
PL ISSN 0866-9961

Rok XXII maj-czerwiec 2010 Nr 3 (125)



JE Toomas 
Hendrik Ilves
Prezydent 
Republiki Estonii

19 maja 2010 r.

Doktor Honoris Causa KUL



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 3 (125) maj czerwiec 2010

3

Przegląd Uniwersytecki

Wydawca: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rada programowa: 
ks. Stanisław Wilk, ks. Stanisław Zięba, 

Józef Franciszek Fert, ks. Sławomir Nowosad

Zespół redakcyjny: 
Beata Górka (red. naczelny), 

Katarzyna Bojko, Anna Kowalczyk,

Roman Czyrka (foto)

Adres: 
Al. Racławickie 14, pokój 103, 

20-950 Lublin, tel./fax 0 81 445 41 09

e-mail: rzecznik@kul.lublin.pl

Druk:  Magic, Lublin

Nakład: 1500 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów, 
nie zwraca także materiałów niezamówionych

Szanowni Państwo,

maj i czerwiec to na uczelniach miesiące szczególnie wytężonej pracy. 

Zwłaszcza studenci mają swój udział w podwyższaniu statystyki 

wypracowywanych w tym okresie „roboczogodzin”. W maju pochłaniają 

ich w dużej mierze imprezy związane z kulturą studencką (cokolwiek 

rozumiemy pod tym pojęciem), czerwiec zaś to czas gorączkowego zbierania 

podpisów, zaliczeń oraz strategicznych działań sesyjnych (jak w najkrótszym 

czasie wchłonąć największą ilość wiedzy, albo przynajmniej zrobić wrażenie, 

że się ją wchłonęło). Tak, wiem, to pewien stereotyp. Jednych krzywdzi, 

innym pozwala funkcjonować w uczelnianej rzeczywistości, ale nad siłą 

stereotypów i procesem ich powstawania warto się chyba chwilę zatrzymać. 

Oto mamy sztandarową imprezę studencką w naszym mieście – Kozienalia. 

Studenci lubelskich uczelni odbierają klucze od bram miasta z rąk Prezydenta, 

roztańczony i rozbawiony korowód przetacza się przez Krakowskie 

Przedmieście i stanowi raczej żywą reklamę lokalnego browaru (choć trzeba 

oddać sprawiedliwość, że akurat studenci KUL z zasady nie korzystają ze 

wsparcia sponsorskiego kompanii piwowarskich), niż dowód na fantazję 

żaków. Następnego dnia prasa grzmi, że studenci byli „w stanie po spożyciu”. 

Na szczęście nie wszyscy, ale i tak powinni się zastanowić, czy na pewno 

opłaca się ugruntowywać taki stereotyp kultury studenckiej. 

 Nie o tym jednak jest bieżący numer „Przeglądu Uniwersyteckiego”. My 

piszemy o samych przyjemnych rzeczach, na przykład o uroczystości, podczas 

której Prezydent Estonii odebrał nadany mu w lipcu zeszłego roku tytuł 

doktora honoris causa KUL. Warto wsłuchać się w to, co estoński polityk, 

wykształcony w Stanach Zjednoczonych, ma do powiedzenia o sposobie naszego 

funkcjonowania we wspólnym europejskim domu. Zachęcam oczywiście do 

zapoznania się z całą zawartością numeru. 

Miłej lektury.

Beata Górka – redaktor naczelny
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Laudacja wygłoszona przez 
prof. Karola Klauzę:

W osobie Prezydenta Estonii, Too-
masa Hendrika Ilvesa oddajemy 

hołd i czcimy honor wszystkich, któ-
rzy spod niebiesko-czarnej flagi naro-
dowej Estonii utożsamiają się z dewi-
zą Republiki: „Moja Ojczyzna, moje 
szczęście i radość”. Ta Ojczyzna ko-
rzeniami sięga Estów, o których wspo-
minał Tacyt w I wieku. Ta Ojczyzna 
to Terra Mariana, część dziedzictwa 
Zakonu Najświętszej Maryi Panny 
i Kawalerów Mieczowych. Kraj po se-
kularyzacji zakonu szarpany skłóco-
nymi interesami Szwecji, Danii, Rosji, 
Litwy i Polski. Sekularyzacja zakonu da-
ła początek długiej drodze Estończyków 
wybijania się na samodzielność i pod-
miotowość. Świętowany jubileusz Unii 
Lubelskiej nawiązuje do sytuacji połu-
dniowej Estonii – Inflant Polskich, któ-
re w wyniku postanowień traktatu unij-
nego znalazły się od 1569 r. po 1795 r. 
we wspólnym zarządzaniu polsko-litew-
skim. Estonia stanowiła wówczas pół-
nocną flankę Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, która w XVII w. rozpościera-
ła się na południu aż po Morze Czarne. 
W traktacie unijnym reprezentantem 

sprawy estońskiej był hetman inflancki 
Jan Chodkiewicz. W Inflantach Polskich 
wychowali się potomkowie takich ro-
dów, jak Tyzenhausowie, Rejtanowie, 
Romerowie, Platerowie, Manteufflowie 
i inni.

Na początku XX w., w cieniu kultu-
rowego promieniowania eposu narodo-
wego Kalevipoeg, ruch Młodej Estonii 
ustami poety (emigranta z lat 40.) 
Gustava Suitsa (1883-1956) sformuło-

wał estetyczny i filozoficzny program 
pokolenia. Streszczał się on w hasłach 
zwalczania historycznie ukształtowane-
go prowincjonalizmu kultury estońskiej. 
Postulowano ściślejsze związanie z kul-
turą europejską przy zachowaniu na-
rodowego charakteru literatury i sztu-
ki we wszystkich jej artystycznych prze-
jawach. Hasłem młodej inteligencji es-
tońskiej było: „Więcej kultury! Więcej 
europejskiej kultury! Pozwólcie nam zo-

1 lipca 2009 roku upłynęło 440 lat od podpisania Unii Lubelskiej. Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, najstarszy uniwersytet lubelski, włączył się w upamiętnienie 
tego wydarzenia ofiarując najwyższy laur akademicki, czyli doktorat honoris causa, 
przedstawicielom tych narodów, które tworzyły Unię: „Dziś przypominamy ten piękny 
moment z przeszłości, którą manifestują niepodległe narody: Polacy, Litwini, Ukraińcy, 
Białorusini, Łotysze i Estończycy, aby przekazać sobie wzajemnie znak pokoju, przyjaźni 
i solidarności. Ofiarujemy ten doktorat w poczuciu uczestnictwa w szlachetnym akcie 
odnowienia historycznych więzi pomiędzy sąsiedzkimi narodami, którym Opatrzność 
pomogła uzyskać niepodległość i skierowała ich losy w stronę lepszej przyszłości” 
(z oświadczenia Rektora KUL). 19 maja doktorat honoris causa w imieniu Estończyków 
odebrał Prezydent Republiki Estońskiej Jego Ekscelencja Toomas Hendrik Ilves.

Doktorat honoris causa KUL 
dla JE Toomasa Hendrika Ilvesa 
Prezydenta Republiki Estońskiej
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stać Estończykami, ale dajcie nam też 
stawać się Europejczykami! Pragniemy 
odkrywać idee i formy, do jakich z jed-
nej strony pcha nas narodowy duch, nasz 
charakter i pragnienia, a z drugiej strony 
europejska kultura”.

Próby wcielenia tych haseł w ży-
cie, na skomplikowanej arenie po-
litycznej błękitno-czarnej ojczyzny 
Villema Grünthal-Ridala (1885-1942) 
i Johannesa Aavika (1880-1973) zostały 
zniweczone rewolucyjną polityką wnie-
sioną na karabinach sowieckiego żoł-
nierza. Jego pomnik w Tallinie jeszcze 
w kwietniu i maju 2007 r. symbolicz-
nie wskazywał na granice europejsko-
ści Estonii i zaborczego totalitaryzmu 
postsowieckiego, jako czynnika kultu-
rowych uwarunkowań narodu, które-
mu od 9 października 2006 r. przewo-
dzi jako prezydent dzisiejszy doktor ho-
noris causa Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. 

W biografii Pana Prezydenta, jak 
w soczewce skupiły się najbardziej ty-
powe, choć po części i elitarne, elementy 
sytuacji życiowych, właściwe tym, któ-
rzy we wschodniej Europie mieli odwa-
gę wychodzić spod więzów totalitarnego, 
marksistowsko-leninowskiego systemu. 
Urodził się na emigracji – w Sztokholmie, 
26 grudnia 1953 r. w rodzinie ucieki-
nierów z okupowanej przez Związek 
Sowiecki Estonii. Studia z zakresu psy-
chologii ukończył na renomowanych 
uczelniach amerykańskich: Columbia 
University i University of Pennsylvania. 
W latach 80. dał się poznać jako ope-
ratywny i sprawny dziennikarz radiowy 
służący, za pośrednictwem Radia Wolna 
Europa, sprawie niepodległości i suwe-
renności swojej ojczyzny. Jego wiedza 

polityczna, wrażliwość społeczna i świa-
domość historycznych wyzwań stojących 
przed Estonią w chwili uzyskania przez 
nią w 1991 r. niepodległości sprawiły, że 
oddał swe talenty i poczucie narodowej 
służby potrzebom dyplomacji, jako am-
basador w USA, Kanadzie i Meksyku. 
Zdobyte w tym okresie doświadczenie 
na arenie międzynarodowej pozwoli-
ło Toomasowi Ilvesovi, wówczas lide-
rowi partii socjaldemokratycznej, peł-
nić urząd ministra spraw zagranicznych, 
tym razem z pozycji lidera umiarkowa-

nej, centrystycznej Partii Ludowej, pod-
czas dwóch kadencji: w latach 1996-
1998 oraz 1999-2002. W 2004 r. w wy-
niku prowadzonych przez siebie nego-
cjacji doprowadził do przyjęcia Estonii 
do Unii Europejskiej. Podczas wyborów 
prezydenckich 2006 roku został wybra-
ny prezydentem Estonii, uzyskując zna-
czące poparcie intelektualistów estoń-
skich m.in. znanego dyrygenta Neeme 
Järvi (ur. 1937 r.), a także najważniejsze-
go współczesnego pisarza narodowego – 
Jaan Krossa (1920-2007) i filozofujące-
go pod wpływem myślicieli starej Azji 
Jaana Kaplinskiego (ur. 1941 r.).

Kariera akademicka Toomasa Ilvesa 
związana jest głównie z amerykań-
skim i kanadyjskim okresem jego dzia-
łalności. Rozpoczynał ją jako asystent 
naukowy w latach 1974-1979 na wy-
dziale psychologii Columbia University 
(USA). W 1976 r. uzyskał tytuł licencja-
ta psychologii, a w 1978 r. magistra na 
Uniwersytecie Pennsylwania. W latach 
1979-1981 pełnił funkcję asystenta dy-
rektora i nauczyciela języka angielskiego 
w Open Education Center w amerykań-
skim Englewood w stanie New Jersey. 
Następnie w latach 1981-1983 pełnił 
funkcję dyrektora i administratora sztuki 
w Vancouver Arts Center w Kanadzie. 
W okresie 1983-1984 był wykładowcą 
literatury i języka estońskiego w Simon 
Fraser University na Wydziale Studiów 
Interdyscyplinarnych w Vancouver. (...)

W materiałach dziennikarskich 
i przemówieniach politycznych Ilves za-
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warł swoje społeczne przekonania i aka-
demickie twierdzenia. Spośród godnych 
zapamiętania idei przewodnich jego wi-
zji Estonii i Europy na podkreślenie 
i wyróżnienie w kontekście przyznanego 
tytułu doktora honoris causa KUL za-
sługuje troska o harmonijny rozwój pa-
triotyzmu narodowego i poczucia euro-
pejskości. Nadto, szczególnie nam drogi 
jest rys odwołań do poloników, jakie po-
jawiają się w publicznych wystąpieniach 
Pana Prezydenta Ilvesa.

(...) Stojąc na straży prawa, mądrego, 
świadomie roztrząsającego argumenta-
cję, jako prezydent Toomas Ilves trosz-
czy się i broni sprawy człowieka, któ-
ra ma dla niego przede wszystkim wy-
miar społeczny. Świadomy tego antro-
pologicznego kryterium dla rozumienia 
procesów socjologicznych i politycznych 
podejmuje polemikę z takimi teorety-
kami współczesnego patriotyzmu gra-
niczącego z nacjonalizmem, jak Karl 
Deutsch (1912-1992), Ernst Gellner 
(1925-1995) czy Elie Kedourie (1926-
1992). Według przekonania prezydenta 
Ilvesa (...) Dzisiaj przypisujemy wielkie 
znaczenie raczej dla narodowej tożsamo-
ści, niż dla jej formy obywatelskiej i regio-
nalnej. Wyrażamy ją w języku wyuczonym 
przez matkę oraz w tym, co nazywamy 
kulturą narodową. To jest jakiś inny sposób 
mówienia o narodowej tożsamości.

W budowaniu tak rozumianej tożsa-
mości narodowej dzisiejszy doktor na-

szej Alma Mater dostrzega cenny wkład 
myśli i postaw zrodzonych nad Wisłą. 
W jego przemówieniach wielokrot-
nie znajdujemy odwołania do poloni-
ków związanych ze współczesną histo-
rią Polski i jej kulturą. Mówiąc o fia-
sku siłowego wpływania przez okupan-
tów na zmianę tożsamości narodowej, 
Prezydent Ilves przypomniał na zasadzie 
pars pro toto, jak w XIX w. na stacjach za-
boru rosyjskiego umieszczano znamien-
ne zakazy: Palenie i rozmawianie po pol-
sku jest zabronione. Z kolei przemawia-
jąc w kwietniu br. na Uniwersytecie 
w Turku przypomniał – powołując się 
na Zniewolony umysł Czesława Miłosza 
– jak wielki wysiłek towarzyszył Polsce, 
Estonii czy Węgrom w odbudowie swo-
jej utraconej pozycji europejskiej. (...) 
Podczas 39. Sympozjum w St. Gallen na 
temat „20 lat od upadku muru berliń-
skiego – Nowe wybory dla Europy” po-
wiedział, że nawet kryzysy ekonomicz-
ne i finansowe nie są w stanie znisz-
czyć antropologicznych i kulturowych 
fundamentów zjednoczonej Europy. Są 
one silniejsze niż zagrożenia wynikają-
ce z prawideł kryzysu ekonomicznego. 
Europa wyjdzie z tego doświadczenia 
wzmocniona o nowe wartości wynika-
jące choćby ze swobodnego przepływu 
ludzi i usług, jawności uprawianej poli-
tyki wspólnotowej, kładącej bariery dla 
wszelkich form restrykcji ekonomicz-
nych i korupcji.

Do takiego rozumienia patriotyzmu, 
tożsamości narodowej i europejskich 
przykładów zaangażowania po stronie 
człowieka zachęca młodzież swego na-
rodu: (...) Łatwo jest ferować proste i po-
pulistyczne rozwiązania. Jednakże histo-
ryk nigdy nie powinien szukać rozwiązań 
prostych i popularnych, ponieważ jego za-
daniem jest szukanie prawdy, a ta nigdy 
nie jest łatwa. Dlatego Prezydent Ilves 
stał się w październiku 2008 r. sygna-
tariuszem wspólnego stanowiska prezy-
dentów Polski, Estonii Łotwy i Litwy 
w sprawie konfliktu gruzińskiego, opo-
wiadającego się po stronie zachowania 
suwerenności i nienaruszalności gra-
nic niepodległych państw oraz ujawnie-
nia znamion niedemokratycznych sto-
sunków międzynarodowych w regionie 
Kaukazu.

Życzymy Panu Prezydentowi, by na-
dal z jednakową determinacją dawał 
świadectwo podstawowym wartościom 
narodowym i obywatelskim, zarówno na 
forum budowania tożsamości narodowej 
Estonii, jak i wspólnoty państw zjedno-
czonej Europy. Niech otrzymany dzisiaj 
tytuł doktora honoris causa, ubogacający 
jego liczne odznaczenia i tytuły honoro-
we, stanie się szczególnie cennym wyra-
zem uznania dla wszystkich spadkobier-
ców świadomości wyrosłej z ducha Unii 
Lubelskiej noszących w sercu umiłowa-
nie historycznej tożsamości Estów.
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Przemówienie JE Toomasa 
Hendrika Ilvesa:

Magnificencjo Rektorze, Panie 
i Panowie, Drodzy Przyjaciele!

To wielki zaszczyt być dzisiaj na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
centrum opozycji moralnej przeciwko 
tyranii, niezależnie czy nazistowskiej czy 
komunistycznej. Na Uniwersytecie, któ-
ry wydał tylu wybitnych Polaków, gdzie 
Karol Wojtyła pracował jako kierow-
nik Katedry Etyki na Wydziale Filozofii 
przed wyborem na papieża. 

Jest to również smutny czas dla 
Uniwersytetu, który stracił członka spo-
łeczności – Janusza Krupskiego w trage-
dii smoleńskiej. Estonia przechodzi ra-
zem z wami żałobę – wasza strata jest 
naszą stratą. Estonia i ja osobiście stra-
ciliśmy wielkiego przyjaciela w osobie 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Lech 
i Maria Kaczyńscy zostali naszymi przy-
jaciółmi, przyjaciółmi naszej rodziny; 
odwiedzali nas w naszym domu na far-
mie. Regularnie konsultowaliśmy się ze 
sobą. Kiedy nasz kraj przeżywał cięż-
ki okres trzy lata temu, pierwszą osobą, 
która do mnie zadzwoniła z zagranicy 
był Lech Kaczyński.

Dla Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
solidarność europejska nie była tylko 
czystym frazesem używanym podczas 
szczytów europejskich, to była rzeczy-

wistość. I Estończycy czuli to. Nie przy-
pominam sobie żadnego innego przy-
padku, kiedy osoba z zagranicy spotka-
łaby się z takim natężeniem emocji, ja-
kie widzieliśmy w Estonii po tragedii 
smoleńskiej. 

