednostek admini-
stracji kościelnej, a więc parafii, dekana-
tów czy też całych diecezji. W ramach 
tych struktur realizowano i prowadzo-
no zwykle działalność społeczną, którą 
z reguły łączono z działalnością religijną. 
Nie oznacza to bynajmniej, że przedsta-
wiciele szlachty i magnaterii nie odgry-
wali roli w organizowaniu owej opieki; 
oni przecież byli najczęściej fundatora-
mi i patronami kościołów, kaplic czy też 
szpitali i prepozytur szpitalnych. Mieli 
duże zasługi w przychodzeniu z pomocą 
ubogim i organizowaniu opieki społecz-
nej. To, jak się wydaje, uzasadnia badanie 
opieki społecznej w ramach Ordynacji, 
jednostki administracyjno-gospodarczej, 
utworzonej przez przedstawiciela ma-

gnaterii i przez niego w pewnym sensie 
zarządzanej. 

Był także drugi motyw, który uzasad-
niał podjęcie tak sformułowanego tema-
tu. W przeciwieństwie bowiem do dzia-
łalności politycznej, gospodarczej, kultu-
ralnej i edukacyjnej rodu Zamoyskich, 
o których napisano już wiele, prowadzo-
na przez nich działalność charytatywna 
nie znalazła większego zainteresowania 
ze strony historyków.

Praca, złożona z sześciu rozdzia-
łów merytorycznych, zaopatrzona zo-
stała w zestawienie bibliografii, aneks, 
streszczenie anglojęzyczne, indeks osób 
oraz indeks geograficzno-administracyj-
ny i rzeczowy.

W rozdziale I, który ma charakter 
ogólnego wstępu, zaprezentowana zo-
stała polityka opiekuńcza rodów ma-
gnackich w Polsce. Pod uwagę wzięto 
cele fundacji kościelnych i dobroczyn-
nych, fundacje szpitalne, przejawy dzia-
łalności filantropijnej na polu szkolnic-
twa, zjawisko fundacji posagowych i kas 
zapomogowych oraz inne formy opieki 
nad poddanymi.

Przedmiotem rozdziału II jest zagad-
nienie sieci szpitali istniejących na terenie 
Ordynacji Zamojskiej. Przedstawiono ją 
chronologicznie, wyróżniając pięć prze-
krojów czasowych, oddzielnie dla każde-
go półwiecza, a więc: w czasie powsta-
nia Ordynacji (przełom XVI i XVII w.), 
w 1. połowie wieku XVII, w 2. połowie 
tegoż wieku, w 1. połowie wieku XVIII 
i po rozbiorach Polski. Z poczynionych 
zestawień wynika, iż oprócz szpitali ka-
tolickich (parafialnych, prepozytural-
nych i zakonnych), na terenie Ordynacji 
znajdowały się szpitale żydowskie, „ru-
skie” i inne. Stan liczebny szpitali w pa-
rafiach ordynackich systematycznie 
zwiększał się jednakże zwiększona licz-
ba pensjonariuszy wciąż stanowiła zni-
komy odsetek w stosunku do potrzebu-
jących tej opieki.

W rozdziale III omówione są kolej-
no: budynki szpitalne, fundatorzy i pod-
stawy materialne, zarząd i administra-
cja oraz personel szpitalny. Według źró-
deł XVIII-wiecznych wszystkie szpita-
le parafialne na terenie Ordynacji były 
wybudowane z drewna, natomiast, na 
pięć prepozytur szpitalnych istniejących 
w badanych stuleciach, dwie były mu-

rowane. W żadnym ze szpitali z tere-
nu Ordynacji nie było wewnątrz kapli-
cy (prawdopodobnie dlatego, że szpitale 
znajdowały się w pobliżu świątyń).

Główną rolę w rozwoju szpitali or-
dynackich odgrywało duchowieństwo 
i szlachta. Były też szpitale, które mia-
ły więcej niż jednego fundatora, a cieka-
wostką jest fakt, że w powstaniu szpitala 
w Tarnogrodzie miał pewien udział król 
Zygmunt August. Szpitale żydowskie, ist-
niejące na terenie Ordynacji Zamojskiej, 
były wznoszone i utrzymywane kosz-
tem gmin żydowskich. Uposażenie szpi-
tali w Ordynacji nie było stabilne, ulega-
ło różnym zmianom i przeobrażeniom, 
różna była też wielkość majątku posia-
danego przez szpitale. 

Podobnie jak w większości szpitali 
w Rzeczypospolitej w tym czasie, rów-
nież w szpitalach ordynackich, oprócz 
administratorów, którzy dbali o potrze-
by materialne i duchowe pensjonariu-
szy, zatrudniano niekiedy personel mają-
cy pomagać w codziennym życiu, a więc 
kucharki, cyrulików, lekarzy i służbę.

Przedmiotem rozdziału IV są pen-
sjonariusze szpitali. Zaprezentowane są 
w nim: liczebność i płeć pensjonariuszy, 
ich życie codzienne i obowiązki oraz in-
ni mieszkańcy szpitali. Liczba pensjona-
riuszy w szpitalu lub przytułku uzależ-
niona była od możliwości finansowych 
i lokalowych szpitali, nie mogła być 
też większa niż przewidywał to doku-
ment fundacyjny i regulamin szpitalny, 
co spowodowało, że nie wszyscy potrze-
bujący mieli szansę skorzystać z opie-
ki. Nierzadko ubiegający się o miejsce 
w szpitalu przekazywali określone su-
my pieniężne lub odpowiednie nieru-
chomości, czyli dokonywali tzw. wkupu. 
Zwyczaj wkupu powodował, że w szpita-
lach przebywały osoby, które nie powin-
ny tam się znaleźć. Duży wpływ na to, 
kogo należało przyjąć do szpitala mieli 
fundatorzy, właściciele dóbr, samorządy 
miejskie oraz sądy wiejskie. Gdy opieki 
wymagała większa liczba osób, a w szpi-
talu brakowało dla nich miejsca, umiesz-
czano ich u parafian. 

W większości szpitali przewagę li-
czebną miały kobiety (w badanych stu-
leciach tendencję taką obserwowano 
w szpitalach we wszystkich częściach 
Rzeczypospolitej). Do wyjątków nale-

Opieka społeczna 
w okresie staropolskim
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żały szpitale, w których mężczyźni sta-
nowili większość ubogich. Zasadą było, 
że pensjonariusze obu płci nie powinni 
mieszkać wspólnie. Jednakże ogranicze-
nia lokalowe szpitali sprawiały, że nie-
kiedy, wbrew nakazom władzy zwierzch-
niej, sale były koedukacyjne. 

Pensjonariusze byli zobowiązani do 
zgodnego życia i przestrzegania zasad 
moralnych, ponadto do ich podstawo-
wych obowiązków należało wypełnianie 
praktyk religijnych. Nierzadko pensjo-
nariusze bywali zobowiązani do różnych 
posług na rzecz przytułku i kościoła. Do 
najczęstszych czynności wykonywanych 
przez mieszkańców szpitali należało pil-
nowanie świątyni w ciągu dnia aż do jej 
zamknięcia, sprzątanie kościoła, zapa-
lanie i gaszenie świec, noszenie wody 
i dzwonienie. Ważną kwestią we wszyst-
kich szpitalach, w tym także ordynac-
kich, było wyżywienie. Zależało ono 
często od zamożności szpitala i zapi-
sów, jakie na ich rzecz poczynili funda-
torzy i dobroczyńcy. Pożywienie w szpi-
talach było zwykle proste, zbliżone do 
jadłospisów rodzin chłopskich i uboż-
szych mieszczan. W miarę intratnym 
zajęciem ubogich szpitalnych, zwłaszcza 
kobiet, było pełnienie posług przy zmar-
łych, tzn. ubieranie zwłok do pogrze-
bu, lamentowanie nad zmarłym, udział 
w procesjach i innych obrzędach. Za te 
posługi, oprócz jedzenia, otrzymywano 
wynagrodzenie, którym nie musiano się 
dzielić z pozostałymi pensjonariuszami. 