Wyrażam również żal po stracie absol-
wenta waszego Uniwersytetu Mariusza 
Handzlika, mojego przyjaciela, od kiedy 
razem byliśmy w Waszyngtonie w poło-
wie lat 90., z którym spędziłem wieczór 
dosłownie na tydzień przed tragedią, roz-
mawiając o Unii Europejskiej i NATO. 
Mariusz był dla mnie symbolem nowej 
Europy, nowej Polski: błyskotliwy, zaan-
gażowany, kreatywny, zdeterminowany 
do tego, żeby działać. Był stworzony do 
wielkich rzeczy i Europa bez niego jest 
miejscem zubożonym. Skłaniam głowę 
wraz z moim narodem przed wszystki-
mi, którzy zginęli w katastrofie.

Panie i Panowie, myśląc o czym będę 
mówił dzisiaj, spytałem siebie o czym roz-
mawialibyśmy z Mariuszem w Lublinie, 
gdyby był dzisiaj z nami. Kiedy spotka-
liśmy się ostatnio w Brukseli, powie-
dział mi: „do zobaczenia w Lublinie, 
Toomas”.

Chciałbym mówić o Europie i naszym 
miejscu w Unii Europejskiej. Mówiąc 
„my” myślę o Polakach i Estończykach 
oraz tych wszystkich innych, którzy 
z jakichkolwiek powodów są nazywa-
ni „nowymi członkami” w okresie po-

nad sześciu lat po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej. Wciąż jesteśmy nowi po 
sześciu latach, wciąż jesteśmy nazywani 
krajami byłego bloku komunistycznego. 
Nazywano nas również „nową Europą” 
powodując konsternację w odniesieniu 
do pojęcia „starej Europy”. Byliśmy na-
zywani także niewychowanymi dziećmi, 
które powinny milczeć zanim nasi starsi, 
bardziej błyskotliwi bracia zabiorą głos. 
Jürgen Habermas i Jacques Derrida zga-
nili nas za zrzucenie jarzma komuni-
zmu i za zamianę jego na jarzmo ame-
rykańskie. Używam tego wyrażenia „no-
wi członkowie” nie dlatego, że jest ono 
w jakikolwiek sposób ważne, ale dlate-
go, że nałożono je na nas z góry, od-
zwierciedla ono wittgensteinowski zbi-
tek znaczeń funkcjonujący między sta-
rymi członkami, oznaczający: pełen ko-
rupcji, niekompetentny, antyeuropejski, 
rusofobiczny, niewarty aby nadawać mu 
stanowiska przywódcze. Czy możemy 
wyeliminować ten podział, który trwa 
do dzisiaj, ponad sześć lat po przystąpie-
niu do Unii Europejskiej.

W przypadku wcześniejszych rozsze-
rzeń status nowego członka w rzeczywi-
stości nie istniał, ani nie miał żadnych 
implikacji długoterminowych. Nie by-
ło tak w 1973 roku przy rozszerzeniu na 
północny-zachód (czyli Dania, Irlandia 
i Wielka Brytania), ani w 1981 i 1986 ro-
ku przy rozszerzeniach śródziemnomor-
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skich (Grecja, Hiszpania, Portugalia), 
ani w 1995 roku podczas przyjmowania 
państw neutralnych (Szwecja, Finlandia, 
Austria).

Nigdy, w żadnym z tych przypadków, 
nie mówiono o nowych członkach. Dla 
mnie bardziej podstawowym problemem 
jest to, że upływ czasu nie zmienia naszej 
sytuacji. Wymusza to pewne działania 
na nas. Jest to problem związany z po-
dejściem, który sięga czasów oświece-
nia, kiedy Larry Wolff opisał to w swojej 
książce: „Wynaleźć Wschodnią Europę. 
Mapa cywilizacji i oświecenia”. Historyk 
Norman Davis, zauważał w wielu swo-
ich książkach, że jest to kwestia komfor-
towej ignorancji. Jeśli miałoby być tak, 
że podejście, ignorancja warunkują po-
litykę Unii Europejskiej, to mamy duży 
problem. Czyli, polityka primi inter pa-
res, czy może dokładniej pauci inter pa-
res, gdzie pierwszymi można nazwać tyl-
ko kilku wybranych. Oczywiście uważa 
się, że „nowi członkowie” nie mogą być 
traktowani równie poważnie, jak „sta-
rzy członkowie”. Kiedy miałem prze-
mówienie w zeszłym roku w Centrum 
Europejskim w Natolinie, wskazałem, że 
ze 158 przedstawicielstw zagranicznych 
tylko jedno było kierowane przez osobę 
z tak zwanego nowego państwa człon-
kowskiego. Jeśli popatrzymy na proces 
podejmowania decyzji, sytuacja jest ta-
ka sama. Tak samo dzieje się z polity-
ką zagraniczną, gdzie nikt nie podzielił 
naszych obaw wyrażanych podczas kon-
fliktu z 2008 roku w Gruzji.

Stereotypy utrzymują się. W 2009 
roku Polska była jedynym państwem 
w Unii Europejskiej, które wykaza-
ło dodatni wzrost gospodarczy, nie tak 
dawno temu populiści mówili o pol-
skim hydrauliku, który miał spowodo-
wać ruinę referendum we Francji, czy 
ruinę tego, co nazywano konstytucją 
Unii Europejskiej. Quod licet Iovi, non 
liced Novii. Nota Bene! Nec Iovi, sed enim 
Novii.

Dzisiaj w rzeczywistości państwa eu-
ropejskie zachowują się bardzo odpo-
wiedzialnie jeśli chodzi o gospodarkę, 
jeśli chodzi o politykę fiskalną. Krajami, 
które mają największe zaległości są 
członkowie starzy. Kiedy popatrzymy na 
kraje, które spełniają wymóg zadłużenia 
na poziomie 60 procent PKB, większość 
z nich to nowi członkowie. Tak samo jest 
z wymogiem deficytu poniżej 3 procent. 
Mówię o tym nie dlatego, że jestem eu-
rosceptykiem – wręcz przeciwnie, jestem 
jak najbardziej pro-europejski, pro-inte-
gracjonalistyczny. Martwię się, że utrzy-
mywanie się stereotypów prowadzi do 
różnego traktowania państw członkow-
skich na podstawie kryteriów, które są 
zupełnie nieważne. Martwię, się, że jeśli 
nie przyjmiemy bardziej zdecydowane-

go stanowiska, właśnie my „nowi człon-
kowie” stracimy najwięcej.

Panie i Panowie, mówię o tych spra-
wach ponieważ właśnie rozpoczyna się 
siódmy rok naszego członkostwa w Unii 
Europejskiej i często w przeszłości oka-
zywało się, że pozwalaliśmy sobie na to, 
by nasze głosy, nasze problemy były sły-
szalne w Europie. Oczywiście obawiamy 
się, że niektóre kraje myślą o utracie su-
werenności w Unii Europejskiej i możli-
wości bycia wykorzystanym. Uważam, że 
powinniśmy spojrzeć na nasze stanowi-
sko wobec Unii bardziej fundamental-
nie, ale także z perspektywy naszej hi-
storii. Nie chodzi o zabory, okupacje, czy 
rządy państw obcych na naszym tery-
torium, kiedy nasze narody były raczej 
skłonne do walki. Chodzi o te ciemne 
strony naszej historii, które prowadziły 
do odcinania się, izolacji narodów, gdzie 
współpraca sprowadzała się tak napraw-
dę do gry o sumie zerowej.

Zarówno Unia Lubelska, jak Liga 
Hanzeatycka powinny być postrzegane 
jako prekursorzy integracji europejskiej, 
ponieważ zakładały wspólne korzyści 
wszystkich uczestniczących w nich kra-
jów, a także bezpieczeństwo i dobrobyt. 
Przykładem jest Kraków jako miasto 
hanzeatyckie i stolica Polski. Także mia-
sta z tej części Estonii, z której pocho-
dzę, z Livonii czy Inflantów, która była 
częścią Unii Lubelskiej należały również 
do Hanzy. Także te oba systemy – Unia 
Lubelska i Liga Hanzeatycka wkrótce 
rozpadły się, ponieważ prawdopodob-
nie w tamtych czasach nie wytrzymały 

nacisków, ciśnienia wywieranego na nie 
z zagranicy, z Zachodu i ze Wschodu. 
Rozpadły się, ponieważ nie były na ty-
le silne aby przetrwać. Co chciałbym 
podkreślić, to to, że zarówno Polacy, 
jak i Estończycy mają w swoich histo-
riach pozytywne doświadczenia związa-
ne z ruchem, gospodarką, wymianą mię-
dzynarodową. Oczywiście, to było nieco 
wymuszone, co w wiekach, które nastąpi-
ły po nich objawiło się właśnie pewnym 
brakiem zaufania, czy obawą o suweren-
ność. Nie powinniśmy tych rzeczy ze so-
bą mieszać. Podboje czy zabory to jedna 
rzecz, ale z drugiej strony dobrowolne 
łączenie sił na rzecz lepszych rozwiązań 
politycznych, czy gospodarczych tak jak 
w Unii Europejskiej to inna rzecz, in-
na sprawa. Ważne są one choćby dla ce-
lów bezpieczeństwa, tak jak w przypad-
ku NATO. Tak naprawdę okazuje się, że 
pewne zapisy Paktu Atlantyckiego oka-
zują się lepszymi, większymi gwaranta-
mi suwerenności, niż to, co możemy so-
bie sami zagwarantować jako państwo 
narodowe. 

Zatem oddawanie pewnego zakre-
su praw narodowych, jak to już znamy 
chociażby z Traktatu Wersalskiego, jest 
czymś czym rzeczywiście zatroskane są 
społeczeństwa czy narody. Unia jest in-
nym przykładem, gdyż nasze doświad-
czenia okupacji sowieckiej czy austro-
węgierskiej niosły za sobą odmienne do-
świadczenia. Oczywiście wielu wschod-
nich Europejczyków narzeka, że ich kraj, 
ich naród jest niejako przerzucany od 
jednej unii do innej, i ciągle musi ko-
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muś podlegać, ale tak naprawdę z te-
go płynie taki wniosek, że tę Unię, któ-
rą teraz mamy powinniśmy jak najbar-
dziej wzmacniać, a nie budować nowych 
podziałów. Aby to osiągnąć musimy za-
dbać, aby nas lepiej słyszano, aby nie być 
zagłuszanym głosem innych, większych 
krajów. I co najważniejsze powinniśmy 
przestać myśleć o Europie w katego-
riach „oni” i „my”.

Weźmy przykład kryzysu walu-
ty Euro. Oczywiście możemy narze-
kać i spekulować na ten temat, że Euro 
jest stracone, że wszystkiemu winni są 
bankierzy. Ale gdzie to nas zaprowadzi? 
Jesteśmy dorośli, musimy mierzyć się 
z rzeczywistością, z odpowiedzialnością. 
Jeśli inwestorzy dostrzegają pewne pro-
blemy w polityce fiskalnej danego kra-
ju, zwykle mówią o tym. Zatem zamiast 
obwiniać bankierów, czy fundusze inwe-
stycyjne za to co dzieje się w Europie, 
musimy przyznać, zobaczyć, że jeśli nie 
będziemy sami dla siebie stróżami, po-
licjantami, jeśli nie przestrzegamy na-
szych własnych reguł to w rezultacie bę-

dziemy musieli za to zapłacić, tak samo 
jak w sytuacji kiedy żyjemy ponad mia-
rę, ponad nasze możliwości i nie kontro-
lujemy tego.

Obwinianie innych za nasze błędy to 
bardzo popularny błąd, którego dopusz-
czają się dorośli. Europa jako kultura 
rozwinęła się ponieważ zawsze tak dużą 
wagę przywiązywano do odpowiedzial-
ności za to co się robi, czego się podej-
muje. Europa jest domem idei państwa 
prawa, w tradycji europejskiej jest zacho-
wywanie reguł – jeśli je tworzymy, musi-
my ich przestrzegać, jeśli ich przestrze-
gamy, oczekujemy, że wszyscy którzy są 
zaangażowani w dane działanie też bę-
dą ich przestrzegać. To właśnie odróż-
nia Europę od totalitaryzmów, od tego 
co jest brutalne, nieracjonalne i czynio-
ne ad hoc. Musimy to mieć na uwadze, 
zachowywać tak, aby odzyskać ten nieja-
ko wyidealizowany obraz Europy i rozu-
mienia Europy. Musimy postawić spra-
wę jasno, że jeżeli decydujemy o odda-
niu części naszej suwerenności, robimy 
to po to, aby właśnie przestrzegać zasad, 

które sami w ramach Europy wypraco-
waliśmy i musimy mieć świadomość, że 
robią to wszyscy na rzecz równości, na 
rzecz lepszej przyszłości, tak, że zosta-
ją już tylko równi, nie tylko ci, których 
można nazwać Paucis inter pares.

Wierzę, że Polska odgrywa tutaj 
szczególną rolę. Polska jak żaden inny 
członek Unii zgłasza stale zapotrzebo-
wanie na moralną przejrzystość działań 
Unii. Ta przejrzystość moralna przeja-
wia się przez politykę fiskalna, czy też 
zagraniczną. Solidarność, uczciwość, ale 
także równość. Polska te sprawy rozumie 
podobnie jak ta część Europy, która wy-
zwoliła się z totalitaryzmów. Polska ma 
też coś innego, coś specjalnego: pewną 
rolę, pewną odpowiedzialność jako je-
den z największych członków Unii, dla-
tego Polski nie można nie zauważyć, nie 
można jej odrzucać jako ważnego głosu. 
Nie można jej ignorować.

Myślę, że i my w Estonii, ale też in-
ne kraje czynią ten polski głos jeszcze 
silniejszym. Potrzebujemy Polski, któ-
ra będzie stać ponad drobnymi, mały-
mi interesami partykularnymi różnych 
krajów, która będzie to rozumiała i brała 
odpowiedzialność. Estonia to rozumie, 
Estonia stoi przy waszym boku.

Panie i Panowie, mówiąc jesz-
cze o Panu Mariuszu Handzliku, cza-
sem się sprzeczaliśmy, czasem rozma-
wialiśmy o wielu rzeczach, ale mieli-
śmy podobne fundamenty, widzieliśmy 
Polskę jako szczególną część Europy, 
tak jak Estonię, widzieliśmy problemy 
wynikające z pewnego dziedzictwa ko-
munizmu, które mogą szkodzić jeszcze 
dziś duchowi Europy. Wierzyliśmy tak-
że, z Mariuszem Handzlikiem, że jeże-
li współpracujemy ściśle, Europa, mó-
wiąc potocznie, nam się uda, Europa bę-
dzie sukcesem. Zatem musimy sięgać do 
historii współpracy, tak aby zapewnić, 
że ta nowa Europa, cała Europa służyła 
wszystkim narodom.
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16 kwietnia Jubileusz 80-lecia uro-
dzin obchodził Ksiądz Profesor 

Jan Chwałek – muzykolog, dyplomowa-
ny organmistrz i Rzeczoznawca Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
do spraw zabytkowych organów. 
Uroczystość przygotowana z tej okazji 
przez Instytut Muzykologii KUL zgro-
madziła absolwentów muzykologii, stu-
dentów i przyjaciół Księdza Profesora.

Współpracownicy Księdza Profesora 
przygotowali okolicznościową publi-
kację: „Artificium Ars Scientia. Księga 
Jubileuszowa w 80. rocznicę uro-
dzin Ks. Profesora Jana Chwałka” (red. 
Maria Szymanowicz, wyd. Polihymnia). 
Zawiera ona wspomnienia Jubilata, je-
go uczniów i współpracowników. 
Przedstawia dorobek naukowy i organ-
mistrzowski Ks. Profesora Jana Chwałka 
(promotora ponad 100 magisteriów i 11 
doktoratów). Na obszerny, bogato ilu-
strowany, tom składa się wiele ciekawych 
artykułów z dziedziny, której profesor 
poświęcił całe życie, między innymi 
z zakresu: budowy organów, historii za-
bytkowych organów, teorii muzyki oraz 
sylwetki organmistrzów. Do książki do-
łączona jest płyta z prezentacją brzmie-
nia organów i pozytywów zbudowanych 
przez Ks. Profesora Jana Chwałka.

W laudacji o. dr Julian Mieczysław 
Śmierciak powiedział: Nieuchronnie 
przypominają się dzisiaj słowa psalmisty: 
„Miarą naszego życia jest lat 70, 80 gdy 
jesteśmy mocni”. Nasz czcigodny Jubilat 
Ksiądz Profesor Jan Chwałek okazał się 
być obdarowany tą właśnie mocą z nie-
ba. Dlatego dzisiaj, gdy świętujemy jego 
80. urodziny dziękujemy Bogu za tenże 
dar jego życia pośród nas, za ową moc, 
która przejawia się nie tylko w samej 
liczbie lat Jubilata, ale przede wszystkim 
w jakości jego życia, które nieraz zadzi-
wia intensywnością. 

To życie Księdza Profesora złączy-
ło się z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim już od 54 lat. Ujmuje on 
wyjątkową pracowitością, uczciwo-
ścią, sumiennością i szlachetnością du-
cha. Wytrwałym poszukiwaniem i bro-
nieniem prawdy tej naukowej i życio-
wej. Nasz Jubilat zapewne chętnie by 
mnie uciszył w tego typu wywodach, 
bo wiem, że każde słowo laudacji to ra-
na zadana jego skromności, ale trzeba 
to dzisiaj podkreślić. Bo w historii swe-

go życia nieraz mimo sukcesów usuwał 
się w cień. Niech nadrobią to jubileusze. 
One wprawdzie przypominają o przy-
krym upływie czasu i zmianach, ale wie-
rzymy, że wspaniała osobowość Księdza 
Profesora nigdy się nie zmieni, tak jak 
i my nie zmieniamy naszych uczuć – 
za wszystko dziękujemy i wdzięczność 
wyrażamy dzisiejszą modlitwą i księgą 
jubileuszową. 

Na koniec dodam, że wiele faktów 
z życia Księdza Profesora Chwałka jesz-
cze nie znamy, ale uchylił on rąbka ta-
jemnicy, bo wiele z nich możemy się 
dowiedzieć z jego osobistych zapisków 
i wspomnień, które udostępnił i zosta-
ły wydrukowane w księdze jubileuszo-
wej. Warto je przeczytać, gdyż opisuje 
w nich ciekawe wydarzenia ze swego ży-
cia, począwszy od dzieciństwa, poprzez 
różne etapy realizacji swoich zaintere-
sowań i powołania, a ujmuje to cieka-
wym językiem literackim, zastosowa-
niem oryginalnej gwary. Językiem cza-
sem dosadnym, a czasem humorystycz-
nym i uszczypliwym, a nade wszystko 
wymownym i bogatym w spostrze-
żenia. Dostarcza także wiele informa-
cji o początkach i rozwoju muzykologii 
na KUL. Informacji, których nigdzie in-
dziej nie znajdziemy. Za to wszystko mu 
dziękujemy życząc zdrowia, siły ducha 
i dalszych sukcesów, bo wiemy, że pla-
nów i pracy ma jeszcze wiele.

W imieniu władz Wydziału Teologii 
podziękowania złożył prodziekan o. prof. 
Ireneusz Ledwoń: W jakiż przedziwny 
sposób w jednej postaci i w jednym ży-
ciu splotły się te trzy niezwykłe godno-
ści – godność kapłana, godność nauczy-
ciela i niewątpliwie godność rzadka – ar-
tysty organmistrza.

Proszę Państwa mamy przed so-
bą człowieka, który może się poszczy-
cić olbrzymim dorobkiem naukowca 
ale i człowieka o niezwykłych umiejęt-
nościach praktycznych: budowniczego, 
projektanta, konserwatora tego najpięk-
niejszego z wszystkich instrumentów. 
Kto choć raz miał przyjemność, a ja też 
taką miałem, uderzyć w klawisze orga-
nów, ten wie co to znaczy. Myślę, że dzi-
siaj wszyscy, którzy otaczamy tu Księdza 
profesora swoją życzliwością, swoją 
przyjaźnią, swoją miłością, szacunkiem 
– możemy być przede wszystkim dum-
ni z faktu, że pośród nas jest taki czło-

wiek, że możemy czerpać z dziedzic-
twa, które on wspólnie z innymi wy-
kuwał, tworzył, u którego podstaw się 
znajdował ze swoimi zdolnościami, ze 
swoim intelektem i ze swoim sercem. 
Za to wszystko chcemy dzisiaj także 
Księdzu Profesorowi powiedzieć: dzię-
kujemy. Dziękuję w imieniu wydziału, 
dziękuję w imieniu uniwersytetu, dzię-
kuję w imieniu wszystkich tych, którzy 
się tu dzisiaj zgromadzili.

Ksiądz Profesor Jan Chwałek uro-
dził się 7 stycznia 1930 r. w Woli 
Baranowskiej. Jest kapłanem diece-
zji sandomierskiej, święcenia kapłań-
skie przyjął w 1956 r.. Studia muzyko-
logiczne na KUL rozpoczął w 1956 r., 
W 1961 r. objął funkcję p.o. proboszcza 
w Pelagowie, w 1962 był wikariuszem 
w parafii św. Józefa w Sandomierzu. Od 
1961 rozpoczął wykłady na KUL, w la-
tach 1963-1972 wykładał w Wyższym se-
minarium Duchownym w Sandomierzu. 
W 1964 r. uzyskał stopień doktora na 
podstawie rozprawy „Fragmenty che-
ironomiczne z Biblioteki Uniwersytetu 
Wrocławskiego”. Habilitował się 
w 1980 r. na podstawie rozprawy 
„XVII-wieczne organy z kościoła far-
nego w Kazimierzu Dolnym”. W la-
tach 1982-1987 kierował Instytutem 
Muzykologii KUL. Od 1982 był rów-
nież Kierownikiem Katedry Katedry 
Instrumentologii.

Zainteresowania Księdza profeso-
ra skupiają się na: historii budownic-
twa organowego w Polsce i za grani-
cą (Białoruś, Niemcy, USA, Ukraina, 
Włochy), teorii budowy organów, obej-
mującej zagadnienia stylistyki, roz-
wiązań konstrukcyjnych i właściwości 

Księga Jubileuszowa 

dla Ks. Prof. Jana Chwałka



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 3 (125) maj czerwiec 2010

11
ju

bi
le

us
z

11

23 kwietnia Ks. Prof. Kazimierz 
Popielski świętował 75 urodzi-

ny, 50-lecie święceń kapłańskich oraz 
45-lecie obecności naukowo-dydaktycz-
nej na KUL. Z tej potrójnej okazji 
Instytut Psychologii przygotował mię-
dzynarodowe sympozjum jubileuszowe 
z udziałem naukowców z całej Europy 
i licznych gości, osób bliskich i docenia-
jących Księdza Profesora. 

Życiorys naukowy
1969 r. ukończył studia psychologiczne  
na KUL.
1975 r. uzyskał stopień doktora nauk  
społecznych w zakresie psychologii na 
podstawie dysertacji: „Analiza procesu 
przystosowania na przykładzie badań 
wybranych grup studentów”.
I semestr 1978/79 r. studiował  
na Uniwersytecie Wiedeńskim 
Logoterapię i psychoterapię u prof. 
V. E. Frankla, oraz  psychologię 
kliniczną u prof. E. Ringla.
II semestr 1978/79 r. przebywał na  
stypendium Max Planck Institut 
fur Psychiatrie (Abt. Psychologie), 
na Uniwersytecie w Monachium 
oraz w Suddeutsche Institut fur 
Logotherapie.
1970 r. rozpoczyna pracę w Katedrze  
Psychologii Klinicznej i Osobowości 
KUL. Prowadzi zajęcia z diagnostyki 
psychologicznej, poradnictwa 
psychologicznego i psychologii 
osobowości.
1991 r. prowadzi wykłady oraz  
proseminarium z psychoterapii 
i psychologii zdrowia, a od roku 
1994 także seminaria: magisterskie 
i doktoranckie z psychoterapii 
i psychologii zdrowia.

od roku 1994 kieruje Katedrą  
Dynamiki Grupowej i Psychoterapii 
KUL (od roku 1995 przemianowaną 
na Katedrę Psychoterapii i Psychologii 
Zdrowia).
1993 r. uzyskał stopień doktora  
habilitowanego na podstawie 
rozprawy „Noetyczny wymiar 
osobowości”.
1993/94 przebywał na praktyce  
klinicznej I prowadził badania 
z zakresu logoterapii, psychosomatyki 
i psychologii egzystencjalno-
kognitywnej w Catholic University 
of America (CUA) w Waszyngtonie, 
Institute of Logotherapy w Berkeley 
oraz Institute of Cognitive 
Psychotherapy w Filadelfii.
1995 r. mianowany profesorem  
w Instytucie Psychologii KUL.
od 1995 r. jest profesorem psychologii  
egzystencjalnej – logoterapii na 
Uniwersytecie w Trnawie (Słowacja).
w latach 1996-1999 był kierownikiem  
Instytutu Psychologii KUL.
od 1999 r. kieruje studiami  
wieczorowymi z psychologii na 
KUL.
2000 r. otrzymał Krzyż Kawalerski  
Orderu Odrodzenia Polski.
2001 r. został wyróżniony Wielką  
Nagrodą Miasta Wiednia im. Viktora 
E. Frankla (Der Grosse Preis des 
Viktor E. Frankl – Fonds der Stadt 
Wien).
2001 r. otrzymał doktorat honoris  
causa Uniwersytetu Trnawskiego.
Jest członkiem (w tym założycie-

lem) trzech międzynarodowych to-
warzystw psychoterapeutycznych: 
Deutsche Gesellschaft fur Logotherapie 
und Existenzanalyse, Monachium; 
Arzltiche Gesellschaft fur Psychoterapie, 
Wiedeń; Osterreichische Gesellschaft 

Logotherapie und Existenzanalyse 
Wiedeń. Należy też do Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego.

W roku 1993/1994 uzyskał 
Certificate Institute of Logotherapy 
w Berkeley, California; w 2000 r. - 
Euro pean Association for Lo go-
the rapy and Existential Analysis, 
Certiticate. W 2002 r. – Honorowy 
Prezydent Instytutu Egzystencjalnej 
Psychologii i Noo-logoterapii – 
Fakultet Humanistyczny Uniwersytetu 
w Trnawie.

Naukowa dziedzina badań ks. prof. 
Popielskiego dotyczy m.in. psychote-
rapii, psychologii osobowości i psy-
chologii zdrowia, logoterapia, psycho-
logia egzystencjalno-kognitywna, noo-
psychosomatyka. Obszar szczególnych 
zainteresowań jubilata to psychologiczna 
analiza poczucia sensu życia oraz struk-
tury, dynamika i preferencje wartości.

Ksiądz Profesor rozwinął i zopera-
cjonalizował polski wariant logoteorii 
i logoterapii V.E. Frankla, zwany noo-
teorią i noo-terapią. Sformułował kon-
cepcję „Noetycznego wymiaru osobowo-
ści” oraz skonstruował testy: Test Noo-
dynamiki (T.ND), Skala Objawów Noo-
psychosomatycznych (SO NPS) (1990), 
Skala Preferencji Wartości (1991).

Jubileusz Ks. Prof. 
Kazimierza Popielskiego

brzmieniowych, a także na ochronie za-
bytkowych organów jako dzieł sztuki.

Ponadto: 
Na podstawie wyników badań  
dawnych pozytywów wykonał 3 
kopie tego typu instrumentów, które 
były wykorzystywane m.in. przez 
Chór Kurczewskiego w Poznaniu, 
na Festiwalu chórów w Belgii, 
podczas Dni Muzyki Organowej 
w Krakowie, przez Operę Kameralną 
J. Sudkowskiego w Warszawie, 

w cyklu „Żywoty instrumentów” 
prowadzonych przez Cegiełłę w TVP, 
na KUL-u i innych.
jako pracownik PKZ w Krakowie,  
w latach 1970-72 kierował 
całokształtem prac konserwatorskich 
organów w kościele parafialnym 
w Orawce; w latach 1975-82 
w kościele farnym w Kazimierzu 
Dolnym; w roku 1992 dokonał 
intonacji i strojenia zabytkowych 

organów w Olkuszu, a w 1998 
w kościele Cystersów w Jędrzejowie.
Jako rzeczoznawca Ministra Kultury  
kieruje pracami konserwatorskimi 
wielu zabytkowych organów 
w Polsce.
Wykonał szereg projektów nowych  
organów i brał czynny udział przy 
ich budowie.
Razem ze studentami podejmuje  
prace przy ochronie zabytkowych 
organów.
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Zawołanie to w języku łacińskim wid-
nieje na medalu wręczonym ks. prof. 

Antoniemu Dębińskiemu – Dziekanowi 
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji KUL przez Wiceprezesa 
Stowarzyszenia Urzędników Stanu 
Cywilnego RP – Henryka Chwycia 
podczas uroczystego zakończeniu I edy-
cji Podyplomowych Kwalifikacyjnych 
Studiów Ad mi nis tracyjnych z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego. 

Uroczystość odbyła się 11 czerw-
ca w Auli Collegium Iuridicum przy ul. 
Spokojnej. Wzięli w niej udział studenci 
I edycji studiów oraz zaproszone osoby, 
m.in. Jan Węgrzyn –Dyrektor Generalny 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Józef Różański Dyrektor 
Departamentu Wyznań Religijnych 
oraz Mniejszości Narodowych i Et-
nicznych MSWiA, dr Maciej Stanisław 
Zięba – Dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Kazimierz Gola – Prezes Śląskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Urzędników 
Stanu Cywilnego RP oraz Władysław 
Penar – redaktor naczelny Biuletynu 
Informacyjnego Technika i USC.

Ustawa z dnia 19 września 2008 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o aktach sta-
nu cywilnego oraz ustawy o opłacie 
skarbowej (Dz. U. Nr 182. poz. 1121) 
wprowadziła nowe wymagania wobec 
osób które mają być zatrudnione na sta-
nowisku kierownika USC oraz zastęp-
cy kierownika USC. Osoba taka powin-
na posiadać: obywatelstwo polskie, peł-
ną zdolność do czynności prawnych, 
korzystać z pełni z praw publicznych, 
nie być prawomocnie skazana za prze-
stępstwo umyślne i cieszyć się niepo-
szlakowaną opinią. Dokonano zmia-
ny w ustawie prawo o aktach stanu cy-
wilnego poprzez dodanie art. 6a ust. 1 
pkt 5 w którym wprowadzono wymóg 
wykształcenia, podobnie jak w ustawie 
o pracownikach samorządowych, gdyż 
w obu ustawach jest mowa o wykształ-
ceniu wyższym pierwszego lub drugiego 
stopnia w rozumieniu przepisów ustawy 
o szkolnictwie wyższym. Wśród wyma-
gań stawianych kierownikom USC i ich 
zastępcom wymienia się jako najbardziej 
preferowane ukończenie studiów praw-
niczych lub administracyjnych zakoń-
czonych uzyskaniem tytułu magistra lub 

ukończenie specjalistycznych studiów 
podyplomowych. Postawienie wysokich 
wymagań, szczególnie w zakresie wy-
kształcenia i stażu pracy, jest zrozumia-
łe i słuszne, i jak czytamy w uzasadnie-
niu do projektu ustawy „wynika z cha-
rakteru oraz konsekwencji wykonywa-
nych czynności”. 

Osobom chcącym podjąć pracę na 
stanowisku kierownika lub zastępcy kie-
rownika USC, które magisterskich stu-
diów kierunkowych nie ukończyły, usta-
wodawca daje możliwość uzupełnienia 
wiedzy poprzez ukończenie podyplomo-
wych studiów administracyjnych. Z obo-
wiązku ukończenia tego typu studiów 
nie dotyczy jedynie osób, które ukoń-
czyły studia prawnicze lub administra-
cyjne i uzyskały tytuł magistra. Osoby 
legitymujące się tytułem zawodowym li-
cencjata powinny uzupełnić wykształce-
nie albo poprzez podjęcie studiów wyż-
szych II stopnia i uzyskanie tytułu za-
wodowego magistra na kierunku admi-
nistracja albo ukończyć podyplomowe 
studia administracyjne (art. 6a ust.1 pk 5 
lit. a i b. p.a.s.c.). 

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia 
Administracyjne z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego to profesjonalne stu-
dia utworzone w roku akademickim 
2008/2009 (jako pierwsze w Polsce) na 
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji KUL. W ten sposób 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji KUL będący ważnym 
ośrodkiem naukowym o ugruntowanej 
już pozycji, znanym w środowisku zaj-
mującym się rejestracją stanu cywilnego 
m.in. poprzez organizowane międzyna-
rodowych i krajowych konferencji i szko-
leń z tej tematyki poszerza ofertę kształ-
cenia kadr Urzędów Stanu Cywilnego. 
Potrzeby w tej dziedzinie były wielo-
krotnie zgłaszane przez osoby uczest-
niczące w szkoleniach organizowanych 
dla Urzędników Stanu Cywilnego przez 
różne instytucje. Również ogólnopolskie 
badania w zakresie wykształcenia kadr 
USC wykazały niedostateczne przygo-
towanie fachowe i potrzebę zorganizo-
wania tego typu kształcenia. 

Uruchomieniu takich studiów przy-
świecało założenie, że stanowisko urzęd-

Salus publica suprema lex
Studia podyplomowe dla pracowników Urzędów Stanu Cywilnego
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nika stanu cywilnego wymaga obecnie 
dużej wiedzy z zakresu prawa i admini-
stracji. Skoro studia podyplomowe mo-
gą podjąć absolwenci studiów licencjac-
kich lub magisterskich dowolnego kie-
runku np. pedagogika, filologia, historia, 
ochrona środowiska itp. (a urzędników 
z takim i podobnym wykształceniem 
jest spora grupa) Rada Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji 
KUL uznała, że powinny to być studia 
podyplomowe dające możliwie szeroką 
wiedzę z zakresu rejestracji stanu cywil-
nego, a spełnić to mogą trzysemestral-
ne studia kwalifikacyjne o łącznej licz-
bie 270 godzin zajęć i konwersatoriów 
w tym 90 godzin poświęconych zagad-
nieniom regulowanym w ustawie pra-
wo o aktach stanu cywilnego. Poza tym 
urzędnik stanu cywilnego musi posia-
dać wiedzę z innych dziedzin np. infor-
matyki (obsługa oprogramowania USC), 
psychologii (obsługa klienta), etyki, pra-
wa urzędniczego, archiwizacji czy anali-
zy autentyczności dokumentów. Szeroki 
zakres wiedzy z zakresu prawa i admini-
stracji, jakimi muszą wykazać się kierow-
nicy Urzędów Stanu Cywilnego oraz ich 
wąska specjalizacja rodzi potrzebę omó-
wienia wielu zagadnień i wprowadze-
nia do programu studiów szeregu przed-
miotów. Obejmują one zagadnienia do-
tyczące m.in. prawa cywilnego osobowe-
go, rodzinnego, postępowania cywilnego, 
międzynarodowego prywatnego, prawa 
administracyjnego i postępowania ad-
ministracyjnego (związane z ewiden-
cją ludności, zmianą imienia i nazwiska, 
ustawą o cudzoziemcach, ustawą o oby-
watelstwie polskim itp.). Dopełnieniem 
ww. tematyki były zajęcia z: etyki urzęd-
niczej, prawa urzędniczego, archiwizacji 
aktów, ochrony danych osobowych, zaję-
cia z psychologiem czy zajęcia informa-
tyczne oraz oceny dokumentów urzę-
dowych pod względem ich autentycz-

ności. Zajęcia były prowadzone przez 
nauczycieli akademickich Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II, Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Gdańskiego. W gronie 
wykładowców byli sędziowie, adwoka-
ci, notariusze, pracownicy organów nad-
zoru, doświadczeni kierownicy z wio-
dących Urzędów Stanu Cywilnego 
w Polsce oraz informatycy wdrażający 
systemy komputerowe z zakresu reje-
stracji stanu cywilnego. 