W szpitalach nierzadko przebywały 
także inne osoby, co było jedną z przy-
czyn trudności lokalowych. Wiadomo, 
iż proboszczowie wykorzystywali czę-
sto szpitale na mieszkanie dla służby 
kościelnej, np. dla organistów. Niekiedy 

pomieszczenia szpitalne był zajmowa-
ne przez nauczycieli miejscowych szkół 
parafialnych. Kolejną grupę mieszkań-
ców szpitali stanowili nierzadko inni 
duchowni, służba szpitalna oraz przed-
stawiciele szlachty i mieszczan, którzy 
osiadali tam dożywotnio. Należy odno-
tować interesujące spostrzeżenie źró-
dłowe w tym względzie, iż wizytato-
rzy nie nakazywali usuwać tego typu 
mieszkańców. 

Bogatą i interesującą treść zawiera-
ją również dwa kolejne rozdziały: piąty 
i szósty, które zamykają pracę. Pierwszy 
z nich poświęcony jest działalności opie-
kuńczej rodu Zamoyskich, drugi nato-
miast przejawom dobroczynności ze 
strony władz miejskich i osób prywat-
nych z obszaru Ordynacji. Odnośnie 
działalności opiekuńczej rodu au-
tor wziął pod uwagę następujące kwe-
stie: fundacje szpitalne, założenie Banku 
Pobożnego i fundowanie stypendiów 
dla ubogiej młodzieży, opiekę medyczną 
nad poddanymi oraz wszelkie inne for-
my dobroczynności. Z rozważań wynika, 
że fundacje rodu Zamoyskich były orga-
nizowane od samego początku powoła-
nia Ordynacji i kontynuowane w póź-
niejszym okresie, że nie ograniczały się 
one wyłącznie do terenu Ordynacji oraz, 
że obejmowano nimi także wyznaw-
ców innych wyznań np. greckiego i ru-
skiego oraz innych religii, np. judaizmu. 
Szczególnie zasłużoną postacią, obok 
wielkiego kanclerza, był w tym wzglę-
dzie Jan Jakub Zamoyski, IX ordynat, 
który nie tylko czynił starania o podnie-
sienie Ordynacji z upadku gospodarcze-
go, ale także fundował wiele kościołów 
parafialnych i klasztorów. 

Autor dostrzegł, iż działalność opie-
kuńcza i charytatywna na terenie 

Ordynacji Zamojskiej nie była wyłączną 
domeną ordynatów i ich rodzin. Duży 
w niej udział mieli także przedstawi-
ciele władz miejskich i kościelnych oraz 
osoby prywatne w jakiś sposób związa-
ne z Ordynacją. Zasługi w tym wzglę-
dzie miały zwłaszcza osoby ze środo-
wiska Akademii Zamojskiej i duchow-
ni pracujący w kolegiacie, którzy m.in. 
wspierali ubogą młodzież przez fun-
dowanie stypendiów w ramach Banku 
Pobożnego w Zamościu. 

W gestii władz miejskich leżała opie-
ka nad sierotami i wdowami. Było to 
o tyle ważne, że w badanym okresie były 
one pozbawione wielu praw obywatel-
skich. Opieka nad nimi sprowadzała się 
najczęściej do powoływania odpowied-
nich opiekunów i kuratorów. Sprawy te 
były regulowane stosownymi przypisa-
mi. Szczególne trudności nastręczały 
tu sprawy majątkowe, gdzie nierzadko 
dochodziło do nadużyć. Wśród innych 
form opieki i wsparcia ze strony osób 
prywatnych i rady miejskiej do najczęst-
szych należało rozdawanie jałmużny, 
czyli tzw. miłosierdzie na co dzień oraz 
grzebanie zmarłych, zwłaszcza tych, któ-
rzy nie mieli żadnych krewnych, ani ja-
kiegokolwiek majątku. Ten ostatni obo-
wiązek podyktowany był przede wszyst-
kim względami sanitarnymi, szczególnie 
w czasie zarazy.

Podsumowując należy obiektyw-
nie stwierdzić, iż wybór tematu, co by-
ło już częściowo podkreślone we wstę-
pie, był jak najbardziej trafny i to z kilku 
powodów. Oprócz tego, że problematy-
ka ta nie znalazła dotychczas większego 
zainteresowania w polskiej historiogra-
fii, na podkreślenie zasługują następu-
jące właściwości pracy: po pierwsze, po-
kazuje ona w sposób całościowy kształ-
towanie polityki opiekuńczej i charyta-
tywnej w Polsce przedrozbiorowej i to 
na przestrzeni aż dwóch stuleci. Po wtó-
re, należy zwrócić uwagę na obszar, któ-
ry stał się przykładem dla ukazania tej 
problematyki. I po trzecie, co szczegól-
nie podnosi wartość pracy, podjęte kwe-
stie i zagadnienia zostały przedstawio-
ne na podstawie bogatej bazy źródłowej, 
tak proweniencji kościelnej, jak też pań-
stwowej. To wszystko sprawia, że pra-
ca nie jest przyczynkiem, lecz gruntow-
nym studium poświęconym ważkiej pro-
blematyce społecznej dotyczącej dwóch 
dziedzin: dobroczynności i opieki nad 
ludźmi pozostającymi w trudnych wa-
runkach życiowych oraz sfery wycho-
wawczej, ważnej dla wyrobienia właści-
wych postaw społecznych i moralnych. 

Jerzy Flaga

szpitale w których mężczyźni sta-
pomieszczenia szpitalne był
ne przez nauczycieli miejsco
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Minęła druga rocznica odejścia do 
wieczności naszej Koleżanki z okresu 
studiów śp. Krystyny Marszałek – ro-
manistki, dziennikarki, publicystki, tłu-
maczki i działaczki społecznej, posłanki 
na Sejm IV-VIII kadencji, Członka Rady 
Państwa. Urodzona 9 kwietnia 1930 r. 
w Białymstoku, zmarła 22 grudnia 2007 
r. w Warszawie, pogrzeb odbył się na 
Cmentarzu Miejskim w Białymstoku.

Krystyna Marszałek urodziła się i wy-
chowała się w Białymstoku, w rodzi-
nie patriotycznej i religijnej, nastawio-
nej na czynienie dobra wobec innych. 
Ojciec Józef pochodził z Marklowic 
Górnych w powiecie cieszyńskim koło 
Zebrzydowic, w 1919 roku uczestniczył 
w I Powstaniu Śląskim. Zawsze podkre-
ślał swoją odrębność mówiąc: „Śląsk to 
Śląsk”. Matka – Anna z domu Zdunko 
pochodziła z Białegostoku i zajmowa-
ła się domem.

Krysia Marszałek przeżyła dwie oku-
pacje: po 17. września okupację sowiec-
ką oraz w czerwcu 1941 r. okupację 
niemiecką, kiedy władze hitlerowskie 
przyłączyły Okręg Białostocki do Prus 
Wschodnich.

Szkołę średnią – Państwowe Żeńskie 
Gimnazjum i Liceum Nr 2 (daw-
ne im. Księżnej Anny z Sapiehów 
Jabłonowskiej), ukończyła w roku 1950 
w Białymstoku. Grono pedagogiczne tej 
szkoły tworzyli doświadczeni nauczy-
ciele, świetnie przygotowani do swego 
zawodu. 

W szkole panowały przedwojenne 
dobre zwyczaje: obowiązkowe mun-
durki i tarcze z nazwą szkoły na ręka-
wach, codzienny apel i modlitwa w kla-
sie przed i po lekcjach, w klasie hu-
manistycznej odmawiane po łacinie 
„Ojcze nasz”, a co niedziela czwórka-
mi i w zwartym szyku uczniowie pod 
nadzorem nauczyciela udawali się do 
kościoła.

Szkoła wpajała młodzieży dewizę ła-
cińską: Non solum nobis nati sumus (nie 
narodziliśmy się tylko dla siebie). To ha-
sło miało być im drogowskazem w do-
rosłym życiu. Druga maksyma, to ha-
sło widniejące na sztandarze szkolnym 
Wszystko dla Ciebie, Polsko.

Po uzyskaniu matury w 1950 roku 
Krystyna Marszałek ubiegała się o przy-
jęcie na Wydział Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jednak pomimo zda-
nego egzaminu nie została przyję-
ta z przyczyn pozamerytorycznych. 
Było ich kilka: rodzice pracowali w za-

konnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
„Dobrego Pasterza”, a ojciec był organi-
stą, więc córka otrzymała etykietkę kle-
rykałki. Ponadto kandydatka na prawni-
ka nie uzyskała politycznego poparcia 
komunistycznego Związku Młodzieży 
Polskiej. W tej sprawie nie pomógł na-
wet sam Minister Sprawiedliwości prof. 
Henryk Świątkowski, który zapropono-
wał jej wprawdzie roczną szkołę proku-
ratorów im. Duracza, ale tym razem to 
Krysia zdecydowanie odmówiła.