Studia adresowane były w szczegól-
ności do kierowników i zastępców kie-
rowników Urzędów Stanu Cywilnego. 
Podjęło je ponad 150 osób z 9 woje-
wództw. Wśród nich byli także absol-
wenci studiów prawniczych i magi-
sterskich administracyjnych pracują-
cy w Urzędach Stanu Cywilnego oraz 
osoby niezatrudnione w USC. Na pyta-

nie, dlaczego rozpoczęli studia na KUL 
odpowiadają: Barbara Subaczewska z-ca 
kierownika USC w Olsztynie (uczest-
niczka I edycji studiów) „poszukując 
uczelni i kierunku studiów kierowałam 
się programem i renomą uczelni oraz li-
stą wykładowców. Z perspektywy ukoń-
czenia I semestru cieszę się, że wybór był 
strzałem dziesiątkę”. Agnieszka Typiak, 
kierownik USC w Pruszkowie – mgr 
prawa i mgr administracji, doktorantka 
w Instytucie Nauk Prawnych PAN do-
daje, że „studia w KUL to profesjonalne 
studia z zakresu rejestracji stanu cywil-
nego. Wykłady prowadzą nie tylko pra-
cownicy naukowi KUL, ale też innych 
uniwersytetów. Każdy przypadek i każ-
dy ciekawy problem zgłaszany przez słu-
chaczy jest omawiany bardzo szczegó-
łowo. Mam głębokie przekonanie, że 
po ukończeniu studiów nie będę mia-
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ła niejasności i trudności w bieżącej pra-
cy w USC”. Z kolei Irena Kozak – kie-
rownik USC w Białowieży, pisze: „studia 
podyplomowe z zakresu administracji 
w moim województwie można ukoń-
czyć na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku (2 semestry). Ja zdecy-
dowałam się jednak na KUL, wpraw-
dzie trwają one 3 semestry, jednak są to 
studia specjalistyczne. Wykłady i kon-
wersatoria obejmują przedmioty związa-
ne z wykonywaniem zawodu kierowni-
ka USC. Możliwość wymiany doświad-
czeń z innymi kierownikami to dodat-
kowy czynnik przemawiający za tymi 
studiami”. Tomasz Wołowski – kierow-
nik USC z Grudziądza pisze „podjąłem 
studia w Lublinie (mimo bardzo du-
żej odległości), gdyż wiem jak dobrze 
zawsze były przygotowane przez KUL 
i Stowarzyszenie szkolenia i konferen-
cje. Nie żałuję, że nie wybrałem innej, 
bliższej uczelni”.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach 
studiów została zorganizowana 23 paź-
dziernika 2009 r. Międzynarodowa se-
sja naukowa pt. „Prawo rodzinne w do-
bie przemian. Aktualne problemy doty-
czące rejestracji stanu cywilnego”. W se-
sji wzięli udział czołowi przedstawiciele 
nauki zarówno z Polski jak i z zagranicy 
zajmujący się rejestracją stanu cywilnego 
oraz innymi dziedzinami prawa należą-

cymi do sfery zainteresowania urzędni-
ków stanu cywilnego.

Studia podyplomowe zorganizowa-
ne przez Wydział Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i Administracji KUL 
od bywały się we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Urzędników Stanu 
Cywilnego RP. Ścisła współpraca 
Wydziału ze Stowarzyszeniem trwa nie-
przerwanie od 10 lat. Wspólnie zorga-
nizowanych zostało wiele seminariów 
szkoleniowych dla kierowników i pra-
cowników Urzędów Stanu Cywilnego. 
W tym czasie zorganizowano tak-
że m.in. w 2001 r. Międzynarodowe 
Sympozjum „Zawarcie małżeństwa i je-
go rejestracja na podstawie przepisów 
prawa polskiego i obcego”, następnie 
w 2004 r. Międzynarodową Konferencję 
„Prawo rodzinne w Polsce i w Europie”, 
a w 2007 r. Międzynarodową Kon-
fe rencję „Prawo rodzinne w Polsce 
i na Ukrainie – doświadczenia, zmia-
ny, współpraca”. Dlatego w uznaniu za-
sług wniesionych w rozwój współpra-
cy między Wydziałem Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji KUL 
a Stowarzyszeniem Urzędników Stanu 
Cywilnego RP oraz za wsparcie w zor-
ganizowaniu studiów podyplomowych 
dla urzędników stanu cywilnego Zarząd 
Główny SUSC RP przyznał ks. prof. 
Antoniemu Dębińskiemu Dziekanowi 

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji KUL oraz ks. dr hab. 
Piotrowi Staniszowi, Prodziekanowi 
Medal Pamiątkowy Stowarzyszenia USC 
RP. Medal otrzymał także Jan Węgrzyn, 
Dyrektor Generalny MSWiA oraz Józef 
Różański, Dyrektor Departamentu 
Wyznań Religijnych oraz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych MSWiA. 

W przemówieniu Dyrektor Jan 
Węgrzyn podziękował Dziekanowi 
WPPKiA za podjęcie inicjatywy i zor-
ganizowanie studiów podyplomo-
wych dla kierowników USC. W imie-
niu Wojewody Lubelskiego sło-
wa podziękowania złożył dr Maciej 
Stanisław Zięba Dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Na zakończenie ks. prof. Antoni 
Dębiński złożył serdeczne gratulacje 
wszystkim absolwentom z powodu wy-
boru trzysemestralnych studiów pody-
plomowych oraz z okazji pomyślnego 
zdania egzaminu.

Uroczystość zakończyła się wręcze-
niem absolwentom studiów listów gra-
tulacyjnych i drobnych upominków 
oraz wspólnym zdjęciem na dziedziń-
cu KUL.

Piotr Kasprzyk, kierownik studiów 
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Centrum Prawa Amerykańskiego dzia-
ła od 1998 roku na Wydziale Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji 
KUL. Od początku funkcjonowania 
współpracuje z amerykańską uczelnią 
Chicago-Kent College of Law, Illinois 
Institute of Technology, a od 2006 roku 
z Center for International Legal Studies 
z siedzibą w Salzburgu. 

Działalność ośrodka koncentru-
je się na promocji prawa amerykańskie-
go wśród studentów i absolwentów lu-
belskich uczelni. Trzon projektu stano-
wią zajęcia poruszające najważniejsze 
zagadnienia dotyczące amerykańskiego 
ustroju prawnego, bogatego w rozwiąza-
nia odmienne od kontynentalnego mo-
delu państwa i prawa, który obowiązu-
je w Polsce. Słuchacze Centrum Prawa 
Amerykańskiego mają także możli-
wość uczestniczenia w zajęciach na te-
mat praw człowieka i prawa wspólnoto-
wego. Wszystkie wykłady prowadzone 
są w języku angielskim. Oprócz działań 
ściśle naukowych, projekty organizowa-
ne w ramach Centrum przybliżają tak-
że zwyczaje społeczne i kulturę Stanów 
Zjednoczonych.

W roku akademickim 2009/2010 
zostały przeprowadzone następujące 
wykłady:

Semestr zimowy:
American Constitutional Law (dr  
Delaine Swenson, prof. KUL)
Bankruptcy Law (dr Katarzyna  
Maćkowska)
Comparative Constitutional Law (dr  
hab. Grzegorz Górski, prof. KUL)
Criminal Law (dr Delaine Swenson,  
prof. KUL)
Introduction to American Legal  
System (mgr Marzena Rzeszót)
Legal Advocacy (dr Delaine Swenson,  
prof. KUL)
Legal Reasoning, Research and  
Writing (mgr Marzena Rzeszót) 

Semestr letni: 
American Judicial System (dr hab.  
Grzegorz Górski, prof. KUL)

European Union Law (dr Tomasz  
Sieniow)
Family Law (dr Katarzyna  
Maćkowska)
Famous American Trials (dr hab.  
Grzegorz Górski, prof. KUL)
Human Rights (dr Małgorzata  
Wąsek-Wiaderek)
International Human Rights in  
Practice (dr Delaine Swenson, prof. 
KUL)
Legal Skills Seminar (dr Delaine  
Swenson, prof. KUL) 
Moot Court (mgr Marzena  
Rzeszót)
Negotiations (dr Delaine Swenson,  
prof. KUL)
Torts (dr Delaine Swenson, prof.  
KUL)

Należy dodać, iż w ramach kursu pra-
wa amerykańskiego odbywają się dwu-
tygodniowe kursy intensywne. W tej 
formie organizowane są wykłady pro-
wadzone przez profesorów, adwokatów 
i sędziów ze Stanów Zjednoczonych, 
zaproszonych przez Centrum w ramach 
współpracy z Chicago-Kent College of 
Law, Illinois Institute o Technology oraz 
Center for International Legal Studies. 
W ostatnim roku przeprowadzono na-
stępujące kursy intensywne:

• Semestr zimowy: Arbitration (prof. 
Charles Szymański), Contracts (prof. 
Richard Warner), Products Liability 
(prof. Henry Harmon)

• Semestr letni: Business Law 
(prof. George Vernon), Internet Law 
(prof. Richard Warner), Introduction 
to Business Law and Taxation (prof. 
Michael Antin), Mediation (dr 
Katarzyna Antolak), Military Legal 
Issues (prof. Jack Nevin).

Centrum Prawa Amerykańskiego 
jest także inicjatorem spotkań nauko-
wych. W grudniu 2009 roku odbyło się 
sympozjum naukowe pt.: „Federalizm 
czy jednolitość? Determinanty. Skutki. 
Wpływ na regulacje prawne państwa”, 
zorganizowane we współpracy z Katedrą 
Historii Administracji, w którym udział 
wzięli: prof. Richard Warner (Chicago), 
prof. Edward Carter (Chicago), prof. 
Stanisław Wrzosek (KUL), ks. prof. 
Sylwester Kasprzak (KUL), dr Katarzyna 
Maćkowska (KUL), dr Sebastian 
Kwiecień (KUL), dr Leszek Ćwikła 
(KUL), dr Filip Ciepły (KUL).

Zajęcia z prawa amerykańskiego cie-
szą się coraz większą popularnością. Do 
dwunastej edycji kursu w roku akade-
mickim 2009/2010 zgłosiło się 80 osób. 
Byli wśród nich nie tylko studenci i ab-
solwenci prawa, ale także filologii an-
gielskiej, ekonomii oraz administracji.

9 czerwca 2010 r. w Collegium 
Iuridicum 64 uczestników kursu uro-
czyście odebrało certyfikaty ukończenia 
kursu prawa amerykańskiego.

Paulina Wójcik

Sprawozdanie z działalności 
Centrum Prawa Amerykańskiego 
w roku akademickim 2009/2010
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We współczesnym świecie, dzięki 
możliwości łatwego przemiesz-

czania się i związanego z tym nawią-
zywania nowych znajomości i kontak-
tów, pewnym fenomenem są tzw. umo-
wy partnerskie, jakie zawierają pomię-
dzy sobą miasta odległe od siebie nie-
raz o setki kilometrów. Związane to jest 
przede wszystkim z obustronnymi ko-
rzyściami, m.in. ekonomicznymi, gospo-
darczymi, naukowymi. Służą temu wza-
jemne kontakty i wymiana doświadczeń 
w określonych sferach funkcjonowania 
miast partnerskich.

Egzemplifikacją powyższego stwier-
dzenia jest Lublin. Pierwsze związ-
ki partnerskie Lublina pojawiły się pod 
koniec lat osiemdziesiątych i na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych XX w. 
Obecnie Lublin ma 21 miast part-
nerskich: Alcalá de Henares, Brześć, 
Debreczyn, Delmenhorst, Erie, Iwano-
Frankiwsk, Lancaster, Lwów, Łuck, 
Ługańsk, Münster, Nancy, Nyköbing-
Falster, Pernik, Poniewież, Rishon Le 
Zion, Starobielsk, Sumy, Tilburg, Viseu, 
Windsor.

Wśród nich od 26 czerwca 2000 r. 
jest Windsor – dwustutysięczne miasto 
w Ontario, ośrodek turystyczny i han-
dlowy położony w największym regionie 
rolniczym wschodniej Kanady, w którym 
żyje kilkaset tysięcy Polaków. Warto przy 
tym zaznaczyć, że prężnie rozwijające 
się miasto Windsor, określane mianem 
„Miasta Róż” oraz „Motoryzacyjnej sto-
licy Kanady”, jest doskonałym partnerem 
dla naszego ośrodka miejskiego. Swoje 
siedziby mają tam centrale Kanadyjskiej 
Korporacji Daimler Chrysler oraz fa-

bryk montażowych Forda i General 
Motors. Przy Uniwersytecie w Windsor 
i Stanowym Collegu Sztuk Stosowanych 
i Technologii mieszczą się ośrodki ba-
dań motoryzacyjnych Forda i Daimler 
Chrysler. Równie znaczącymi gałęziami 
przemysłu są te, które zajmują się pro-
dukcją wyrobów z plastiku i produkcją 
wyrobów żelatynowych. Na bazie rol-
nictwa rozwija się przemysł szklarniowy. 
Nie bez znaczenia jest również działają-
cy tam uniwersytet i wzajemna współ-
praca naukowa między nim i uczelnia-
mi Lublina.

Owocem tej współpracy była kon-
ferencja naukowa pt. „Lublin-Windsor. 
Drogami historii ku przyszłości”, któ-
ra miała miejsce w Lublinie z okazji 10. 
rocznicy podpisania partnerskiej umowy 
między Lublinem i Windsorem. Jej or-
ganizatorami byli: Kancelaria Prezydenta 
Miasta Lublin oraz Katedra Historii 
Kościoła XIX i XX wieku z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II.

Konferencja odbyła się 7 czerw-
ca 2010 r. w Trybunale Koronnym 
(Rynek 1). Całość rozpoczęło powita-
nie zaproszonych gości, prelegentów 
oraz zgromadzonych na sali uczestni-
ków przez prowadzącego konferencję 
ks. dr. Marka Grygiela SCh – adiunk-
ta w Katedrze Historii Kościoła XIX 
i XX w. KUL. Wszystkich uczestni-
ków powitał także współorganizator – 
prezydent Lublina Adam Wasilewski 
– który w swoim wystąpieniu przybli-
żył wartości płynące z umowy partner-
skiej Lublina z Windsorem oraz inny-
mi miastami partnerskimi. Przedstawił 

także krótką historię 10-letniej umo-
wy i wyraził życzenie kontynuowania jej 
w takim charakterze przez kolejne lata. 
Następnie głos zabrał ks. prof. Sławomir 
Nowosad, prorektor ds. nauki i współ-
pracy z zagranicą KUL, który w swo-
im wystąpieniu wskazał na korzyści 
umowy partnerskiej i elementy łączą-
ce KUL i Windsor. Kolejne wystąpienie 
miał Ambasador Kanady w Polsce – dr 
Daniel Costello, którego z Windsorem 
łączą więzy rodzinne. Na stanowisko 
Ambasadora Kanady w Polsce został 
mianowany w lipcu 2009 r.

Zasadniczym elementem konferencji 
były referaty, które wygłosili: prof. Anna 
Reczyńska (UJ) – „Polonia i Polacy 
w dziejach Kanady”; prof. Maciej 
Abramowicz (UMCS) – „Twórczość li-
teracka Polaków w Kanadzie”; Agata 
Rajski (doktorantka UJ) – „Polonia 
w Windsor i jej rola w dziejach i kul-
turze miasta”; Jerry Barycki z Windsor 
(Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej) 
– „Lublin – Windsor, miasta partner-
skie”; ks. prof. Jan Walkusz (KUL) – 
„Rola i miejsce ks. infułata Wawrzyńca 
Wnuka w relacjach polsko-kanadyj-
skich”; prof. Frank Simpson (University 
of Windsor) – „O możliwych ścież-
kach współpracy międzyuniwersytec-
kiej Windsor i Lublina”; ks. dr Tomasz 
Moskal (KUL) – „Integracyjna aktyw-
ność Koła Przyjaciół KUL w Windsor”.

Całość konferencji podsumował ks. 
prof. Jan Walkusz, dyrektor Instytutu 
Historii Kościoła KUL oraz kierownik 
Katedry Historii Kościoła XIX i XX w. 
KUL i zarazem współorganizator te-
go spotkania. Ksiądz Profesor wyra-
ził zadowolenie z faktu, iż konferencja 
po raz kolejny przybliżyła dwa miasta, 
dwa narody. Wyraził również wdzięcz-
ność przybyłym gościom, prelegentom 
za wygłoszone referaty oraz Kancelarii 
Prezydenta Miasta z Agnieszką Małyską 
na czele za pomoc w zorganizowaniu 
i sprawny przebieg konferencji.