W taki to sposób Krystyna 
Marszałek, razem z będącymi w podob-
nej sytuacji koleżankami szkolnymi: 
Haliną Kownacką i Aliną Tarasiewicz, 
została przyjęta na Wydział Nauk 
Humanistycznych KUL, podejmując 
studia na filologii romańskiej.

W czasie studiów wykazywała wiel-
ką aktywność zarówno w działalności 
naukowej, jak i społecznej. Szczególne 
zaangażowanie wykazywała w pra-
cy na rzecz Stowarzyszenia „Chór 
Akademicki” studentów KUL, którego 
była prezesem. W tym czasie była to 
swoista wizytówka uczelni – jako jedy-
na organizacja studencka, która mogła 
względnie swobodnie pokazywać się na 
zewnątrz. Uczelnia utrzymywała się ze 
składek społeczności wiernych, dlate-
go chór często występował w kościo-
łach lubelskich, dając wyraz wdzięcz-
ności społeczeństwu za ofiary składane 
na rzecz KUL. Trzeba tu przypomnieć, 
że były to lata 1950-1956 dla Uczelni 
okres bardzo szczególny – czas izolacji, 
ostrych restrykcji i prześladowań. Ale 
równocześnie czas największej integra-
cji wewnętrznej w której realizowała się 

idea universitas jako comunitas, naucza-
jących i studentów. 

Krystyna Marszałek, mimo wielu ak-
tywności, nie zaniedbywała studiów ro-
manistycznych. Pracę dyplomową na te-
mat: „Kobiety w powieściach Juliusza 
i Edmunda Goncourtów” napisała pod 
kierunkiem prof. Kaliksta Morawskiego. 
Magisterium uzyskała 19 lutego 1955 
roku. Otrzymała od prof. Morawskiego 
propozycję pracy na uczelni, jednak ze 
względu na specyficzne warunki ma-
terialne i rodzinne, tej propozycji nie 
przyjęła i powróciła do Białegostoku.

Tu w latach 1955-1968 pracowa-
ła jako dziennikarka w prasie codzien-
nej i społeczno-kulturalnej („Życie 
Białostockie”, „Życie Warszawy”, 
„Gazeta Białostocka”).

W latach 1968-1974 była redaktorem 
naczelnym białostockiego miesięcznika 
społeczno-kulturalnego „Kontrasty”.

Od 1965 do 1985 była posłem na Sejm 
(IV-VIII kadencji), członkiem Sejmowej 
Komisji Pracy i Spraw Socjalnych, 
Kultury i Sztuki oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych, a w VIII kadencji Sejmu 
– przewodniczącą Komisji Kultury 
i Sztuki.

W okresie 1984-1986 była Radcą 
Kulturalnym Ambasady i dyrektorem 
Instytutu Polskiego w Paryżu. 

W latach 1986-1990 była 
Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie 
Kultury i Sztuki. 

W 1991 formalnie przeszła na eme-
ryturę i nadal kontynuowała pracę 
społeczną.

Od 1990 była prezydentem Rady 
Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, 
od 1994 redaktorem naczelnym pi-
sma „Pro Memoria” wydawanego 
przez Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau.

Krystyna Marszałek za swo-
ją pracę i działalność otrzymała Złoty 
Krzyż Zasługi, Krzyże Kawalerski 
i Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski, a także Chevatier de L’Ordere 
des Palmes Academiques.

Zawsze czuła się absolwentką KUL 
i była związana z ideałami uczelni, które 
świadomie przyjęła, a które były konty-
nuacją tego, co już wyniosła z domu ro-
dzinnego i patriotycznej szkoły.

Za te Jej wysiłki na różnych płasz-
czyznach, za postawę, za kulturę bycia 
i współdziałania jesteśmy Jej wdzięcz-
ni. Szczególnie dziś w chwilach zadumy 
i refleksji przemijania pamiętamy o Niej 
i Jej wytrwałości w czynieniu dobra.

Abiit non obiit – bo nie umiera ten 
kto trwa w pamięci jego przyjaciół 
i bliźnich.

Kazimierz Przybyłko

Krystyna Marszałek
(1930-2007)
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Profesora Jana Ziółka pierwszy raz 
spotkałem na KUL-u w 1981 roku. 

Każdy z nas pamięta ten rok. Byliśmy 
pokoleniem, dla którego marzenia 
o Wolności i Solidarności zbiegały się 
z wyborem własnej drogi życiowej. Czy 
można się więc dziwić, że ten rok za-
padł nam w pamięć wyjątkowo głębo-
ko? Wydaje się, że nadal pamiętamy nie 
tylko spotkanych wtedy ludzi, ale nawet 
pogodę, nastroje i emocje, które mam 
towarzyszyły... W pamięć zapadł rów-
nież głęboko obraz KUL-u z tamtych 
lat. Nowy fronton błyszczał już nowo-
czesnością na zewnątrz, ale w środku był 
szary, zimny beton i dopiero zaczynały 
się prace wykończeniowe. Reszta przy-
pominała oazę ciszy i spokoju. Alejki 
na dziedzińcu, wysypane żwirem, bie-
gły jeszcze wtedy starymi drogami i sta-
re były ławki, pomalowane na zielono, 
stare były trawniki i krzewy śnieguliczki 
rosnące pod ścianami. To na tych ław-
kach przesiadywaliśmy w pierwsze lip-
cowe dni – młodzi ludzie z całej Polski, 
kandydaci na studentów KUL i pragnę-
liśmy, by tutaj spełniły się nasze marze-
nia... 

Docent Jan Ziółek przewodniczył 
jednej z komisji egzaminacyjnych, w sali 
109 na pierwszym piętrze. Siedział po-
środku przy stole przykrytym zielonym 
suknem w towarzystwie (jak się później 
dowiedzieliśmy) Henryka Gapskiego 
i Czesława Deptuły. Ciemnoszary gar-
nitur, biała koszula, jasny krawat. Włosy 
już wtedy miał siwe, okulary duże, ale ja-
koś nie przyciągały wzroku. Nie mówił 
zbyt wiele, oczy miał zapatrzone, uwagę 
skupioną, czasem zaglądał w akta, cza-
sem lekko się uśmiechał i spokojnym, 
ciepłym głosem zadawał dodatkowe py-
tanie... Ten głos i spokój powodowały, że 
człowiek nabierał odwagi i brnął dalej, 
przedstawiając wizje historii, wyuczone 
z podręczników szkolnych rozpadające-
go się na naszych oczach komunizmu. 
Tymczasem Profesor z ogromną uwa-
gą i skupieniem wsłuchiwał się w nasze 
szkolne opowieści o historii… Czy prze-
nosił się wtedy myślami do własnej mło-
dości? Czy wracały niespełnione marze-
nia o nauczaniu młodzieży prawdziwej 
historii... ? 

Dla niego historia na KUL zaczęła się, 
gdy miał 25 lat, w 1956 roku. Urodził się 
w 1931 roku na wsi koło Łowicza. Lata 

wojny i okupacji spędził w domu rodzin-
nym wraz ze starszym bratem i młodszą 
siostrą. Po wejściu do Łowicza wojsk so-
wieckich i stabilizacji sytuacji rozpoczął 
naukę w liceum pedagogicznym. System 
wartości wyniesiony z domu rodzinnego 
daleko jednak odbiegał od szkolnej pro-
pagandy stalinizmu. Jego pradziadek był 
powstańcem styczniowym (1863) a oj-
ciec uczestnikiem wojny polsko-bolsze-
wickiej (1920). Młody uczeń podejmuje 
więc działalność konspiracyjną. W 1951 
roku zdaje maturę i rozpoczyna pracę 
nauczycielską, ma dwadzieścia lat i ca-
łe życie przed sobą, nie przerywa jednak 
działalności konspiracyjnej... UB aresz-
towało go 1 lutego 1952 roku, a sąd 
wojskowy w Łodzi podtrzymał zarzu-
ty prokuratury i skazał na dziewięć lat 
więzienia za przynależność do organi-
zacji zmierzającej do „obalenia siłą wła-
dzy ludowej i ustroju komunistyczne-
go”. Najpierw siedział w więzieniach UB 
w Łodzi i w Sieradzu, później pracował 
w kopalni węgla kamiennego w Bytomiu 
i wreszcie w 1955 roku dość niespodzie-
wanie, w wyniku rozgrywek partyjnych 
na szczytach władzy, otwarły się więzie-
nia i wypuszczono więźniów politycz-
nych. Kilka miesięcy później przyjechał 
do Lublina i zapewne rok 56 był dla 
niego tak samo piękny, jak dla nas 81, 
i ławka na dziedzińcu była ta sama i te 
same marzenia o wolności i studiach... 