Całość zakończył lunch, w czasie 
którego nie brakło wzajemnych rozmów 
przybliżających i umacniających więzi 
między Polakami i Kanadyjczykami.

ks. Marcin Nabożny

Lublin – Windsor. Drogami 
historii ku przyszłości
Konferencja naukowa w 10-lecie podpisania umowy partnerskiej
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Podsumowanie I edycji konkursu „Lubelszczyzna pełna Tajemnic”

Odkrywali Tajemnice Lubelszczyzny
We wtorkowe przedpołudnie 25 

maja w przepięknych wnętrzach 
pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej 
w Kocku odbyło się uroczyste podsu-
mowanie I edycji wojewódzkiego kon-
kursu historycznego „Lubelszczyzna 
pełna Tajemnic”. Na początku dy-
rektor Zespołu Szkół w Kocku Ewa 
Guz przywitała zebranych gości oraz 
uczniów z opiekunami. W części ofi-
cjalnej wykład dla zebranych wygłosił 
prof. Tomasz Panfil – kierownik Katedry 
Nauk Pomocniczych Instytutu Historii 
KUL. W bardzo ciekawy sposób przed-
stawił genezę herbu województwa lu-
belskiego i nieznane fakty historyczne 
związane z jego powstaniem. W dalszej 
części uroczystości doktorant Instytutu 
Historii KUL, pomysłodawca oraz koor-
dynator konkursu Jacek Pożarowszczyk, 
podsumował poszczególne jego etapy. 
Następnie przystąpiono do rozdania na-
gród, które otrzymali najlepsi uczniowie 
w kategorii szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Nagrody wręczali wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Lubelskiego Mateusz Orzechowski oraz 
prof. Tomasz Panfil. Spotkanie popro-
wadziła Ewelina Żmuda z kl. II A LO, 
a zebranym czas umilał piosenką Janek 
Obroślak z kl. I A LO. Na zakończe-
nie na wszystkich czekał poczęstunek 
oraz wycieczka po zabytkach Kocka 
i okolic. Nagrody w konkursie ufun-
dowały następujące instytucje: Urząd 
Marszałkowski w Lublinie, Starostwo 
Powiatowe w Lubartowie, Instytut 
Historii KUL i Urząd Miejski w Kocku. 
W I edycji konkursu wzięło udział 35 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z całej Lubelszczyzny, reprezento-
wanych przez ponad 70 uczniów.

Szkoły gimnazjalne:
Nagrody główne

1.  „Edmund Monsiel: Don Kichot rodem 

z Wożuczyna” – Gabriela Rumak, Katarzyna 

Sztokfisz, Natalia Matyjanka (Gimnazjum nr 1 im. 

Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim)

2. „Właściwie za nic… – Wspomnienia z tu-

łaczki” – Angelika Piwnicka, Sylwia Skibicka, 

Anna Żółkowska (Zespół Szkół Publicznych 

w Sosnowicy)

3. „Echa Unickiej Epopei – Rzecz o Szymonie 

Pawluku i jego rodzinie” – Magdalena 

Bahonko, Dominika Strok, Jarosław Sobieszuk 

(Gimnazjum nr 1 im. Unitów Drelowskich 

w Drelowie)

Wyróżnienia

1. „W kręgu księżpolskich krzyży” – Aleksandra 

Kusiak, Jakub Łysakowski, Karolina Macocha 

(Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu)

2. „Gmina Firlej – miejsca i sprzęty nie cał-

kiem zapomniane” – Paweł Bogusz, Michał 

Osik, Sławomir Sławiński (Zespół Szkół w Firleju 

– Gimnazjum)

3. „Przeprawa wojsk gen. Franciszka Kle-

eberga przez Tyśmienicę w miejscowości 

Tchórzew w relacji świadka wydarzeń pana 

Czesława Korzeniewskiego” – Łukasz Kalicki, 

Izabela Kożuch, Monika Wójcik (Zespół Szkół 

w Borkach – Gimnazjum)

Szkoły ponadgimnazjalne:
Nagrody główne

1. „Życie w powiecie opolskim w czasie okupa-

cji” – Karolina Koszlak (Liceum Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim)

2. „Dzień 26 września 1942 r. w relacjach miesz-

kańców wsi Talczyn” – Iwona Wyczółkowska, 

Dorota Kulik (Liceum Ogólnokształcące im. 

Marcina Stępnia w Kocku)

3. „Historia klubu piłkarskiego Ryki” – 

Przemysław Grzegorzewski, Wiktor Strumnik, 

Szymon Piątkowski (Zespół Szkół Zawodowych 

im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach)

Wyróżnienia

1. „Wspomnienia mieszkańców Kocka i oko-

lic z okresu II wojny światowej” – Monika 

Czajka, Paweł Mitura, Ewelina Rola (Liceum 

Ogólnokształcące im. Marcina Stępnia w Kocku)

2. „Postawy zwykłych Polaków wobec tota-

litaryzmu II wojny światowej we wspo-

mnieniach mieszkańców Kocka i okolic” 

– Marta Ciszewska, Katarzyna Waszkowska, 

Milena Szczepańska (Liceum Ogólnokształcące 

im. Marcina Stępnia w Kocku)

3. „Getto w Opolu Lubelskim” – Magdalena 

Gołębiowska (Liceum Ogólnokształcące im. 

Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim)

Dyrektor Ewa Guz – Cieszę się, że 
konkurs został zauważony i spotkał się 
z zainteresowaniem nauczycieli i uczniów. 
Jego ideę wsparło też swym autorytetem 
wiele osób i instytucji. Bardzo ważna by-
ła dla nas współpraca przy jego organiza-
cji z Instytutem Historii KUL, bo gwa-
rantowało to rzetelną ocenę nadesłanych na 
konkurs prac. Serdecznie gratuluję wszyst-
kim laureatom, którzy w komplecie przyje-
chali z różnych zakątków Lubelszczyzny. 
Wrócili do domów nie tylko z nagrodami, 
ale także z nową wiedzą dotyczącą tajem-
nic historycznych Kocka i okolic.

Prof. Cezary Taracha – Konkurs 
„Lubelszczyzna pełna tajemnic”, nad któ-
rym patronat naukowy sprawuje Instytut 
Historii KUL, to niezwykle cenna inicja-
tywa popularyzująca wiedzę o jakże boga-
tej i skomplikowanej historii naszej Ziemi. 
Skierowana zasadniczo do uczniów szkół 
średnich, inspiruje młodych ludzi do ba-
dawczych poszukiwań dotyczących prze-
szłości na własną rękę. Pozwala nie tylko 
na odkrywanie nowych informacji o wy-
darzeniach, zjawiskach i ludziach, ale do-
starcza również okazji do refleksji nad hi-
storią lokalnej, małej Ojczyzny i zachęca 
do pracy zespołowej. Wypada mieć nadzie-
ję, że sukces pierwszej edycji konkursu za-
owocuje wzrostem zainteresowania histo-
rią Lubelszczyzny i odkrywaniem jej ta-
jemnic wśród młodego pokolenia mieszkań-
ców naszego regionu.

Jacek Pożarowszczyk – Praktycznie 
na każdym kroku spotykamy się z tajem-
nicami naszego regionu. Codziennie mi-
jamy zabytkowe miejsca, o których krążą 
niesamowite opowieści. Bohaterowie zapo-
mnianych bitew czekają na naszą uwagę, 
a lokalne obrzędy i zwyczaje ludowe, zna-
ne nielicznym, na odtworzenie i zachowa-
nie dla potomnych. Liczę, że poprzez kon-
kurs młodzi ludzie na nowo odkryli piękno 
historii lokalnej i będą z wielką pasją po-
znawać dzieje regionu z którego pochodzą. 
W tym właśnie celu wymyśliłem ten kon-
kurs i go poprowadziłem. 
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Po zaprezentowaniu na łamach 
Przeglądu Uniwersyteckiego szere-

gu niedawno wydanych prac naukowych, 
obecnie pragnę przybliżyć treść publi-
kacji autorstwa całkiem młodej adeptki 
nauki, Aleksandry Zonik, pracy poświę-
conej Towarzystwu Naukowemu KUL 
(„Scientiae et Veritati. Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Studium hi-
storyczno-prawne”, Lublin 2009, ss. 87). 
Jest to wprawdzie publikacja o skrom-
nej objętości, jednakże godna zauważe-
nia. Poświęcona jest Towarzystwu, które 
jest wysokiej klasy instytucją wydawni-
czą i pełni ważną rolę w upowszechnia-
niu dorobku naukowego i propagowaniu 
kultury szeroko rozumianej. 

Towarzystwa naukowe mają w kul-
turze europejskiej długą tradycję, gene-
zą swoją sięgają początków czasów no-
wożytnych. Pierwsze powstały w XV w. 
we Włoszech; wówczas nazywane by-
ły akademiami. W Polsce pierwsze to-
warzystwo naukowe Sodalitas Litteraria 
Vistulana, powstało około 1489 r. (dzia-
łało wprawdzie tylko ok. 2 lat, ale by-
ło jednym z pierwszych na północ od 
Alp). W późniejszym okresie, obok sze-
regu towarzystw powołanych w po-
szczególnych miastach i przy różnych 
ośrodkach naukowych, bardzo podob-
ny charakter i zbliżone funkcje spełnia-
ła głośna i znana powszechnie Komisja 
Edukacji Narodowej oraz związane z nią 
Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. 
Przełomowym momentem w dziejach 
towarzystw naukowych w Polsce by-
ło powstanie w 1800 r. Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w Warszawie. Pod je-
go wpływem nastąpił zasadniczy zwrot 
w celach i sposobach uprawiania nauki, 
by odpowiadać nowej epoce rozwoju 
wiedzy i społeczeństwa. Wypracowano 
też specyficzny model towarzystw na-
ukowych, naśladowany następnie przez 
wiele dziesięcioleci przez inne towarzy-
stwa i zrzeszenia naukowe, badawcze 
i wydawnicze. 

Należy zauważyć, że region lubelski 
miał odpowiednią tradycję naukowo-kul-
turalną. W latach 1595-1784 działała tu 
na prawach uniwersyteckich Akademia 
Zamojska. Na przełomie XVIII i XIX 
w. wytworzył się kolejny ważny ośro-
dek życia kulturalnego w Puławach, wo-
kół rodu Czartoryskich. W 1818 r. po-
wołano Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Lublinie, które istnieje do dzisiaj ja-
ko Lubelskie Towarzystwo Naukowe 
(LTN). W 1874 r. powstało Lubelskie 
Towarzystwo Lekarskie.

O tym co było celem pracy A. Zonik, 
a tym samym jaką rolę spełniało i speł-
nia Towarzystwo Naukowe KUL, czy-
tamy we wstępie pracy: „Niniejsza 
książka ma na celu podanie informa-
cji dotyczących powstania Towarzystwa 
Naukowego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego (TN KUL), ukazanie je-
go rozwoju i prawie 75-letnich dziejów, 
od 1934 do 2008 r. włącznie, oraz scha-
rakteryzowanie prowadzonej przez nie 
działalności naukowej i wydawniczej. 
Omówienie dwóch statutów – z 1934 
i 1974 r. – ma służyć poznaniu podstaw 
prawnych funkcjonowania TN KUL”.

Oprócz rozdziału pierwszego, w któ-
rym przedstawiono genezę i rozwój TN 

KUL oraz porównano statuty z 1934 
i 1974 r., pozostałe ułożone są w po-
rządku dostosowanym do struktury sta-
tutu i towarzystwa. W rozdziale II za-
prezentowano władze TN KUL i przy-
znane im przywileje, w rozdziale III 
– problem członkostwa wraz z klasyfi-
kacją członków, w rozdziale IV – wy-
działy i komisje, jakie działają w ramach 
Towarzystwa. Dwa ostatnie rozdziały 
przeznaczono na omówienie działalno-
ści Towarzystwa: najpierw w rozdziale 
V – naukowej, w rozdziale VI – wydaw-
niczej. Pracę zamyka aneks, w którym 
zamieszczono wykaz osób pełniących 
funkcje kierownicze w TN KUL, lau-
reatów przyznawanej przez Zarząd 
TN KUL nagrody im. Księdza Idziego 
Radziszewskiego oraz treść statutu z 10 
VII 1974 roku. Przed aneksem poda-
no bibliografię na temat TN KUL, któ-
ra jest – co należy skonstatować – wy-
jątkowo skromna. Zauważono, że frag-
mentaryczne wiadomości o TN KUL 
można znaleźć także w publikacjach 
o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
oraz w opracowaniach o charakterze 
ogólnym, dotyczących szkolnictwa wyż-
szego w Polsce oraz ruchu naukowe-
go na Lubelszczyźnie kontynuowane-
go z powodzeniem w XIX i XX w. Od 
1935 r. szczegółowe informacje o bie-
żącej działalności TN KUL podawane 
były w wydawanych drukiem sprawoz-
daniach. Dla jasności należy dodać, że 
źródła do dziejów TN KUL znajdują 
się obecnie w Archiwum Towarzystwa, 
mieszczącym się w jego siedzibie przy 
ul. Glinianej 21 w Lublinie. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski od 
początku swego istnienia (1918 r.), 
oprócz działalności naukowej, dy-
daktycznej i wychowawczej, prowa-
dził również działalność wydawniczą. 
Publikował wydawnictwa dokumentu-
jące funkcjonowanie Uczelni oraz pra-
ce naukowe, potrzebne i wykorzystywa-
ne w procesie dydaktycznym. Składały 
się na nie: spisy wykładów, wykazy insty-
tucji, sprawozdania z działalności KUL. 
W latach 1921-1934 wychodziła seria 
wydawnicza Biblioteka Uniwersytetu 
Lubelskiego, która obejmowała dorobek 
z zakresu nauk uprawianych na Uczelni. 
Ogółem w serii tej ukazało się 38 tytu-
łów. Wszystkie te działania zrodziły po-
trzebę powołania odpowiedniej instytu-
cji, która zajęłaby się organizowaniem 
prac wydawniczych. Doszło do tego 
w 1934 r., czyli w szesnaście lat od utwo-
rzenia Uniwersytetu. W maju tegoż roku 

Scientiae et veritati
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Senat Akademicki i ówczesny rektor ks. 
Antoni Szymański wystąpili z inicjaty-
wą powołania Towarzystwa Naukowego 
KUL jako odrębnej, ale komplementar-
nej w stosunku do Uniwersytetu i sta-
le przezeń wspomaganej instytucji na-
ukowo-wydawniczej. Na mocy de-
cyzji Wojewody Lubelskiego Józefa 
Rożnieckiego 18 maja 1934 r. stowa-
rzyszenie pod nazwą „Towarzystwo 
Naukowe KUL z siedzibą w Lublinie” 
zostało wpisane do Rejestru stowarzy-
szeń i związków Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego pod numerem 34”. 
W myśl statutu celem Towarzystwa 
miała być „działalność naukowa zgod-
na z profilem Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego”. Przewidywano bardzo 
szeroki zakres owej działalności. Miała 
ona obejmować: „organizowanie i po-
pieranie badań naukowych; organizo-
wanie posiedzeń naukowych, sympo-
zjów, zjazdów, różnego rodzaju odczy-
tów, wykładów i wystaw; tworzenie spe-
cjalnych bibliotek, archiwów i muzeów; 
publikowanie wszelkiego typu prac na-
ukowych, popularnonaukowych, pod-
ręczników oraz sprawozdań z działal-
ności, udzielanie zasiłków naukowych, 
ogłaszanie konkursów na prace nauko-
we i przyznawanie nagród; współdzia-
łanie z innymi towarzystwami i insty-
tucjami naukowymi”. Trudno sobie wy-
obrazić ambitniejszy program od wyżej 
zarysowanego. Dlatego, jedynie sygna-
lizując inne wątki, w swoich rozważa-
niach skupię się przede wszystkim na 
fazach rozwojowych Towarzystwa oraz 
aktywności wydawniczo-naukowej, któ-
ra, moim zdaniem, jest szczególnie god-
na zauważenia, dlatego że odgrywała 
ona nie tylko znaczącą rolę w funkcjo-
nowaniu Uniwersytetu, lecz także wno-
siła widoczny wkład do życia naukowe-
go i kulturalnego w kraju.

Prowadzona od 1934 r. stała dzia-
łalność Towarzystwa w ramach trzech 
wydziałów, została przerwana w 1939 r. 
po wybuchu drugiej wojny światowej. 
Nastąpiło to w kilka tygodni po zajęciu 
Lublina przez Niemców i zamknięciu 
Uniwersytetu 31 października 1939 r. 
na mocy zarządzeń władz okupacyjnych. 
Stan taki trwał przez pięć lat, do jesieni 
1944 r. Gdy KUL podjął na nowo dzia-
łalność (21 listopada), wówczas również 
Towarzystwo Naukowe jako pierwsze 
po wojnie rozpoczęło nowy okres swej 
działalności. Tego dnia odbyło się Walne 
Zebrania Towarzystwa, na mocy którego 
wkrótce ukonstytuowały się te same wy-
działy, jakie istniały przed wojną.

Szczególnie trudnym okresem, 
z uwagi na niesprzyjającą sytuację po-
lityczną w kraju, były lata pięćdziesią-
te. Sytuacja ta jest wprawdzie od strony 

politycznej powszechnie znana, jednak-
że autorka powraca do niej, aby pokazać 
na konkretnym przykładzie restrykcyjne 
działania, jakie komunistyczne władze  
prowadziły w stosunku do Uniwersytetu 
i działalności wydawniczej Towarzystwa 
Naukowego: różne uciążliwości zwią-
zane z cenzurą, zmniejszanie przydzia-
łu papieru, ograniczanie wysokości na-
kładów, utrudnianie korzystania z usług 
poligraficznych itp. Trudności te zmniej-
szyły się dopiero po tzw. odwilży paź-
dziernikowej z roku 1956. Od tego czasu 
stopniowo rosła liczba wydawanych cza-
sopism i publikacji książkowych. 