Marzenia spełnione, bo władze uczel-
ni, jako jedyne, miały odwagę przyjmo-
wać kandydatów z antykomunistyczną 
przeszłością. 

Na zdjęciach z czasów studenckich 
wyglądał poważnie, bardziej dojrzały 
i dorosły od innych. KUL stał się dla 
niego przystanią wolności na morzu ko-
munistycznego zniewolenia, a on znał jej 
wartość. Może dlatego na tamtych zdję-
ciach pojawia się również prawie niewi-
dzialny uśmiech i dziwny spokój na je-
go twarzy... 

Jako student miał szczęście. Trafił 
na seminarium magisterskie do pro-
fesora Zygmunta Sułowskiego, 
Kierownika Katedry Metodologii 
i Nauk Pomocniczych Historii. Dało 
mu to podstawy solidnego warsztatu 
naukowego, pracę magisterską obronił 
w 1961 roku. W międzyczasie aktywnie 
uczestniczył w życiu naukowym Koła 
Historyków Studentów, jeździł na se-
sje naukowe i konferencje; włączył się 
w ogólnopolski nurt odnowy życia na-
ukowego studentów historii. Z tego za-
angażowania zrodziło się również pry-
watne uczucie, a najbliższa koleżan-
ka z Koła została wkrótce jego narze-
czoną, zaś rok po studiach żoną. Wtedy 
nie myślał jeszcze o pracy naukowej, 
lecz o kontynuowaniu tak dramatycznie 
przerwanej pracy nauczycielskiej i wy-
chowawczej. W 1961 roku został „do-
rywczo” nauczycielem kontraktowym 
dwóch lubelskich szkół podstawowych. 
Mimo pozytywnej opinii dyrekcji, nie 
dostał jednak etatu z powodu nega-
tywnej opinii wszechwładnego komite-
tu Wojewódzkiego PZPR. Rok później 
wrócił na Uczelnię już jako pracownik: 
pracę naukową łączył z etatem kierow-
nika Dziekanatu Wydziałów Teologii 
i Prawa Kanonicznego. Pielęgnowane 
od dzieciństwa cechy systematycznej, 
rzetelnej i uporządkowanej pracy bardzo 
się przydały w łączeniu obowiązków ad-
ministracyjnych z badaniami naukowy-
mi. Pierwotne zainteresowania historią 
miast zamienił na badania nad historią 
polskich powstań narodowych, zrywów 
niepodległościowych i dziejów emigracji 
politycznych w XIX wieku. Jako młody 
pracownik naukowy miał również szczę-
ście. Na swojej drodze spotykał wspa-
niałych historyków, specjalistów z hi-
storii politycznej, historii wojskowości 

Profesor Jan Ziółek
(1931-2009)
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i historii społeczno-religijnej. Rozprawę 
doktorską napisał właśnie z histo-
rii wojskowości, o mobilizacji sił zbroj-
nych w okresie powstania listopado-
wego, pod kierunkiem prof. Stanisława 
Herbsta i obronił ją na Uniwersytecie 
Warszawskim w 1968 roku. Rok póź-
niej rozpoczął pracę naukowo-dydak-
tyczną na Sekcji Historii KUL. Był star-
szym asystentem w II Katedrze Historii 
Nowożytnej, kierowanej przez profeso-
ra Władysława Rostockiego, wybitne-
go znawcę powstania listopadowego, hi-
storii administracji i archiwistyki ziem 
polskich, który również z przyczyn po-
litycznych musiał szukać naukowego 
schronienia na KUL. Ich współpraca 
układała się bardzo dobrze, zaowocowa-
ła wspólnymi konferencjami i publika-
cjami naukowymi oraz osobistą przyjaź-
nią. W pracy habilitacyjnej, obronionej 
na KUL-u w 1979 roku, poszerzył swo-
je zainteresowania o aspekt międzyna-
rodowy, przedstawiając rozprawę o sto-
sunku Wielkiej Emigracji do dynastii 
Bonapartych. Uzyskanie habilitacji da-
ło mu podstawę do nominacji na docen-
ta wiosną 1979 roku, oraz otwarło dro-
gę do wyboru na prodziekana Wydziału 
Nauk Humanistycznych, jesienią tegoż 
roku...

Właśnie wtedy się spotkaliśmy na 
egzaminach wstępnych. Jeszcze świeciło 
lipcowe słońce, gdy nasze marzenia i na-
dzieje mieszały się z jego wspomnienia-
mi i doświadczeniami trudnej życiowej 
drogi. Wkrótce jednak przyszedł listo-
pad i czas studenckich strajków, a zaraz 
potem pierwszy zimowy śnieg i stan wo-
jenny. Czy Jego młodość wracała echem 
wspomnień i porównań...? 

Jako prodziekan do spraw studenc-
kich wykazał się wtedy odwagą, taką 
samą jak przed trzydziestu laty. Stawił 
czoła komunistycznemu bezprawiu, oso-
biście interweniował w obronie aresz-
towanych i internowanych studentów. 
Sam jeździł do aresztów, podpisywał po-
ręczenia i wykładał pieniądze na grzyw-
ny nakładane na studentów przez komu-

nistyczne kolegia do spraw wykroczeń. 
W swych działaniach był bardzo wy-
trwały, skuteczny i dyskretny. Nie szukał 
ani rozgłosu, ani poklasku. Funkcję pro-
dziekana pełnił przez dwie, chyba naj-
trudniejsze kadencje. Pracy naukowej nie 
mieszał jednak ani z własnymi pogląda-
mi politycznymi, ani z bieżącymi wyda-
rzeniami. Na te ostatnie patrzył z po-
błażliwym dystansem. Na co dzień pro-
wadził systematyczną, wytrwałą i bardzo 
cierpliwą pracę naukowo-dydaktyczną. 
W 1984 roku został kierownikiem kate-
dry, cztery lata później profesorem nad-
zwyczajnym, a po kolejnych czterech – 
profesorem zwyczajnym z tytułem na-
ukowym profesora. Stopniowo poszerzał 
i pogłębiał podejmowane przez siebie, 
i wkrótce także przez swoich uczniów, 
tematy. Był jednak wierny wielkim pro-
blemom badawczym, które wyzna-
czył sobie na początku naukowej karie-
ry. Badania nad polskimi powstaniami 
narodowymi z ich aspektami wojsko-
wymi, społecznymi i religijnymi łączył 
z analizą historyczną polskich emigra-
cji politycznych oraz dziejami Kościoła 

i duchowieństwa katolickiego w drodze 
do niepodległości. Początkowo prowa-
dził seminarium magisterskie w poko-
ju przyjęć prodziekana, jednak wkrótce 
jego seminarzyści przestali się tam mie-
ścić. Studenci chętnie chodzili na jego 
zajęcia i chętnie pisali u niego swe pra-
ce. Każdemu stawiał wysokie, ale zara-
zem realne wymagania. Sam był przy-
kładem punktualności, systematyczno-
ści i pracowitości. Opublikował prawie 
300 pozycji naukowych, wypromował 
228 magistrów i 21 doktorów. W środo-
wisku naukowym był wybitnym i cenio-
nym specjalistą: członkiem Lubelskiego 
Towarzystwa Naukowego, wiceprezesem 
Towarzystwa Naukowego KUL i przede 
wszystkim Honorowym Członkiem 
Polskiego Towarzystwa Historycznego. 
Na uczelni cieszył się ogromnym sza-
cunkiem i autorytetem. Pełnił funkcję 
Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół KUL, a od 1992 
roku był prezesem Fundacji KUL im. 
Anieli hr. Potulickiej. Latem 2008 roku 
otrzymał Medal za Zasługi dla KUL...