Towarzystwo przejawiało różny sto-
pień aktywności, zawsze jednak starało 
się prowadzić statutową działalność po-
zostając wierne dewizie KUL: „Deo et 
Patriae” i własnej: „Scientia et Veritas”. 
Największe osiągnięcia odnotowało na 
odcinku wydawniczym. W ciągu pięciu 
lat pracy, do momentu wybuchu drugiej 
wojny światowej, opublikowano łącznie 
ok. 100 pozycji. Stały rozwój, jaki miał 
miejsce po roku 1956, sprawił, że po 
zmianie ustroju w Polsce w 1989 r. for-
muła Towarzystwa nie uległa wyczerpa-
niu. Dzięki bogatemu zapleczu nauko-
wo-badawczemu i edytorskiemu, nadal 
prowadziło, organizowało i popierało 
badania naukowe w duchu humanizmu 
chrześcijańskiego. Wystarczy wspo-
mnieć, że do roku 2004 wydało przeszło 
1700 pozycji. Spełniając główne swoje 
zadania, tzn. tworzenie naukowego za-
plecza dla Uniwersytetu oraz wydawa-
nie dorobku jego profesorów i wykła-
dowców, wciąż odgrywa rolę katolickie-
go instytutu naukowo-wydawniczego. 
Stanowi teren wymiany myśli, konfron-
tacji poglądów, bez których niemożli-
wy jest rozwój nauki. Z punktu widze-
nia formalnego na uwagę zasługuje fakt, 
że takiej wspomagającej Uniwersytet in-
stytucji naukowej, nie mają inne uniwer-
sytety w Polsce.

Należy też dodać, że poszczególne 
Wydziały Towarzystwa publikują specja-
listyczne Roczniki, które prezentują do-
robek naukowy Uczelni i Towarzystwa, 
a także inne publikacje ciągłe: Journal for 
Mental Changes, Przegląd Psychologiczny 
(wspólnie z Polskim Towarzystwem 
Psychologicznym), Studia Polonijne 
oraz  Studia Norwidiana. Pod fir-
mą Towarzystwa ukazują się rów-
nież wydawnictwa zbiorowe oraz serie 
wydawnicze.

Jednym z przejawów działalności 
wydawniczej Towarzystwa Naukowego 
KUL jest organizowanie spotkań pro-
mocyjnych często połączonych z wie-
czorem autorskim, z udziałem recenzen-
ta przedstawiającego swoją opinię na te-
mat danej publikacji, autora ustosunko-

wującego się do wypowiedzi recenzenta, 
i wydawcy, który podkreśla walory wy-
danej książki. Całość kończy dyskusja 
osób przybyłych na spotkanie. 

Realizując wytyczne statutu 
Towarzystwo wielokrotnie organizowa-
ło posiedzenia naukowe, serie wykła-
dów publicznych i sesje naukowe gro-
madzące audytorium także spoza środo-
wiska Uniwersyteckiego. Podejmowano 
w nich zagadnienia z zakresu teologii, fi-
lozofii, psychologii, socjologii oraz nauk 
humanistycznych.

Zaprezentowane rozważania pokazu-
ją, jak doniosłą rolę w życiu naukowym 
Uniwersytetu, a także całego kraju, speł-
niało w przeszłości, a zwłaszcza w ostat-
nich dziesięcioleciach, Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Dokonania 
te były możliwe, także dzięki sprawnemu 
systemu organizacyjnego Towarzystwa. 
O dobre funkcjonowanie Towarzystwa 
zabiegali również jego dyrektorzy ad-
ministracyjni, szczególnie dużo tro-
ski w tym względzie wykazuje obec-
ny dyrektor, którym od 1989 r. jest dr 
Józef Kostek. Dzięki jego staraniom od 
1991 r. Towarzystwo patronowało wie-
lu projektom badawczym finansowanym 
z budżetu państwa przeznaczonego na 
badania naukowe. 

Od 1974 r. Towarzystwo corocz-
nie przyznaje Nagrodę im. Księdza 
Idziego Radziszewskiego, założycie-
la i pierwszego rektora KUL. Nagroda 
ta stanowi jeden z ważnych, dopełnia-
jących przejawów działalności naukowej 
Towarzystwa. Zasady jej przyznawania 
zostały określone regulaminem, uchwa-
lonym 6 kwietnia 1974 r. W myśl które-
go nagroda jest przyznawana za „wybit-
ne osiągnięcia naukowe w duchu huma-
nizmu chrześcijańskiego”. O ile poszcze-
gólne funkcje i godności w Towarzystwie 
pełnili wyłącznie profesorowie i wykła-
dowcy KUL, to laureatami Nagrody im. 
Idziego Radziszewskiego, oprócz pra-
cowników KUL, byli uczeni z innych 
ośrodków naukowych w kraju (Nagrody 
tej na przestrzeni lat 1974-2008, nie 
przyznano tylko dwa razy: w roku 1981 
i 1987). Nagroda wręczana jest podczas 
uroczystego otwartego publicznego ze-
brania członków Towarzystwa.

Niewątpliwie o zasięgu działalności 
Towarzystwa oraz stopniu jego oddzia-
ływania świadczy liczba należących do 
niego członków. Obecnie Towarzystwo 
liczy około 700 członków – czynnych, 
korespondentów i współpracowni-
ków – wywodzących się ze wszystkich 
ośrodków naukowych w Polsce, a tak-
że z zagranicy.

Jerzy Flaga
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Problematyka stosunków polsko-estońskich, zwłaszcza 
w latach 1918-1939, kiedy oba państwa, Polska i Estonia, 

wybiły się na niepodległość jest ogromnie ważna. Młode pań-
stwo estońskie mogło od razu liczyć na sympatię Polaków, 
którzy przez 123 lata byli w niewoli sąsiednich państw. 
Już pierwsza oficjalna wizyta delegacji sejmu estońskiego 
w Polsce w maju 1925 r. została przyjęta przez polskie czyn-
niki polityczne z ogromną życzliwością. Wspomina o tym 
w swych notatkach, robionych na bieżąco, Maciej Rataj, ów-
czesny marszałek Sejmu (tenże, Pamiętniki, Warszawa 1965, 
s. 313).

Recenzowane dzieło jest rezultatem wieloletnich rozle-
głych badań prof. Piotra Łossowskiego. Opiera się na źró-
dłach archiwalnych i bogatej literaturze. Studium świadczy 
o perfekcyjności Autora, jest dowodem jego wielkiej erudycji 
i sprawności pisarskiej.

Badania historii krajów bałtyckich, ze względu na słabą 
znajomość wśród badaczy używanych w nich języków naro-
dowych, są trudniejsze niż badania innych państw europej-
skich, toteż powinny być zauważone jako szczególny wkład 
prof. Łossowskiego do historiografii tego mało dotąd rozpo-
znanego regionu.

Profesor Piotr Łossowski jest cenionym w świecie na-
uki znawcą okresu międzywojennego w Polsce, a także hi-
storii i współczesnych dziejów krajów nadbałtyckich, zwłasz-
cza ich styku ze sprawami polskimi. Polscy czytelnicy z du-
żym zainteresowaniem przyjmowali jego kolejne prace, takie 
jak Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej (Warszawa 1992), 
Konstytucja Estonii (Warszawa 1997), Europa Środkowa 
i Wschodnia w XX wieku (Warszawa-Łowicz 2004). Jak waż-
ny temat podjął Profesor w omawianej tu książce, z łatwością 
przekona się każdy czytelnik, bo klarowny, jasny język sprzy-
ja zrozumieniu nawet skomplikowanych zagadnień.

Recenzowana książka zachęca do coraz lepszego pozna-
wania dziejów jednego z naszych północno-wschodnich są-

siadów. Estonia to dawna domena Kawalerów Mieczowych, 
od XVI w. polskie Inflanty. Na początku XVIII w. przeszły we 
władanie Rosji. Faktycznie kraj ten był mocno związany ze 
Skandynawią, a kulturowo, zwłaszcza poprzez przyjęcie lute-
ranizmu na zasadzie cuius regio, eius religio – z Niemcami. Nie 
jest to państwo typowe dla Europy Środkowo-Wschodniej. 

Charakter dzisiejszej Estonii jest wynikiem wielorakich 
wpływów kulturowych i politycznych ścierających się na tym 
terenie w ciągu stuleci. Estonia dłużej była pod panowa-
niem Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, aniżeli Rosji. 
Kawalerowie Mieczowi pozostawili tam natomiast silny ślad 
kultury Zachodu. Rosja dążyła do zrusyfikowania tego ba-
stionu, osłaniającego stolicę imperium od północnego za-
chodu, a zarazem umożliwiającego rozszerzanie rosyjskich 
wpływów na Półwysep Fiński. Skomplikowana jest historia 
i zmienne są losy narodu, który nie ma jednego korzenia, ale 
potrafił stworzyć odrębną własną bogatą kulturę, której no-
śnikiem, jak wszędzie, jest język i obyczaj.

Recenzowana rozprawa daje dobry wgląd w historię 
Estonii. Jest o niej mowa m.in. w rozdziale I, zatytułowa-
nym Ustanowienie stosunków. Praca jest przede wszystkim 
świetną analizą dziejów międzywojennych tego kraju, a za-
razem syntezą dotychczasowych badań relacji polsko-estoń-
skich w omawianym okresie. 

Dzieło zasługuje na popularyzację m.in. z uwagi na bar-
dzo aktualny i ważny dla polskiego stanowiska w relacjach 
polsko-estońskich temat (por. rozdział VI Rozkwit przyja-
znej współpracy). Ma ono wartość nie tylko poznawczą, doku-
mentalną, ale i dydaktyczną. Pozwala lepiej zrozumieć tam-
ten czas, tamtą mentalność, a także błędy popełnione wów-
czas przez polityków. Może pomóc ustrzec się ich obec-
nie, kiedy stosunki między Polską i Estonią są na nowo 
budowane.

Wydanie książki P. Łossowskiego stało się możliwe dzię-
ki inicjatywie prezesa Towarzystwa Polsko-Estońskiego, 
Mieczysława Maciejaka, który podjął się przygotowania do 
druku tego nowego, bardzo wartościowego dzieła o stosun-
kach polsko-estońskich. Publikacja ta stanowi jeden z prze-
jawów prężnej działalności Towarzystwa, do którego na-
leżą również pracownicy naukowi KUL. W maju 1998 r. 
Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym 
KUL zorganizował międzynarodowe sympozjum nt. „Polacy 
w Estonii na tle dziejów estońskich”, którego pokłosiem jest 
praca pt. Polacy w Estonii (red. E. Walewander, Lublin 1998). 
Wcześniej wydano na KUL pracę źródłową Polacy w Estonii 
mówią o sobie (wybór i red. E. Walewander, Lublin 1996). 
Obie publikacje spotkały się z dużym uznaniem i w Estonii 
i w Polsce, czego dowodem było przyznanie niżej podpi-
sanemu Orderu Białego Krzyża przez prezydenta Estonii 
Arnolda Rüütela, w marcu 2002 r.

W tym kontekście warto podkreślić, że 12 czerwca 2007 r. 
rektor KUL ks. prof. Stanisław Wilk został uhonorowa-
ny przez obecnego prezydenta Estonii Toomasa Hendrika 
Ilvesa Orderem Krzyża Terra Mariana, przyznawanym za 
szczególne zasługi dla Estonii.

ks. Edward Walewander

Polska – Estonia
1918-1939

P. Łossowski, Stosunki polsko-estońskie 
1918-1939, Warszawa 2010, ss. 210, 
Wyd. SWP-W i Akademii Humanistycznej 
w Pułtusku
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5 kwietnia

w Poniedziałek Wielkanocny ks. prof. Stanisław Wilk, 

Rektor KUL odprawił mszę św. w Kościele św. Krzyża 

w Warszawie transmitowaną przez I program Polskiego 

Radia. Oprawę muzyczną zapewnił Chór KUL.

7 kwietnia

Centrum Aktywnych Dziennikarzy IDiKS KUL zorgani-

zowało spotkanie z Adamem Kornackim (dziennikarz 

TVN Turbo).

9 kwietnia

odbyło się spotkanie z Adamem Ostrowskim – O.S.T.R., 

muzykiem, raperem, producentem, absolwentem Aka-

demii Muzycznej w Łodzi, nt. „Autorytet w medialnym 

śmietniku”. Spotkanie zorganizowali: Uczelniany Sa-

morząd Studentów KUL oraz Koło Naukowe Studentów 

Dziennikarstwa.

11 kwietnia

w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej odbył się nad-

zwyczajny koncert upamiętniający 70. rocznicę zbrodni 

katyńskiej, w którym wystąpił m.in. Chór KUL.

11-13 kwietnia

Katedra Prawa Administracyjnego zorganizowała mię-

dzynarodową konferencję naukową pt. „W drodze do 

zintegrowanego porządku prawnego w Europie”. Wykła-

dy wygłosili m.in. profesorowie z Hiszpanii (Prof. Andrés 

Ollero, Prof. Cristina Hermida, Prof. Caridad Velarde) oraz 

z Rumunii (Prof. Ioan Ganfalean).

12-14 kwietnia

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL było gospoda-

rzem XVIII Tygodnia Prawników. Tematem przewodnim 

konferencji były perspektywy rozwoju sądownictwa 

elektronicznego. Zaplanowano również spotkania 

z przedstawicielami zawodów prawniczych, poruszo-

no też tematykę aplikacji i zatrudnienia absolwentów 

wydziału prawa.

13-16 kwietnia

Studenci Legii Akademickiej KUL wspierali pracę służb 

porządkowych w obrębie Pałacu Prezydenckiego. Do 

ich zadań należało m.in. kierowanie osób oddają-

cych hołd Parze Prezydenckiej oraz pomoc w punkcie 

medycznym.

13 kwietnia

Archiwum Uniwersyteckie KUL w ramach obchodów 

70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zorganizowało wysta-

wę pt. „Pracownicy, absolwenci i studenci Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego zamordowani przez NKWD 

w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 1940 roku”.

14 kwietnia

odbyło się sympozjum „Katecheza w ujęciu ks. prof. Mie-

czysława Majewskiego” zorganizowane przez Katedrę 

Katechetyki Formalnej.

Katedra Historii i Etnologii Religii KUL zorganizowała 

wykład prof. Kazimierza Banka, dyrektora Instytutu 

Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt. 

„Olimpia – główne centrum religijne Hellady”.

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade 

Mecum”, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 

w Lublinie oraz Galeria 1 im. Bogusława Słomki zorgani-

zowali sesję naukową pt. „70 lat po Zbrodni Katyńskiej”. 

Przy Drodze Męczenników Majdanka posadzono dąb 

pamięci upamiętniający por. WP Henryka Życzyńskiego, 

profesora KUL.

14-15 kwietnia

na zaproszenie Katedry Historii Starożytnej gościn-

ne wykłady wygłosił Kurt Raaflaub, profesor historii 

w Brown University (Providence, Rh.I., USA). Jeden 

z najwybitniejszych współczesnych specjalistów z hi-

storii starożytnej. Autor monografii The Discovery of 

Freedom in Ancient Greece (University of Chicago 2004), 

uhonorowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Hi-

storyczne nagrodą im. Jamesa Henry’ego Breasteda, 

przyznawaną najlepszym książkom historycznym.

15 kwietnia

Lubelska Społeczność Akademicka oddała hołd ofiarom 

katastrofy pod Smoleńskiem – studenci złożyli wieniec 

i zapalili znicze pod Urzędem Miasta oraz uczestniczyli 

w żałobnej mszy świętej w Archikatedrze Lubelskiej, 

której przewodniczył abp Józef Życiński.

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wy-

dział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego 

KUL zorganizowali posiedzenie naukowe z referatem 

ks. prof. Augustyna Eckmanna (KUL) nt. „Udział św. 

Augustyna w tworzeniu kultury Europy”.

Studenci działającego przy KUL Lubelskiego Oddziału 

Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 

‘39” pełnili wartę przy pomniku Księcia Józefa Ponia-

towskiego przed Pałacem Prezydenckim.

przy trumnach Pary Prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego 

i Marii Kaczyńskiej w Pałacu Prezydenckim wartę hono-

rową, wraz z przedstawicielami środowiska naukowego, 

pełnił Rektor KUL ks. prof. Stanisław Wilk.

16 kwietnia

Instytut Muzykologii KUL był gospodarzem uroczysto-

ści wręczenia Księgi Pamiątkowej z okazji Jubileuszu 

80-lecia urodzin ks. prof. Jana Chwałka. Przy tej okazji 

spotkali się studenci i absolwenci muzykologii oraz 

przyjaciele ks. prof. Chwałka.

19 kwietnia

Katedra Nauki Administracji KUL oraz Fundacja Pro Bono 

Futuro zorganizowali sympozjum pt. „Gdy człowiek staje 

się produktem”.

odbył się wykład pt. „Cyberterroryzm problemem 

współczesnego świata”, wygłoszony przez kmdr. por. dr 

inż. Ernesta Lichockiego z Centrum Symulacji i Kompu-

terowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej 

w Warszawie. Organizatorzy: Koło Naukowe Historyków 

Studentów oraz Katedra Samorządu Terytorialnego i Po-

lityki Lokalnej Instytutu Politologii KUL.

Instytut Teologii Moralnej KUL, WSD Braci Mniejszych 

Kapucynów oraz Harcerskie Koło Akademickie „Żywio-

ły” zorganizowali sympozjum pt. „Kapłan wierny Bogu 

i człowiekowi”.

Kalendarium



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

22

nr 3 (125) maj czerwiec 2010

ak
tu

al
no

śc
i

Koło Naukowe Instytutu Nauk o Rodzinie KUL oraz 

szkoła rodzenia przy Kościele Garnizonowym w Lublinie 

zorganizowali konferencję naukową pt. „Poród domowy 

jako alternatywa porodu szpitalnego”.

19-23 kwietnia

odbył się XX Tydzień Ekonomiczny organizowany przez 

Koło Naukowe Studentów Ekonomii. W programie m.in. 

certyfikowane szkolenia dla studentów, projekcje fil-

mów, konferencje tematyczne: „Behawioralne aspekty 

inwestowania na rynkach finansowych” i „Quo vadis fi-

nanse publiczne?”, a także studencka debata oxfordzka: 

„Przypadek bankructwa kraju – czy grozi tylko Grecji?”.

20 kwietnia

Duszpasterstwa Akademickie Lublina zorganizowały 

Święto Wolontariatu, którego celem było przybliżenie 

pracy lubelskich grup wolontariackich oraz umożliwie-

nie włączenia się w ich działalność. W ramach Święta 

odbyło się m.in. spotkanie z o. Filipem Buczyńskim 

i Małgorzatą Kostek z Hospicjum im. Małego Księcia 

w Lublinie połączone z projekcją filmu „Święte dzieci” 

o wolontariuszach i podopiecznych Hospicjum; warszta-

ty pierwszej pomocy przygotowane przez wolontariuszy 

z Uniwersytetu Medycznego; warsztaty psychologiczne 

prowadzone przez studentów z Koła Naukowego Psy-

chologii Zarządzania KUL; wystawa prac Warsztatów 

Terapii Zajęciowej oraz ogłoszenie wyników konkursu 

na reportaż o wolontariacie „Wolontariusz – oddam 

czas w dobre ręce”.

Akademicki Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vade 

Mecum” zorganizował konferencję naukową pt. „Nowo-

czesna energetyka jądrowa – bezpieczeństwo”.

22 kwietnia

Katedra Pedagogiki Ogólnej KUL zorganizowała spotka-

nie z prof. Marią Dudzikową, Profesorem Wydziału Stu-

diów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Redakcja kwartalnika „ETHOS”, wydawanego przez In-

stytut Jana Pawła II KUL, wraz z Instytutem Dzienni-

karstwa i Komunikacji Społecznej KUL, zorganizowała 

prezentację nowego numeru kwartalnika (89/2010) 

zatytułowanego „Kino i transcendencja”.

Koło Naukowe Germanistów KUL zorganizowało konfe-

rencję pt. „Polska i Niemcy. 20 +1 lat po upadku muru”. 

Co się zmieniło? Czy ówczesne lęki miały swoje racjo-

nalne uzasadnienie? Czy proces transformacji okazał 

się całkowitym sukcesem? Dyskutując o znaczeniu roku 

1989 dla Polski i Niemiec, na te i inne pytania próbowali 

dać odpowiedź uczestnicy konferencji.

Instytut Historii Sztuki KUL był współorganizatorem 

promocji albumu „Józef Gosławski. Rzeźby, monety, me-

dale”, pracy zbiorowej pod kierunkiem Anny Rudzkiej, 

z opracowaniem graficznym Macieja Buszewicza.

23 kwietnia

Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Instytutu 

Psychologii KUL zorganizowała Międzynarodowe Sym-

pozjum Jubileuszowe pt. „Człowiek i dzieło”, poświęcone 

ks. prof. Kazimierzowi Popielskiemu z okazji 75-lecia 

urodzin, 50-lecia święceń kapłańskich oraz 45-lecia 

pracy naukowo-dydaktycznej na KUL.

International Étienne Gilson Society, Instytut Wyższej 

Kultury Religijnej KUL oraz Katedra Filozofii Kultury KUL 

zorganizowali sympozjum pt. „Czy, jaka i dlaczego jest 

potrzebna filozofia dzisiaj?”.

23-24 kwietnia

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL zor-

ganizowało międzynarodową konferencję naukowo-

dydaktyczną pt. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 

w nauczaniu języków obcych”.

24 kwietnia

odbyło się IX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przy-

szłość cywilizacji Zachodu, pt. „Totalitaryzm – jawny 

czy ukryty?” współorganizowane przez Katedrę Filozofii 

Kultury KUL.

studenci i pracownicy KUL uczestniczyli w 74. Akade-

mickiej Pielgrzymce na Jasną Górę.

26 kwietnia

JE Biskup Lubelski Ryszard Karpiński został odznaczony 

jednym z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych – 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybit-

ne zasługi w służbie duszpasterskiej oraz za krzewienie 

wartości narodowych wśród Polonii.

Bp Ryszard Karpiński urodził się 

28 grudnia 1935 r. we wsi Rudzienko w par. 

Michów. Szkołę powszechną zaczął na komple-

tach w czasie okupacji i ukończył w Michowie 

w r. 1948, średnią – w Liceum Biskupim 

w Lublinie, przemianowanym wówczas na 

Niższe Seminarium Duchowne. Po uzyska-

niu matury w 1953 r. wstąpił do Lubelskiego 

Seminarium Duchownego. 19 kwietnia 1959 

r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pełnił 

obowiązki wikariusza w parafii św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus w Lublinie. W latach 1960-

1963 odbył studia biblijne na KUL zakończone 

licencjatem. Studia kontynuował w Rzymie, 

w latach 1963-1969. W 1966 r. otrzymał licen-

cjat z nauk biblijnych w Papieskim Instytucie 

Biblijnym, a w 1968 r. doktorat z teologii 

na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza 

z Akwinu. Okres wakacji wykorzystywał na 

pomoc duszpasterską w różnych krajach i na 

naukę języków obcych. W latach 1970-1971 

był prefektem w Seminarium Duchownym 

w Lublinie. Prowadził również wykłady biblij-

ne w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy 

KUL i lektorat języka włoskiego. W latach 1971-

1985 pracował w Rzymie w Papieskiej Komisji 

ds. Duszpasterstwa Migracji i Podróżujących, 

gdzie był odpowiedzialny za sektor migracji. 

W tym okresie brał również udział w wielu 

zjazdach międzynarodowych poświęconych 

zagadnieniom migracji ludności oraz współ-

pracował z polską sekcją Radia Watykańskiego 

i z ,,L’Osservatore Romano”. W 1975 r. został 

odznaczony godnością kanonika honorowego 

Kapituły Katedralnej w Lublinie, a w 1977 r. 

kapelana Jego Świątobliwości. 

24 sierpnia 1985 r. został mianowany bisku-

pem tytularnym Minervino Murge i sufraga-

nem lubelskim. Konsekrowany 28 września 
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w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uro-

czyste wręczenie odznaczeń państwowych. Wśród od-

znaczonych, za zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej 

oraz za działalność organizacyjną i społeczną, znaleźli 

się ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, Kierownik Katedry 

Metafizyki KUL oraz Marianna Jura, emerytowany pra-

cownik KUL.

26-27 kwietnia

odbyły się I Lubelskie Dni Personalizmu, pt. „Osoba 

i personalizm w myśli ks. prof. Wincentego Granata”. 

Uczestnicy konferencji modlili się podczas okoliczno-

ściowej mszy św., pod przewodnictwem Biskupa San-

domierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, o rychłą beatyfi-

kację byłego rektora KUL, Sługi Bożego ks. Wincentego 

Granata.

27 kwietnia

odbyło się sympozjum nt. kultury w administracji. 

Oprócz wykładów przewidziane były warsztaty dla stu-

dentów z savoir-vivre i autoprezentacji.

Koło Naukowe Instytutu Nauk o Rodzinie zorganizo-

wało sympozjum poświęcone przemocy domowej pt. 

„Granice miłości”.

28 kwietnia

Instytut Ekumeniczny KUL zorganizował promocję książ-

ki dr Moniki Waluś pt. „Spiritus Sanctificator. Człowiek 

wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych 

luteranizmu (1529-1537)”.

29 kwietnia

prof. Antoni Stępień otrzymał Nagrodę im. Ks. Idziego 

Radziszewskiego za rok 2009. Wręczenie nagrody miało 

miejsce na Publicznym Zebraniu Towarzystwa Nauko-

wego KUL.

Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska KUL 

zorganizowało spotkanie poświęcone 24. rocznicy ka-

tastrofy w Czarnobylu oraz projekcję filmu pt. „Czarno-

bylskie dżungle”.

ks. prof. Stanisław Wilk wygłosił wykład pt. „Pius XI – 

polski papież i jego ślady na Lubelszczyźnie”. Wykład był 

częścią cyklu wykładów popularnonaukowych zorga-

nizowanych przez Oddział Lubelski PAN oraz Lubelskie 

Towarzystwo Naukowe.

Uczelniany Samorząd Studentów KUL zorganizował ma-

raton filmowy. W programie: „Tajne przez poufne” oraz 

„Za wszelką cenę”.

odbył się trzeci wykład z serii „Iure est ars boni et aequi”, 

wykład pt. „Zawód notariusza – prawo o notariacie. 

Księgi wieczyste” wygłosił mgr Andrzej Uba (notariusz).

4 maja

Koło Naukowe Teologów, Koło Naukowe MISH oraz 

studenci prawa KUL zorganizowali konferencję „Ecce 

Homo – Proces Jezusa z Nazaretu”.

w Instytucie Jana Pawła II KUL w ramach Konwersato-

rium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II gościł z wy-

kładem pt. „Imię osoby” włoski filozof i teolog ks. prof. 

Massimo Serretti z Uniwersytetu Laterańskiego.

ks. prof. Sławomir Nowosad, prorektor ds. nauki i współ-

pracy z zagranicą KUL został członkiem Rady naukowej 

Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości 

Wydziałów i Uniwersytetów Kościelnych (AVEPRO). 

Powstała jesienią 2009 r. agencja AVEPRO jest związa-

na z Kongregacją Edukacji Katolickiej. Ma za zadanie 

harmonizację na uczelniach kościelnych tzw. procesu 

bolońskiego polegającego na ujednoliceniu systemów 

i standardów europejskiego szkolnictwa wyższego 

w celu utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 

Wyższego.

6 maja

Aleksandra Krauze studentka V roku Międzywydziało-

wych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL 

została laureatką regionalnej gali konkursu „Studecki 

Nobel 2010 – Twoja szansa na sukces” i będzie reprezen-

towała Lubelszczyznę w finale konkursu w Warszawie.

Agnieszka Kardasz, studentka IV roku ekonomii na 

Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce 

w Stalowej Woli, zajęła III miejsce w krajowym konkur-

1985 r. w katedrze lubelskiej jako swoje za-

wołanie wybrał słowa „Viatoribus fer auxilium” 

(nieś pomoc ludziom w drodze). Wielokrotnie 

był delegatem KEP na Międzynarodowe 

Kongresy Eucharystyczne, w latach 1988-

1993 był Konsultorem Papieskiej Rady ds. 

Duszpasterstwa Migracji i Podróżujących, 

a w latach 1988-1998 pełnił funkcję 

Przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa 

Turystycznego, w latach 1990-1999 praco-

wał w ramach IX Komisji „Misji i Emigracji” II 

Polskiego Synodu Plenarnego, w latach 1991-

2002 był przewodniczącym Zespołu ds. Pomocy 

Katolikom na Wschodzie. W latach 1989-1995 

był delegatem KEP w Międzynarodowej 

Komisji Katolickiej ds. Migracji w Genewie. 

Należy do Rady Krajowej Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska”, mającej na celu podtrzy-

manie więzi Polaków i ludzi polskiego pocho-

dzenia z Ojczyzną. W latach 2003-2008 był 

Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji 

Polskiej oraz Przewodniczącym Komisji 

Episkopatu ds. Polonii i Polaków za Granicą. 

Realizując swe zawołanie pomocy będącym 

w drodze sam wiele podróżował. Odbył jako 

biskup 176 podróży zagranicznych, w tym 75 

w ostatnich latach w charakterze delegata. Na 

święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy kiero-

wał do Rodaków za granicą listy pasterskie.

Odbierając Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 

Polski powiedział: „Cieszę się, że przez to od-

znaczenie zostali dowartościowani w mojej 

skromnej osobie, kapłani, siostry zakonne 

i także katolicy świeccy, którzy od zarania 

emigracji polskiej troszczyli się o ducha na-

rodu i o wiarę naszych rodaków na różnych 

kontynentach”.

Antoni Bazyli Stępień urodził się 14 czerwca 1931 r. w Sosnowcu. W październiku 1950 r. rozpoczął 

studia filozoficzne na KUL; absolutorium uzyskał w 1954 r. Pracę magisterską pt. Analiza nelsonowskiego 
dowodu niemożliwości teorii poznania pisał pod kierunkiem ks. prof. S. Kamińskiego. W grudniu 1956 r. 

uzyskał tytuł doktora filozofii w zakresie filozofii teoretycznej na podstawie rozprawy Stanowisko Gilsona 
w sprawie metody teorii poznania. Analiza krytyczna. W 1957 r. rozpoczął pracę na Wydziale Filozoficznym 

KUL. W roku akademickim 1957/58 został mianowany asystentem, rok później starszym asystentem, 

a w roku akademickim 1960/1961 adiunktem przy I Katedrze Metafizyki. W roku akademickim 1962/63 

przeszedł do II Katedry Metafizyki.

Habilitował się w czerwcu 1964 r. w zakresie teorii poznania i metodologii nauk filozoficznych na Wydziale 

Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie (gdzie przez kilka lat prowadził także zajęcia dydaktyczne) na 

podstawie rozprawy: O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne (recenzenci: prof. R. Ingarden, prof. P. 

Chojnacki, o. prof. M. A. Krąpiec, ks. prof. S. Kamiński). W czerwcu 1970 r. uzyskał stopień docenta, w marcu 

1975 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a tytuł profesora zwyczajnego w grudniu 1985 r. W 1969 r. został 

kierownikiem Katedry Metafizyki Szczegółowej, przemianowanej rok później na Katedrę Teorii Poznania. 

Funkcję tę pełnił do odejścia na emeryturę w roku 2002.

W trakcie swej pracy uniwersyteckiej prof. Stępień pełnił liczne obowiązki administracyjne: zastępcy 

kierownika Zakładu Metafizyki (1972-1976), kierownika Sekcji Filozofii Teoretycznej (1974-1980), prodzie-

kana (1983-1984), kierownika Zakładu Logiki i Teorii Poznania (1986-1997), dziekana (1987-1990). 

Poza tym prof. Stępień pełnił m.in. funkcje członka Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk 

(kilka kadencji), członka Zespołu Ekspertów MEN (obecnie 5. kadencja), członka Centralnej Komisji do 

Spraw Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych (1997-1999), przewodniczącego Rady Programowej 

„Edukacji Filozoficznej” (1991-2002), stałego współpracownika b. Biura do Spraw Reformy Szkolnictwa 

MEN, a także członka Komisji Episkopatu Polski do Spraw Dialogu z Niewierzącymi (1992-1993).

Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych Prof. Antoniego Stępnia są: metafizyka, teoria poznania 

i estetyka. Wiedzę z ich zakresu opracował w kilku oryginalnych syntezach podręcznikowych i licznych 

rozprawach podejmujących szczegółowe zagadnienia. Poza tym zajmował się m.in. metafilozofią (teorią 

filozofii i metodologia nauk filozoficznych), historią filozofii współczesnej (zwł. w Polsce), psychologią 

i antropologią filozoficzną oraz dydaktyką filozofii.
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sie energetycznym pt. „Bezpieczeństwo energetyczne 

i ekologiczne”. Studentkę do konkursu przygotował dr 

Antoni Magdoń.

Instytut Filologii Klasycznej KUL zorganizował wykład 

prof. Tomasza Derdy (Uniwersytet Warszawski) pt. „Li-

belli z czasów Decjusza (250 r. po Chr.) – spojrzenie 

papirologa” oraz ćwiczenia warsztatowe pt. „Wprowa-

dzenie do paleografii greckich dokumentów z epoki 

rzymskiej”.

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem zorganizo-

wała seminarium naukowe pt. „Business Challenges 

in China’s Dynamic Economy” (Wyzwania biznesowe 

w dynamicznej gospodarce Chin), którego gościem była 

prof. Penelope Prime z Stetston School of Business & 

Economics, Mercer University (Atlanta, USA), dyrektor 

China Research Center.

studenci KUL wzięli udział w korowodzie rozpoczynają-

cym Dni Kultury Studenckiej w Lublinie.

6-8 maja

w Domu Pracy Twórczej KUL Katedra Historii Literatury 

Staropolskiej KUL oraz Pracownia Literatury Renesansu 

i Baroku IBL PAN zorganizowali konferencję pt. „Wojny, 

bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej”. Konferencja 

odbyła się w sześćsetlecie bitwy pod Grunwaldem, w ra-

mach cyklu konferencyjnego: Kolokwia staropolskie.

6-9 maja

Wydział Teologii KUL oraz Centrum UCRAINICUM wspól-

nie z Instytutem Badań Kościelnych w Łucku, Instytutem 

Polskim Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki, 

Teologicznym Instytutem im. Św. Józefa Bilczewskie-

go we Lwowie, Stowarzyszeniem Civitas Christiana, 

Ukraińską Prowincją oo. Bazylianów Najświętszego 

Zbawiciela, Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym 

oraz innymi środowiskami akademickimi i społecznymi 

zorganizowali międzynarodową konferencję naukową 

pt. „Ut unum sint – Да вси єдини будуть” poświęconą 

dziejom Kościoła greckokatolickiego na Wołyniu.

7 maja

Koło Naukowe Studentów Anglistyki zorganizowało 

konferencję pt. „American Dream in the 21st cen-

tury”. Współorganizatorem było Forum Młodych 

Dyplomatów.

Katedra Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza 

z Akwinu zorganizowali spotkanie poświęcone osobie 

i dziełu o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca w 2. rocz-

nicę jego śmierci.

8 maja

odbyły się warsztaty studentów architektury krajobrazu 

KUL, tematem których były „Mikrodziałania artystyczne 

w przestrzeni miasta”. Studenci pracowali w Śródmie-

ściu Lublina wykonując proste, nietrwałe działania 

artystyczne (instalacje, street art, land art) polegające 

na czasowej ingerencji w wybrane miejsce. W poprzed-

nich latach studenci wykonywali podobne działania na 

Starym Mieście oraz na osiedlu Błonie.

10 maja

odbyła się konferencja „Prawne i gospodarcze aspek-

ty działalności w turystyce” zorganizowana przez KUL 

i Caritas.