W 2000 roku obchodził uroczyście 
jubileusz czterdziestolecia pracy nauko-
wo-dydaktycznej, połączony z między-
narodową konferencją na temat polskich 
powstań narodowych. Na uroczystość 
zjechali najwybitniejsi historycy z kra-
ju i zagranicy, zajmujący się badania-
mi nad polskimi dążeniami niepodle-
głościowymi. Wśród tego szacownego 
grona uczonych i przyjaciół dobrze się 
czuł. W czasie laudacji siedział w fote-
lu, tak samo zamyślony i skupiony, jak 
przy naszym pierwszym spotkaniu, tyl-
ko kosmyk siwych włosów trochę bar-
dziej opadał mu na czoło i uśmiech na 
twarzy był pełniejszy...

Witold Matwiejczyk
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Wraz z rozpoczęciem semestru zi-
mowego rozpoczęły się rywaliza-

cje sportowe w ramach Akademickich 
Mistrzostw Województwa Lubelskiego 
(runda jesienna) oraz Akademickich 
Mistrzostw Polski. 

Jedną z sekcji, która jako pierwsza 
rozpoczęła rozgrywki była sekcja teni-
sa stołowego kobiet i mężczyzn, prowa-
dzona przez mgr. Wiesława Dzięcioła. 
Kobieca drużyna AZS KUL w rozgryw-
kach AMWL okazała się bezkonkuren-
cyjna wygrywając wszystkie mecze i zaj-
mując drużynowo I miejsce. Męska dru-
żyna, osłabiona odejściem najlepszych 
zawodników, ostatecznie zajęła druży-
nowo III miejsce. Obie drużyny dzielnie 
walczyły w Krakowie w eliminacjach do 
finału Akademickich Mistrzostw Polski. 
Kobiety zajęły ostatecznie 5. miej-
sce, zaś mężczyźni 11. Pozostałe sek-
cje, zgodnie z przyjętym terminarzem 
AMWL i AMP w tym momencie są al-
bo w trakcie rozgrywek, albo czekają na 
ich rozpoczęcie.

Semestr I to, oprócz imprez wpisa-
nych do kalendarza akademickich roz-
grywek, także cykl różnego rodzaju tur-
niejów sportowych: 

II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Prezesa AZS (28 XI 2009 r.), organi-
zatorzy: mgr Wiesław Dzięcioł, mgr 
Agnieszka Sokół.

Turniej ten miał charakter nieofi-
cjalnych Mistrzostwami KUL w tenisie 
stołowym. Impreza cieszyła się sporym 
zainteresowaniem. Niektóre pojedynki, 
zwłaszcza w kategorii kobiet, stały na 
wysokim poziomie. Wyniki przedsta-
wiały się następująco:
Kobiety: 
I miejsce – Eliza Lewoszewska (filologia angiel-

ska II rok)

II miejsce – Magdalena Bakanacz-Niedźwiadek 

(INOR III rok)

III miejsce – Monika Pasieczna (filozofia teoretycz-

na I rok)

Mężczyźni:
I miejsce – Wojciech Wójciuk (administracja III rok)

II miejsce – Piotr Beck (prawo IV rok WZNoS Stalowa 

Wola)

III miejsce – Kamil Brzyski (informatyka I rok II st.)

Międzywydziałowy Mikołajkowy 
Turniej w Piłce Siatkowej drużyn 
mieszanych dla studentów I-go ro-
ku (2 XII 2009 r.), organizatorzy: mgr 

E. Żurawska, mgr I. Szyłejko, mgr M. 
Januszewicz, mgr P. Olejarnik i mgr J. 
Dumbal. W Turnieju wzięło udział 12 
zespołów (118 osób). Zwyciężyła euro-
peistyka, drugie miejsce zajęła ekono-
mia, trzecie – administracja. Zawodnicy 
zwycięskich drużyn otrzymali pucha-
ry ze słodyczami, a najlepszy zawodnik 
z drużyny dodatkowo książkę lub ko-
szulkę z logo KUL. Nagrody i dyplomy 
ufundowali, z funduszy własnych, na-
uczyciele organizujący turniej.

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 
Kobiet dla I-go roku (5 XII 2009 r.), 
organizatorzy: mgr E. Żurawska, mgr 
I. Szyłejko, mgr M. Januszewicz, mgr J. 
Dumbal, mgr P. Olejarnik. Klasyfikacja 
końcowa: I miejsce – filologia polska, II 
miejsce – historia, III miejsce – drużyna 
mieszana: filologia polska, filologia ro-
mańska i ochrona środowiska. Zespoły 
te otrzymały dyplomy i puchary ze sło-

dyczami, zaś zwycięska drużyna dodat-
kowo koszulki z logo KUL-u.

V Spartakiada Studentów Lat 
Pierwszych (10 XII 2009 r.), orga-
nizatorzy: mgr Joanna Kubińska, mgr 
Agnieszka Sokół, mgr Jarosław Dobosz. 

Oficjalnego otwarcia Spartakiady do-
konał kierownik Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu mgr Stanisław Lis, 
pomysłodawca imprezy. Następnie roz-
począł się pokaz aerobiku sportowego 
wraz z omówieniem trudnych elemen-
tów zawartych w pokazie, przygotowa-
ny przez podopiecznych mgr Joanny 
Kubińskiej: Agatę Bujak (V rok admi-
nistracji), Izabelę Fabian (III fil. angiel-
skiej), Justynę Waliczek (III pedagogiki), 
Katarzynę Petryszuk (I rok architektury 
krajobrazu), Patryka Czemierowskiego 
(I rok psychologii). Kolejny pokaz tańca 
towarzyskiego przygotowała Katarzyna 
Doszko z partnerem (I rok dziennikar-
stwa). W sportowej rywalizacji uczest-
niczyło 140 studentów z 17 kierunków, 
a blisko 200 studentów przewinęło się 
przez trybuny na widowni. 

Jak co roku największym zaintereso-
waniem cieszyła się piłka nożna męż-
czyzn. Czołowe miejsca zajęli:

Sport na KUL-u 
w I semestrze roku akad. 2009/2010



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 1 (123) styczeń-luty 2010

27
z 

ży
ci

a 
U

ni
w

er
sy

te
tu

I miejsce – Sławomir Kadukowski, Arkadiusz Kisler, 

Kamil Martyna, Szymon Prześniak, Damian 

Wróbel, Grzegorz Wróblewski

II miejsce – Kamil Skoczylas, Paweł Pietrzak, Paweł 

Krzych, Michał Maj

III miejsce – Rafał Suger, Piotr Szyszkowski, Michał 

Druzgała, Marcin Surek

Wiele emocji dostarczył „pokazowy” 
mecz siatkówki: studenci lat pierwszych 
– kadra nauczycieli SWFiS. Zarówno 
jednym, jak i drugim towarzyszyli ki-
bice, a każda zakończona na boisku ak-
cja nagradzana była brawami. Spotkanie 
zakończyło się zwycięstwem nauczycie-
li SWFiS. 

Na sali tenisa stołowego przygotowa-
no specjalne gry i zabawy. W zawodach 
uczestniczyło 16 osób (kobiet i męż-
czyzn). Wszyscy wzięli udział w 5 kon-
kurencjach punktowanych w skali od 1 
do 10. Suma wszystkich punktów wyło-
niła zwycięzców: 
1. Piotr Serwański

2. Tomasz Wiącek

3. Katarzyna Bocheńska

W tym samym czasie na siłowni naj-
silniejsi studenci zmagali się z cięża-
rami w konkurencji STRONGMAN. 
Zawodnicy wystartowali w trzech kon-
kurencjach punktowanych, w zależności 
od wyniku, w skali 1-10, a suma punk-
tów wyłoniła zwycięzców: 
1. Bartłomiej Nowaczek (75 kg)

2. Rafał Sugier (64 kg)

3. Mikołaj Potocki (71 kg)

W jednym z sektorów hali przepro-
wadzone zostały zabawy związane z te-
nisem ziemnym. Szczególnie dwie kon-
kurencje wymagały sprytu i szybkości: 
„szybka piłka” i „celna gra”’. Zwycięzcami 
okazali się:
1. Eliza Leszczyńska

2. Jakub Domaszewicz

3. Paulina Kusztal

Nowością w programie V Spartakiady 
były zawody AEROBIC TEAM. 
Zespoły żeńskie (od 3 do 8 osób) przy-
gotowały krótkie układy taneczno-aero-
bikowe. Każdy zespół układał chore-
ografię do wybranej przez siebie muzyki. 
Ocenie podlegały: różnorodność kroków, 
wykorzystanie przestrzeni, synchroniza-
cja ruchu w zespole, zmiany ustawienia 
w trakcie trwania układu, zgodność ru-
chu z muzyką, dynamika i ekspresja wy-
konania oraz przekaz artystyczny i pre-
zentacja. Wyniki:
1. Teologia (Katarzyna Golonka, Magdalena Lewicka, 

Wioletta Woźniak, Agnieszka Korpusik)

2. Kulturoznawstwo (Paula Szczepańska, Anna 

Stanieta, Edyta Rutkowska, Małgorzata Sykuła, 

Marlena Pikarczyk)

3. Kulturoznawstwo (Weronika Tryk, Magdalena 

Rąbak, Katarzyna Malinowska, Katarzyna 

Szczygielska)

Turniej Gwiazdkowy w Futsalu 
mężczyzn (17 XII 2009 r.), organizato-
rzy: mgr  Iwona Szyłejko, mgr Elżbieta 
Żurawska, mgr Małgorzata Januszewicz, 
mgr Piotr Olejarnik, mgr Jerzy Dumbal 
oraz Łukasz Samulnik z AZS KUL. 
Do turnieju „Gwiazdkowego” zgłosiła 
się rekordowa ilość drużyn – 28 (224 
studentów). 

Końcowa klasyfikacja:
I miejsce – „Administracja II”

II miejsce – „Kopacze”

III miejsce – „Anglistyka”

Po zakończeniu rozgrywek, trzem 
pierwszym zespołom zostały wręczo-
ne pamiątkowe medale oraz dyplomy, 
zaś drużynom, które zajęły od IV do VI 
miejsca – dyplomy. Organizatorzy tur-
nieju zadbali również o wyróżnienie naj-
lepszego strzelca turnieju statuetką pił-
karza. Został nim Maciej Lebida z ze-
społu „Dziennikarzy”, zdobywca 14 
bramek.

Noworoczny Maraton Fitness 
(15 I 2010 r.). Była to już siódma te-
go typu impreza, która na dobre wpi-
sała się w sportową tradycję SWFiS 
i AZS. Organizatorami i prowadzący-
mi tegoroczny maraton były: mgr Joanna 
Kubińska i mgr Agnieszka Sokół. 
Maraton Fitness obejmował następują-
ce rodzaje zajęć: funky aerobic, dance 
aerobic, circuit training. Zajęcia circuit 
training pomagały prowadzić studentki 
sekcji aerobiku sportowego Agata Bujak 
i Tamara Kasai.

Miłośników tego typu aktywno-
ści nie zabrakło i tym razem; wyzwa-
nie do wspólnego ćwiczenia podjęło 140 
studentów. 

Stanisław Lis
Kierownik Studium WF i Sportu KUL



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

28

nr 1 (123) styczeń-luty 2010

ak
tu

al
no

śc
i

1 grudnia
została uruchomiona Internetowa Poradnia Językowa 

Katedry Języka Polskiego KUL.

Instytut Teologii Moralnej KUL zorganizował sympo-

zjum pt. „Wolność odzyskana? 20 lat przemian w Polsce 

(1989-2009). Przesłanie moralne Kościoła”.

2 grudnia
odbyły się Targi Wolontariatu, których celem była po-

pularyzacja pracy w charakterze wolontariuszy. Organi-

zatorzy: Koło Studentów Socjologii KUL, Koło Naukowe 

Studentów Socjologii UMCS, Stowarzyszenie Inicjatywa 

dla Lublina.

2-3 grudnia
Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych 

Instytutu Historii Sztuki zorganizowała dwudniową se-

sję naukową poświęconą kulturze wizualnej Niemiec 

XVIII-XX wieku.

3 grudnia
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” miało miej-

sce uroczyste wręczenie księgi pamiątkowej „Studiów 

z dziejów teorii i historii sztuki”, dedykowanej prof. 

Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger.

3-4 grudnia
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-

polonistyka 2” zorganizowana pod patronatem Ministra 

Edukacji Narodowej przez Katedrę Dydaktyki Literatury 

i Języka Polskiego KUL oraz Polskie Stowarzyszenie 

Pedagogów i Animatorów KLANZA.

4 grudnia
Katedra Teorii Kultury i Sztuki oraz Instytut Kulturo-

znawstwa KUL zorganizowali konferencję naukową 

„Sztuka w kulturze współczesnej”.

4-5 grudnia
Międzynarodową Konferencją Naukową poświęconą 

300. rocznicy śmierci hetmana Iwana Mazepy, pt. „Illu-

strissimus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy 

Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje” zainaugurowa-

ło działalność Centrum „UCRAINICUM” Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Honorowy 

patronat nad konferencją sprawowali: Dag Hartelius, 

Ambasador Szwecji w RP i Oleksandr Motsyk, Ambasa-

dor Ukrainy RP.

Koło Naukowe Teologów KUL obchodziło 90-lecie dzia-

łalności. Pierwszego dnia uroczystej Eucharystii prze-

wodniczył bp prof. Andrzej Czaja, następnie odbyło się 

spotkanie jubileuszowe obecnych i byłych członków 

KNT. Drugi dzień poświęcony został sesji naukowej: 

„Powiedz, co myślisz o Kościele, Benedykcie? Wybrane 

aspekty teologii papieża Benedykta XVI”, współorga-

nizowanej przez Katedrę Pneumatologii i Eklezjologii 

Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL.

7 grudnia
dr Tomasz Terlikowski wygłosił wykład pt. „Wojna cy-

wilizacji”. Organizatorzy spotkania: Katedra Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Lokalnej Instytutu Politologii, 

Koło Naukowe Historyków Studentów oraz studenci 

politologii.

odbyło się I Legal Forum zorganizowane przez Studium 

Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Wydział Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

7-10 grudnia
w Kościele Akademickim KUL trwały rekolekcje adwen-

towe. Nauki rekolekcyjne wygłosił diakon Zbigniew 

Machnikowski.

do 16 grudnia
trwała wystawa zdjęć Zorka Project Historie ocalone, 

zorganizowana przez Muzeum Uniwersyteckie Historii 

KUL i Ośrodek KARTA.

8 grudnia
odbyły się uroczystości uniwersyteckie w związku z 91. 

rocznicą powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego Jana Pawła II: msza św. pod przewodnictwem 

JE abp J. Życińskiego i poświęcenie nowego kompleksu 

dydaktycznego przy Drodze Męczenników Majdanka; 

uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL Panu 

Franciszkowi Chwalewskiemu, długoletniemu pracow-

nikowi Biblioteki Uniwersyteckiej KUL; promocje dok-

torskie i nominacje profesorskie.

Z okazji 91. rocznicy powstania KUL w Bibliotece Uni-

wersyteckiej została zorganizowana wystawa pt. „Deo 

et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

8-9 grudnia
odbyły się XXVII Dni Praw Człowieka pt. „Godność czło-

wieka – Prawa człowieka – Krzyż. W kręgu koncepcji 

Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka (1933-2009)”, 

zorganizowane przez Katedrę Socjologii Prawa i Praw 

Człowieka Instytutu Socjologii KUL.

9 grudnia
odbyło się posiedzenie Komisji Filozofii Przyrody Towa-

rzystwa Naukowego KUL oraz Ogólnopolskiego Semi-

narium Interdyscyplinarnego Sekcji Filozofii Przyrody 

i Nauk Przyrodniczych PTF, podczas którego o. dr Jacek 

Norkowski wygłosił referat pt. „Śpiączka pourazowa, 

stan wegetatywny oraz śmierć mózgowa. Ewolucja 

poglądów medycznych i ich etyczne implikacje”.

Katedra Metodologii Filozofii KUL zorganizowała in-

terdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Wiele twa-

rzy republikanizmu – dziedzictwo tradycji i wyzwania 

współczesności”.

na zaproszenie Koła Starożytniczego Studentów KUL, 

referat pt. „Odyseusz jako szpieg w eposie homeryckim” 

wygłosiła Mariola Sobolewska (studentka historii oraz 

filologii klasycznej KUL).

Kalendarium
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Katedra Teorii Kultury i Sztuki oraz studenci kultu-

roznawstwa zorganizowali grudniowy pokaz klasyki 

filmowej „człowiek między dramatem a komedią”.