10-12 maja

na zaproszenie Instytutu Historii KUL oraz Katedry Dzie-

jów w i Kultury Europy Jagiellońskiej wykłady gościnne 

(From Ysengrimus to Reynaerts historie: scenes and the-

mes in the European animal epic, Hadewijch: a female 

voice from the thirteenth century) wygłosił Paul Wac-

kers, profesor średniowiecznej literatury niderlandzkiej 

na Uniwersytecie w Utrechcie.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zor-

ganizował otwarte wykłady, które prowadził Nissan 

Tzur, korespondent izraelski akredytowany przy MSZ, 

współpracownik izraelskiego dziennika Maariv.

odbyła się Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psy-

chologicznych Aktualia 2010 „Reaktywacja”. Tematy 

kolejnych konferencyjnych dni, to: zoopsychologia, 

arteterapia i wiktymologia. Gościem specjalnym była 

Katia Sokołowa-Zyzak, prawnuczka Iwana Pawłowicza 

Pawłowa.

11 maja

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upo-

wszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium 

naukowe pt. „Literatura jako towar: industrializacja 

branży wydawniczej” z udziałem Simona Frosta – świa-

towej klasy specjalisty w dziedzinie historii książki, 

socjologii tekstu i empiryczno-historycznego podejścia 

do literatury, opartego na badaniach archiwalnych. 

Członka Zarządu Głównego Society for the History of 

Authorship, Reading and Publishing (SHARP).

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL zor-

ganizowało Dzień Kultury Orientalnej. W programie 

m.in. prezentacja tradycyjnego chińskiego malarstwa 

i kaligrafii, pieśni i romanse chińskie, pokaz mody 

orientalnej, pokaz tai’chi, wspomnienia i prezentacje 

o Chinach i Indiach.

Duszpasterski Klub Filmowy działający przy DA KUL zor-

ganizował projekcję filmu pt. „Szkolny chwyt”, reż. Ryan 

Fleck. To wstrząsające studium samotności, słabości, 

kryzysu. Obraz, który dotkliwie zderza widza z prawdą 

o wewnętrznej bezbronności człowieka, o jego krucho-

ści, wrażliwości, podatności na cierpienie.

ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL odebrał Wielki 

Medal (Złoty) przyznany Katolickiemu Uniwersytetowi 

Lubelskiemu Jana Pawła II przez Uniwersytet w Rużom-

berku, w uznaniu długoletniej współpracy.

Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych oraz 

Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przy-

rodniczych KUL zaprosili z wykładem pt. „Kosmoeko-

logia i bezpieczeństwo ekologiczne” dr Elenę Pawłową 

z Uniwersytetu Górnictwa w Moskwie.

11-13 maja

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego 

KUL, Instytut Filologii Romańskiej KUL, Koło Hiszpań-

sko-Polskie KUL, Instytut Hiszpańsko-Polski oraz Funda-

cja Polsko-Iberyjska zorganizowali cykl wykładów, które 

wygłosił prof. José Luis Gómez Urdáñez (Universidad de 

la Rioja, Hiszpania).

11-21 maja

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi-

nistracji oraz Kierownik Kursu Prawa Amerykańskiego 

zaprosili z cyklem wykładów z Business Law amerykań-

skiego adwokata prof. Georgea Vernona (J.D.).

12 maja

Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu 

Filologii Angielskiej KUL oraz Katedra Komunikacji Uni-

wersytetu w Charleston, USA zorganizowali konferencję 

poświęconą kulturze amerykańskiej.

13 maja

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL wraz z Ka-

tedrą Historii Systemów Politycznych XIX i XX w. przy 

współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oddział 

w Lublinie zorganizowali projekcję filmu „Zbrodnia Ka-

tyńska” w reż. Macieja Sieńskiego.

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego była gospo-

darzem Dnia Niderlandzkiego.
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Katedra Historii Starożytnej KUL, Zakład Historii Staro-

żytnej UMCS, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL 

oraz Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS zorga-

nizowali konferencję naukową pt. „Rewolucje w Staro-

żytności. Dynamika przełomów, głębia przemian”.

Katedra Teorii i Antropologii Literatury zorganizowała 

konferencję pt. „Literatura i psychoanaliza: Freud – Jung 

– Fromm – Lacan”.

Koło Edytorów KUL zaprosiło z wykładem nt. mikroty-

pografii Roberta Olesia oraz zorganizowało promocję 

książki Hochuliego „Detal w typografii”. Na dziedzińcu 

KUL odbyły się warsztaty czerpania papieru.

13-15 maja

Biblioteka Uniwersytecka KUL zorganizowała Kiermasz 

Książki.

14 maja

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upo-

wszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium 

otwarte nt. „Współczesne problemy i perspektywy pe-

dagogiki religii”, z udziałem profesora Egona Spiegla 

z Uniwersytetu Vechta Osnabrück (Niemcy).

Prof. Egon Spiegel zajmuje się problematyką wycho-

wania do pokoju, teologii i pedagogiki religii, relacji 

i pedagogiki moralności.

15 maja

reprezentacja KUL wzięła udział w VI Ogólnopolskich 

Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych 

Szkół Wyższych, które odbyły się na pływalni Uniwer-

sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zawodach 

wystartowało 12 studentów KUL, zdobyli 21 medali, 

w tym 13 złotych.

Reprezentacja KUL: Paweł Kasprzak, Marzena Surowska, 

Eryk Walecz – Majewski, Weronika Chrzanowska, Agata 

Wysokińska, Natalia Szczepańska, Michał Myśliwiecki, 

Łukasz Kotiuk, Agata Janik, Katarzyna Migut, Rafał 

Skorupski, Piotr Zieliński

17 maja

Katedra Nauki Administracji WPPKiA zorganizowała 

seminarium naukowe pt. „Etyka w zarządzaniu admini-

stracją”. Prezentowane kwestie były ujmowane zarówno 

od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Seminarium 

towarzyszyła wystawa „Pod strzechą i dechą światłem 

malowane”, lubelski skansen w fotografii Ireneusza 

Marciszuka.

17-21 maja

Instytut Teologii Dogmatycznej KUL zorganizował VII 

Wykłady Otwarte z Pneumatologii pod hasłem „Duch 

Święty a kapłaństwo”.

odbyły się KULturalia 2010 – tydzień kultury studenc-

kiej organizowany przez Uczelniany Samorząd Studen-

tów KUL w ramach lubelskich juwenaliów. Wśród wielu 

różnorodnych propozycji – od wykładów akademickich, 

przez warsztaty, konkursy i turnieje, po koncerty plene-

rowe – pojawiły się nowości:

- LipDup z udziałem blisko 200 studentów przygotowa-

ny przez Akademickie Studio Filmowe (dostępny pod 

adresem http://lipdub-kul.pl);

- Pół żartem, pół serio o wschodniobawarskim żigolaku 
spopod Dorohuska czyli I Lubelskie Dyktando Młodych, 

które najlepiej napisała Agnieszka Nowak z Uniwersyte-

tu Warszawskiego;

- OpenStage, do finału którego zakwalifikowano 18 

wykonawców, a nagrodę główną zdobyła Marta Iwa-

niuk (UMCS) wykonawczyni utworu „Run”, natomiast 

Nagrodę Publiczności Tomasz Dymek (UMCS) za słowną 

improwizację „Kilka słów o sobie”;

- pierwsza edycja przeglądu „Alterfest – festiwalu al-

ternatywnego ujęcia poezji”, w którym zwyciężył zespół 

Open Source swoją interpretacją „Lokomotywy” Tuwima 

i „Chęci” Barańczaka;

- I Przegląd Teatrów im. Andrzeja Piwowarczyka „Pleśń 

z oczu” przygotowany przez Teatr Enigmatic KUL.

18 maja

w 90-lecie urodzin Jana Pawła II Instytut Jego imienia 

zaprosił do udziału we mszy św. w Kościele Akademic-

kim KUL. Eucharystii przewodniczył abp Józef Życiński, 

Wielki Kanclerz KUL.

18-19 maja

Specjalizacja liturgiczna i Instytut Ekumeniczny KUL 

zorganizowali otwarte seminarium doktoranckie 

z udziałem prof. Davida W. Fagerberga (Department of 

Theology, University of Notre Dame, USA) pt. „Klucz do 

syntezy teologicznej” oraz wykład pt. „Dlaczego zosta-

łem katolikiem?”.

Prof. Fagerberg zajmuje się poszukiwaniem więzi po-

między dogmatem, liturgią i duchowością, badaniami 

ekumenicznymi oraz odkrywaniem istoty chrześcijań-

stwa w świetle takich myślicieli jak G.K. Chesterton, 

czy C.S. Lewis.

19 maja

miała miejsce uroczystość wręczenia tytułu Doktora 

Honoris Causa KUL JE Toomasowi Hendrikowi Ilvesowi, 

Prezydentowi Republiki Estońskiej.

Nadając tytuł Doktora Honoris Causa KUL przedstawi-

cielom narodów litewskiego, estońskiego, ukraińskiego, 

polskiego, łotewskiego i białoruskiego Katolicki Uni-

wersytet Lubelski Jana Pawła II włączył się w upamięt-

nienie 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Uroczyste 

obchody tego wydarzenia odbyły się w Lublinie 1 lipca 

2009 r.

20 maja

miało miejsce wręczenie dyplomów i nagród laure-

atom i wyróżnionym w konkursie dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa 

lubelskiego – „Lubelszczyzna pełna Tajemnic”, zor-

ganizowanym przez Instytut Historii KUL oraz Zespół 

Szkół w Kocku. Pierwsze miejsce w kategorii szkół 

gimnazjalnych otrzymali Gabriela Rumak, Katarzyna 

Sztokfisz i Natalia Matyjanka z Gimnazjum nr 1 im. Orląt 

Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim za pracę „Edmund 

Monsiel: Don Kichot rodem z Wożuczyna”; w kategorii 

szkół ponadgimnazjalnych – Karolina Koszlak z LO im. 

Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim za pracę „Życie 

w powiecie opolskim w czasie okupacji”.

wykład pt. „Niemcy 20 lat po zjednoczeniu. Struktu-

ry federalne, rozwój wewnętrzno-polityczny, polityka 

zagraniczna, rola w Unii Europejskiej” wygłosił prof. 

Bernhard Vogel, doktor honoris causa KUL, niemiecki 

polityk, działacz społeczny zasłużony w procesie pojed-

nania polsko-niemieckiego.
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ParaFraza zrzeszająca studentów kulturoznawstwa Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 

Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej zorganizowała 

debatę pt. „Kulturo-znawstwo?” nt. statusu lubelskich 

kulturoznawstw, działań młodych animatorów kultury, 

stanu lubelskiej kultury studenckiej, możliwości jakie 

mają absolwenci studiów humanistycznych w Lublinie, 

możliwości współpracy kulturalnej uczelni, instytucji 

kultury i studentów.

ks. prof. Antoni Żurek (Tarnów, UPJPII) wygłosił wy-

kład pt. „Znudzenie żoną, czy tęsknota za Bogiem? 

„Nawrócenia” arystokracji galijskiej IV wieku” na zapro-

szenie Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim 

oraz Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa 

Naukowego KUL.

Katedra Dydaktyki Muzycznej oraz Instytut Muzyko-

logii KUL zorganizowali koncert „Brzmienia Chopina”. 

W programie utwory Chopina w oryginale i transkryp-

cjach. Wykonawcy: prof. Iwona Sawulska – sopran, dr 

Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian, Magdalena Frą-

cek – sopran, Agata Witek – fortepian, Jagoda Stanicka 

– fortepian oraz Kwartet Divertimento w składzie: Irina 

Stukaszina-Gąsior, Lech Gąsior – skrzypce; Katarzyna 

Czerniawska – altówka, Bożena Czerkies, a także Trio 

w składzie – Paulina Grzechuła, Damian Kędziora – 

skrzypce, Karol Rzepecki – fortepian.

Katedra Filologii Greckiej KUL, Koło Naukowe Histo-

ryków Studentów KUL oraz Stowarzyszenie na Rzecz 

Popularyzacji Kultury Antycznej „Helas et Roma” zor-

ganizowali warsztato-konferencję pt. „Życie codzienne 

w Starożytnej Grecji”.

Podsekretarz stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Piotr 

Kluz wygłosił wykład nt. „Minister Sprawiedliwości – 

Prokurator Generalny, rozdział po 20-tu latach”.

20-22 maja

odbyła się ogólnopolska sesja naukowa pt. „Fides ex 

visu”, poświęcona zagadnieniu wiary i sposobom jej wi-

dzenia poprzez sztukę i nie tylko. Konferencja zorgani-

zowana została przez Katedrę Historii Sztuki Kościelnej 

Instytutu Historii Sztuki KUL.

Katedra Historii Sztuki Współczesnej zorganizowała XII 

Seminarium Metodologiczne poświęcone kulturze XX 

i XXI wieku, pt. „Zawsze fragment?”. W seminarium 

udział wzięli przedstawiciele różnych dyscyplin z wielu 

krajowych ośrodków. Przedmiotem ich refleksji była 

problematyka fragmentaryczności współczesnej kultury 

i jej odbioru.

20-21 maja

Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL we współ-

pracy z Instytutem Sądecko-Lubelskim zorganizowali 

w Rytrze k/Nowego Sącza, Międzynarodową Konfe-

rencję Naukową pt. „Państwo w dobie globalizacji. 

Zmierzch czy odrodzenie?” w ramach IV edycji Inter-

dyscyplinarnych Sądeckich Dysput Naukowych z cyklu 

Człowiek-Społeczeństwo-Państwo.

21 maja

Koło Naukowe Studentów Administracji oraz studenci 

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

zorganizowali II Dzień urzędnika pod hasłem „Zatrud-

nienie w służbach mundurowych”. W programie m.in.: 

zasady rekrutacji do służby w Policji, możliwości rozwo-

ju zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej, szanse 

zatrudnienia kobiet w Wojsku Polskim, predyspozycje 

i kwalifikacje wymagane przy zatrudnieniu w Straży 

Granicznej.

odbył się wernisaż plakatu Leszka Mądzika, scenografa, 

reżysera, twórcy Sceny Plastycznej KUL, wykładowcy 

Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. 

Wystawa zorganizowana została przez Instytut Jana 

Pawła II KUL, Redakcję Kwartalnika ETHOS oraz Scenę 

Plastyczną KUL.

24 i 26 maja

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskie-

go KUL, Instytut Filologii Romańskiej KUL, Instytut 

Hiszpańsko-Polski, Fundacja Polsko-Iberyjska oraz Koło 

Hiszpańsko Polskie KUL z wykładami gościnnymi zapro-

sili prof. José Antonia Molinę (Universidad de Murcia, 

Hiszpania).

25 maja

w Galerii SARP (ul. Grodzka 3) odbył się wernisaż wy-

stawy pt. „Poetycki obraz miasta”, prezentującej prace 

studentów II roku architektury krajobrazu KUL. Wystawa 

odbyła się w ramach festiwalu „Miasto Poezji”, czynna 

była w dniach 26 maja – 8 czerwca.

na zaproszenie Instytutu Historii KUL i Katedry Dziejów 

i Kultury Europy Jagiellońskiej gościnny wykład nt. „Elity 

społeczne i religijne w rewolucji husyckiej (1419-1436)” 

wygłosił prof. Stanisław Bylina z Instytutu Historii PAN 

w Warszawie.

Prof. Stanisław Bylina jest znanym i zasłużonym me-

diewistą specjalizującym się w badaniach nad kulturą 

europejskiego i polskiego średniowiecza, w szczegól-

ności kulturą ludową i ruchami religijnymi późnego 

średniowiecza.

25 maja

w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT w upo-

wszechnianiu osiągnięć nauki” odbyło się seminarium 

otwarte nt. „Terra Mariana – wybrane zagadnienia 

z historii Estonii” z udziałem profesora Raimo Pullata 

z Uniwersytetu w Tallinie (doktora honoris causa KUL).

odbyła się konferencja naukowa „Kapłaństwo posługi” 

zorganizowana przez Katedrę Prawa Sakramentów i In-

stytutów Życia Konsekrowanego.

26 maja

Uczelniany samorząd Studentów KUL zorganizował 

Dzień Dawcy szpiku kostnego.

28 maja

Instytut Kulturoznawstwa, Katedra Teorii Kultury i Sztu-

ki oraz Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa 

zorganizowali promocję Pracowni Intermedialnej pod 

hasłem „Futurismo”. W pracowni tej będzie działać 

m.in. pracownia plastyczna (rzeźba, rysunek, ceramika 

artystyczna i użytkowa, projektowanie, wzornictwo, 

projektowanie gier komputerowych) oraz warsztaty 

teatralne.

odbyła się konferencja naukowa pt. „Ksiądz Jerzy Po-

piełuszko – kapłan i męczennik w Służbie Narodu 

i Kościoła” zorganizowana przez Katedrę Historii Naj-

nowszej KUL.

29 maja

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

była gospodarzem IV Ogólnopolskiej Konferencji Na-

ukowej pt. „Rosja – ambicje i możliwości w XXI wieku”. 

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół nastę-

pujących zagadnień: Cywilizacyjne oraz geopolityczne 

uwarunkowania rosyjskich ambicji, Aktualny potencjał 

społeczno-gospodarczy Rosji.

odbyła się pielgrzymka wspólnoty akademickiej KUL do 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

31 maja

odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Formacji Medialnej – „Ksiądz i media”.

Instytut Filozofii Teoretycznej KUL zaprasza do wy-

słuchania felietonów filozoficznych pracowników 

Instytutu dostępnych pod adresem: www.kul.pl/

felietonyfilozoficzne.



Ks. Prof. 

Jana Chwałka

16 kwietnia 2010 r.

Uroczystość wręczenia 

Księgi Pamiątkowej z okazji 

Jubileuszu 80-lecia urodzin 

Ks. Prof. 
Kazimierza 

Popielskiegio

23 kwietnia 2010 r.

Jubileusz z okazji 
75-lecia urodzin, 

50-lecia święceń kapłańskich 
oraz 45-lecia pracy naukowo-

-dydaktycznej na KUL



Uroczyste 
zakończenie 
studiów