Wyświetlono film „Oniegin” w reż. Marthy Fiennes, „Noc 

na Ziemi” w reż. Jima Jarmuscha oraz „Pół żartem pół 

serio”, reż. Billy Wilder.

9 i 15 grudnia
odbyły się „I robótki filmowe KUL”. 9 grudnia spotka-

nie na temat: „Jak nakręcić własny materiał filmowy” 

poprowadził Andrzej Jurga, a 15 grudnia Jacek Dąbała 

zapoznawał wszystkich chętnych ze sztuką pisania sce-

nariusza filmowego. 

10 grudnia
Instytut Filologii Polskiej KUL był gospodarzem uroczy-

stości wręczenia nagród i dyplomów laureatom i finali-

stom VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę 

im. Czesława Zgorzelskiego. Nagrody wręczył prof. To-

masz Pokrzywniak (UAM), przewodniczący Konferencji 

Dyrektorów Polonistyk Uniwersyteckich.

Laureaci:

W dziedzinie literaturoznawstwa zwyciężyła praca Han-

ny Marciniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Formy 

doświadczenia poetyckiego w twórczości Juliana Przy-

bosia” napisana pod kierunkiem prof. Ryszarda Nycza. 

W zakresie językoznawstwa najlepsza okazała się praca 

Anny Lenartowicz: „Eklezjastes Hieronima z Wielunia 

(1522), transliteracja i transkrypcja, monografia języka”, 

napisana na seminarium prof. Danuty Bieńkowskiej na 

Uniwersytecie Łódzkim.

prof. Stanisław Czachorowski wygłosił wykład pt. „Ma-

szyna czy organizm? W poszukiwaniu uniwersalnego 

modelu” na zaproszenie Koła Naukowego Studentów 

Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL.

Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Toma-

sza z Akwinu (odział Società Internazionale Tommaso 

d’Aquino) zorganizowali XII Międzynarodowe Sympo-

zjum z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. „Oso-

ba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieka”.

11 grudnia
odbyło się III Forum Regionalistyczne „Spójność spo-

łeczno-gospodarcza regionów Unii Europejskiej”. Or-

ganizatorzy: Fundacja Rozwoju KUL, Instytut Ekonomii 

i Zarządzania KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera 

w Polsce.

odbyła się wykład dr Reinholda Utri z Austrii pt. „Öster-

reichisches Deutsch” na zaproszenie Instytutu Filologii 

Germańskiej.

13 grudnia
z okazji XXIV rocznicy śmierci ks. Wojciecha Danielskiego 

Ruch Światło-Życie i Specjalizacja Liturgiki KUL zorgani-

zowali wieczór wspomnień poprzedzony okolicznościo-

wą mszą świętą w Kościele Akademickim KUL.

Uczelniany Samorząd Studentów KUL razem z samo-

rządami innych uczelni wyższych Lublina zorganizo-

wali Kabareton Charytatywny, z którego dochód został 

przeznaczony na Ośrodek opiekuńczo wychowawczy 

DOMOSTWO AMIGONIAŃSKIE.

15 grudnia
odbyła się konferencja naukowa pt. „Wczoraj i dziś pe-

dagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości 

Stefana Kunowskiego”, zorganizowana przez Katedrę 

Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytutu Pedagogiki KUL.

15-16 grudnia
Instytut Nauk o Rodzinie KUL oraz Charytatywne Sto-

warzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 

zorganizowali konferencję pt. „Wybrane aspekty pracy 

socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego – do-

świadczenia polsko-niemieckie”.

do 16 grudnia
trwała wystawa „Blask ikon” zorganizowana przez Dział 

Informacji i Promocji Uniwersytetu oraz Instytut Kultu-

roznawstwa KUL. Na wystawie prezentowane były ikony 

wykonane przez studentów z Diakonii Adoracji i Pisania 

Ikon, przy akademickiej wspólnocie modlitewnej „Jezus 

Żyje” pod opieką o. dr. Cypriana Moryca OFM.

16 grudnia
Uczelniany Samorząd Studentów KUL wraz z Urzędem 

Miasta Lublin zorganizowali debatę z cyklu AKADEMIA 

INSPIRACJI pt. „Czy Lublin zostanie Europejską Stolicą 

Kultury 2016?”.

Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 

dr Sławomir Dębski wygłosił wykład pt. „Od historii 

politycznej do polityki historycznej. Na kanwie sporu 

o ocenę wydarzeń roku 1939”  na zaproszenie Wydziału 

Nauk Humanistycznych KUL, Instytutu Historii oraz Ka-

tedry Historii Europy Wschodniej.

17 grudnia
AZS oraz SWFiS KUL zorganizowali gwiazdkowy turniej 

futsalu.

Katedra Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego 

Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli zor-

ganizowała konferencję naukową pt. „Rodzina wobec 

współczesnych wyzwań”.

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wy-

dział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego 

KUL zorganizowali posiedzenie naukowe wraz z refera-

tem dr Ewy Osek (KUL) nt. „Orfeusz rywalem Chrystusa? 

Orfizm w greckiej literaturze wczesnochrześcijańskiej”.

społeczność akademicka KUL spotkała się na opłatku 

uniwersyteckim. W programie m.in.: występ Chóru KUL, 

Teatru ITP. oraz wspólne kolędowanie.

18 grudnia
Instytut Filologii Angielskiej oraz Katedra Literatury 

i Języka Niderlandzkiego zorganizowali spotkanie z Ko-

enem Haverbeke Przedstawicielem Rządu Flandrii przy 

Ambasadzie Belgii.

od 2010 roku
Na mocy porozumienia pomiędzy Katolickim Uniwersy-

tetem Lubelskim Jana Pawła II i Państwowym Instytu-

tem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, 

na KUL będą mogły być przeprowadzane egzaminy na 

międzynarodowe certyfikaty potwierdzające znajomość 

języka rosyjskiego, na następujących poziomach:

•  Język rosyjski komunikacji codziennej A1, A2, B1, 

B2, C1

•  Język rosyjski kontaktów biznesowych B1, B2, C1

•  Język rosyjski w turystyce międzynarodowej RET 1, 

RET 2, RET 3.

3 stycznia
rozpoczął się organizowany przez Szkołę Języka i Kultury 

Polskiej KUL przy współpracy z University of St. Thomas 

w USA program prezentujący studentom amerykańskim 

postać Jana Pawła II w ścisłym nawiązaniu do Jego pol-

skich korzeni, środowiska i miejsc z Nim związanych.

Dwudziestu studentów wraz z Profesorami Kenne-

them Kempem i Garym Atkinsonem, merytorycznymi 

opiekunami z ramienia University of St. Thomas, spę-

dziło w Polsce 4 tygodnie. Główną częścią programu 

był pobyt na naszym Uniwersytecie, gdzie odbyła się 

większość wykładów i spotkań. Tutaj także studenci 

przygotowali swoje prace i przystąpili do końcowego 

egzaminu. Zaplanowano również wyjazd do Zamościa, 

Kazimierza i Nałęczowa, Częstochowy, Krakowa oraz 

Wadowic. Pobyt w Polsce był dla uczestników programu 

rozwinięciem ich studiów na uniwersytecie w USA.

12 stycznia
na zaproszenie Instytutu Jana Pawła II KUL, w ramach 

Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, 

wykład pt. „Osoba i jej spełnienie w myśli Karola Wojtyły 

– Jana Pawła II” wygłosił dr Kazimierz Krajewski.

12-13 stycznia
Koło Naukowe Historyków Studentów oraz Instytut Hi-

storii KUL zorganizowali konferencję naukową pt. „Rok 

1863. Z pola walki na Sybir”. Pierwszy dzień konferencji 
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przebiegał pod hasłem „Manifestacje i walka”, drugi – 

„Zesłańcy i pamięć o 1863 roku”.

13 stycznia
Studenci Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Filozofii 

KUL zorganizowali Dzień Kulturoznawcy: „Kultura i dy-

plomacja kulturalna”.

odbył się wieczór z kolędą hiszpańską i latynoamery-

kańską zorganizowany przez Katedrę Historii i Kultury 

Krajów Języka Hiszpańskiego, Koło Hiszpańsko-Polskie 

KUL, Lubelskie Towarzystwo Gitarowe, Instytut Hiszpań-

sko-Polski i Fundację Polsko-Iberyjską. Oprócz słuchania 

i śpiewania kolęd można było zapoznać się z tradycjami 

bożonarodzeniowymi w krajach języka hiszpańskiego 

oraz spróbować turrona.

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upo-

wszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium 

otwarte nt. „Europe as Empire: The Nature of the En-

larged European Union” (Europa jako imperium: natura 

poszerzonej Unii Europejskiej) z udziałem Jana Zielonki, 

politologa, profesora Uniwersytetu w Oksfordzie (St 

Antony’s College).

miała miejsce promocja nowego numeru kwartalnika 

ETHOS, którego tematem są „Oblicza emigracji”. Czaso-

pismo wydawane jest przez Instytut Jana Pawła II KUL. 

14 stycznia
odbyło się spotkanie nt. pedagogicznych implikacji 

kwestii analizowanych przez Benedykta XVI w Encyklice 

„Caritas in veritate” o integralnym rozwoju ludzkim 

w miłości i prawdzie, na które zaprosił Zespół Pedagogi-

ki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Instytut Leksykografii oraz Towarzystwo Naukowe KUL 

zorganizowali spotkanie promujące XIII tom Encyklope-

dii Katolickiej. Tom XIII (modlitwa-notyfikacja) zawiera 

1711 haseł, w tym 602 biogramy osób, które odegrały 

istotną rolę w dziejach Kościoła powszechnego, zreali-

zowanych przez 426 autorów.

Encyklopedia, zachowując dotychczasowy charakter, 

kładzie większy nacisk na hasła przedmiotowe, re-

alizowane wieloaspektowo. Zgodnie z aktualnymi 

założeniami metodologicznymi zagadnienia teologicz-

no-filozoficzne są naświetlane także z perspektywy 

historyczno-społecznej, a moralne korzystają z osią-

gnięć psychologii i socjologii. Podobnie w kwestiach 

religijnych nie ogranicza się do ukazywania jedynie 

stanowiska katolickiego, prezentuje również doktrynę 

innych wyznań chrześcijańskich, a także zagadnienia 

dotyczące religii pozachrześcijańskich. Tego rodzaju 

ujęć komplementarnych nie znajdzie się w popularnych 

encyklopediach internetowych ani coraz liczniejszych 

tłumaczeniach obcych leksykonów. 

16 stycznia
na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL 

w Stalowej Woli odbyła się konferencja metodyczno-

pedagogiczna dla nauczycieli języka angielskiego pt. 

„Nie wiesz jak pomóc uczniom słabym, jak zainspirować 

zdolnych …?” zorganizowana przez Instytut Pedagogiki 

WZNoS, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

KUL (zespół lektorów w Stalowej Woli) i Stowarzyszenie 

Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland.

18-25 stycznia
Instytut Ekumeniczny KUL zorganizował obchody Ty-

godnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Każdego dnia 

w Kościele Akademickim KUL wspólnej modlitwie 

przewodniczyli duchowni Kościoła Rzymskokatolickie-

go, Polskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-

Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego.

19 stycznia
na zaproszenie Instytutu Historii KUL wykład pt. „Biały 

wywiad i historia. Znaczenie historiografii w praktycz-

nej analizie stosunków międzynarodowych” wygłosił dr 

Wojciech Zajączkowski, Ambasador RP w Rumunii.

w ramach spotkania Konwersatorium Myśli Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II ks. prof. Alfred M. Wierzbicki 

wygłosił referat pt. „Jak dojrzewał personalizm w poezji 

Karola Wojtyły”. 

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL, Katedra 

Dziejów Systemów Totalitarnych, Zarząd Okręgu Lublin 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zorgani-

zowali obchody 65. rocznicy rozwiązania Armii Krajowej. 

W ramach obchodów Stowarzyszenie Lubelska Grupa 

Rekonstrukcji Historycznych FRONT i Stowarzyszenie Re-

konstrukcji Historycznych Wrzesień’ 39 wykonały dwie 

rekonstrukcje historyczne: pojmania żołnierza AK przez 

organy bezpieczeństwa PRL i przesłuchania żołnierza 

AK przez organy bezpieczeństwa PRL, pokazany został 

także film „Żołnierze wyklęci: Kto dzisiaj następny?”.

20 stycznia
Instytut Ekumeniczny KUL zorganizował konferencję 

naukową pt. „W drodze do jedności. 100-lecie ruchu 

ekumenicznego” z udziałem duchownych katolickich, 

prawosławnych i protestanckich. 

na zaproszenie Koła Starożytniczego Studentów KUL 

referat pt. „Granice wiarygodności rekonstrukcji – ma-

lowidła Polignota z Tazos” wygłosiła Anna Kubicka (ab-

solwentka filologii klasycznej oraz studentka V roku 

historii sztuki).

20-29 stycznia
w duchu solidarności z ofiarami trzęsienia ziemi na Haiti 

społeczność akademicka KUL zorganizowała zbiórkę 

datków do puszek.

21 stycznia
Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wy-

dział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego 

KUL zorganizowali posiedzenie naukowe wraz z refera-

tem ks. prof. Marka Starowieyskiego (UW) nt. „Geneza 

i rozwój chrześcijańskich reguł monastycznych”.

23-24 stycznia
Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk 

Przyrodniczych było gospodarzem XI Ogólnopolskiego 

Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu 

Poznawanie Wszechświata pt. „Teorie ewolucji kosmicz-

nej, biologicznej i kulturowej”.

25 stycznia
Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych Instytutu Hi-

storii KUL zaprosiła z wykładem pt. „Sowieckie przygo-

towania do wojny rewolucyjnej w latach 30-tych XX w.” 

dr. hab. Bogdana Musiała.

28 stycznia
na Kul-u odbyła się pierwsza część II etapu XXVIII 

Olimpiady Języka Łacińskiego. Do eliminacji zakwalifi-

kowało się 49 uczniów z 14 liceów ogólnokształcących 

województwa lubelskiego.

2 grudnia 2009 r. zmarł wybitny historyk sztuki ś.p. prof. Jerzy Lileyko.
Urodził się w 1932 r. w Brześciu nad Bugiem. Powojenne losy związały Go najpierw z Brzegiem na Śląsku, 

a kolejne lata z Warszawą, gdzie podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę naukową rozpoczął 

pod opieką profesorów Władysława Tomkiewicza i Stanisława Lorenza. W latach 1960-1963 pracował 

w Muzeum w Łazienkach, w latach 1963-1974 w Muzeum Historycznym m. Warszawy, od 1974 do 1979 

roku w Zamku Królewskim w Warszawie. Od roku 1980 został zatrudniony w Instytucie Sztuki PAN w War-

szawie, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę. Od roku 1988 związany był z Katolickim Uniwersy-

tetem Lubelskim, gdzie w roku 1989 został mianowany kierownikiem Katedry Historii Sztuki Nowożytnej 

po profesorze Antonim Maślińskim. W roku 1992 otrzymał stanowisko profesora KUL, w roku 1996 tytuł 

naukowy profesora w Instytucie Sztuki PAN, a w roku 1999 etat profesora zwyczajnego KUL.

Profesor Jerzy Lileyko uznawany był za jednego z najwybitniejszych badaczy dziejów mecenatu kró-

lewskiego i polskiego sejmu doby nowożytnej oraz znawców historii dawnej Warszawy. W kręgu Jego 

zainteresowań badawczych znalazły się również relacje polsko-saskie za czasów Augusta II i Augusta III. 

Profesor był autorem licznych prac naukowych, w tym monumentalnych dzieł, m.in. „Zamek Warszawski. 

Rezydencja królewska i siedziba władz Rzeczypospolitej (1569-1763)”, „Życie codzienne w Warszawie za 

Wazów”, „Regalia polskie”, „Sejm Polski. Tradycja-ikonografia-sztuka”.

Profesor Jerzy Lileyko był bardzo lubiany i szanowany przez studentów, pozostanie w naszej pamięci jako 

znakomity wychowawca kilku pokoleń historyków sztuki, promotor wielu doktoratów ze sztuki nowożyt-

nej. Cytując opinię profesora Zdzisława Żygulskiego, Profesora cechowała „skromność, postawa moralna 

i niestrudzona pracowitość”, poza którą wyczuwało się wielką kulturę charakterystyczną dla polskich elit.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 grudnia na warszawskim Wawrzyszewie.
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