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Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 

Polskiej otrzymał o. Antoni Mendrela OMI, 
były Prowincjał Prowincji Wniebowzięcia NMP Ojców Oblatów 

w Kanadzie, obecnie proboszcz Parafii Matki Boskiej w Toronto.
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Collegium Norwidianum KUL (8 lutego - 6 marca)

Szanowni Państwo,

numer Przeglądu Uniwersyteckiego, który trafia do Państwa 

rąk, jest wprawdzie jeszcze numerem zimowym, bo na winiecie 

f igurują miesiące styczeń i luty, jednak ze względu na wczesną 

w tym roku Wielkanoc oraz nieco wydłużony „proces produkcyjny” 

naszego pisma redakcja zdecydowała się w tym właśnie numerze 

zamieścić list Rektora KUL na Wielkanoc 2008. Ma to swoje uza-

sadnienie również w tym, że znaczna część naszego nakładu tra-

fia do Kół Przyjaciół KUL za granicą. Można więc mieć nadzieję, 

że ich członkowie przeczytają „Przegląd” z listem Rektora przed 

Świętami, a nie po. Zresztą w bieżącym numerze sporo miej-

sca poświęcamy właśnie zagranicznej działalności Towarzystwa 

Przyjaciół KUL. Piszemy też o pewnej szkole w Wallington w sta-

nie New Jersey, gdzie w każdą sobotę lekcje zaczynają się od mo-

dlitwy za Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 Ufając, że do większości z Państwa nasze pismo dotrze 

przed Świętami Wielkanocnymi, życzę wszystkim, aby nieza-

chwiana pewność Zmartwychwstania sprawiała, że będziemy lep-

si dla siebie wzajemnie, bardziej wyrozumiali i uczciwi. A wtedy 

resztę naprawdę KTOŚ za nas zrobi.

Beata Górka

Redaktor naczelny
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List Rektora KUL na Wielkanoc 2008

Dary Zmartwychwstałego Chrystusa

Drodzy Przyjaciele Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

Rozważając w tych świętych dniach Słowo Boże, 
odtwarzamy w naszej wyobraźni kolejne spotkania ze 
Zmartwychwstałym Panem: niewiast, które wczesnym 
rankiem zafrasowane przyszły do grobu, aby Go nama-
ścić; uczniów, idących do Emaus i z pałającymi sercami 
słuchających słów Nieznajomego; apostołów, zamknię-
tych w Wieczerniku z obawy przed Żydami i pełne-
go wątpliwości Tomasza, który z pokorą wyznaje „Pan 
mój i Bóg mój”, ale też słyszy „Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli”. Na pewno wszyscy, którzy się 
z Nim spotkali, otaczali Go swoją miłością i pragnę-
li uczcić, ofiarować Mu dar swego serca. Jednak to On 
– Zmartwychwstały Chrystus – pierwszy ubogaca ich 
swymi darami: oświeca umysły, umacnia serca, napeł-
nia odwagą i nadzieją. 

W sercach uczniów idących do Emaus załamała 
się wiara w Jego zbawcze posłannictwo. Nie pojmu-
jąc sensu tragicznej śmierci Chrystusa, wątpili w Jego 
Zmartwychwstanie. Z ust Nieznajomego usłysze-
li jednak wyjaśnienia pism Proroków, odnoszące się 
do Mesjasza; usłyszeli, że bez ukrzyżowania nie było-
by chwalebnego Zmartwychwstania. Słowa te przypo-
mniały im, że przecież to wszystko: pojmanie, ubiczo-
wanie, ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie zapowiadał 
Chrystus jeszcze przed swoją Męką, ale oni nie chcie-
li słuchać, do ich świadomości nie docierała wtedy za-
powiedź Zmartwychwstania. Wątpiącym uczniom po-
trzebne było Jego światło i moc, oświecenie umysłu, 
aby Go poznać. Przy łamaniu chleba poznali, że to jest 
Pan i uwierzyli w Jego Zmartwychwstanie.  

Zmartwychwstały Chrystus oświeca również na-
sze umysły i uwierzytelnia wszystkie głoszone przez 
siebie prawdy i zasady. W ich świetle i dzięki Jego 
Zmartwychwstaniu łatwiej pojąć i łatwiej przyjąć cier-
pienie, krzywdę, ofiarę, a nawet śmierć. 

Wspaniałym darem Zmartwychwstałego Chrystusa 
jest umocnienie naszych serc. Gdyby Chrystus nie 
zmartwychwstał, św. Piotr z pewnością pozostałby 
w ukryciu. Być może, czując się zawiedziony i skom-
promitowany, szukałby usprawiedliwienia dla swoich 
potrójnych oświadczeń, że nie zna tego człowieka. To 
z faktu Zmartwychwstania Chrystusa płynie pewność 
i odwaga św. Piotra. Zarówno wtedy, gdy przemawia do 
mieszkańców Jerozolimy o przybitym do krzyża Jezusie, 
którego Bóg wskrzesił „zerwawszy więzy śmierci”, jak 
i wtedy, gdy uzdrawia chromego, mówiąc: „co mam, to 
ci daję: w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” 
Z faktu Zmartwychwstania płynie nadzieja, że i nas, 

podobnie jak św. Piotra, Zmartwychwstały Chrystus 
obdarzy mocą przezwyciężania słabości, że pomoże 
wypełniać trudne wymagania moralne oraz natchnie 
otuchą i męstwem w trudnym poszukiwaniu i głosze-
niu prawdy. 

Prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa była i jest 
dla niektórych ludzi niewygodna. Słowa Ewangelii 
o korupcyjnym postępowaniu arcykapłanów nie straci-
ły na swej aktual ności. Strażnicy grobu nie tylko otrzy-
mali zapewnienie, że nie poniosą kary za niewypełnie-
nie swoich obowiązków, ale zostali nawet wynagrodze-
ni przez arcykapłanów za głoszenie oczywistego kłam-
stwa: „Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, 
gdyśmy spali”. Strażnicy wzięli pieniądze i „uczynili, jak 
ich pouczono”. Sprzedali prawdę o Zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Prawda ich nie interesowała. Bardziej zy-
skowne było dla nich kłamstwo, dobrze opłacone brzę-
czącą monetą. 

Ilu tragedii w życiu osobistym i społecznym można 
by uniknąć, gdyby wyznawcy Chrystusa nie ulegali po-
kusie łatwego życia z kłamstwem. Dziś kłamstwo staje 
się powszechne. Prawie codziennie spotykamy się z za-
kłamaniem, manipulacją lub przemilczaniem prawdy 
nie tylko w środkach masowego przekazu. Kłamstwo 
zatruwa także życie małżeńskie, rodzinne i sąsiedzkie. 
Zamiast głosić słowa życia, postępujemy jak strażnicy 
grobu Chrystusa: sprzedajemy i prawdę, i swój honor.

Zmartwychwstały Chrystus obdarował nas wspa-
niałymi darami. Czy potrafimy się nimi dzielić i do-
świadczać radości, walcząc ze słabościami, nio-
sąc nadzieję ubogim i głosząc naszym bliźnim sło-
wa prawdy? W atmosferze Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego przyjmijmy za własne słowa bł. Edmunda 
Bojanowskiego, wielkiego wychowawcy i społecznika, 
przywracającego radość życia ubogim dzieciom: „Ja nic 
nie znaczę. Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, 

czego Bóg żąda ode mnie”.

Drodzy Bracia i Siostry, 
Drodzy Przyjaciele Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

W 1918 r., po latach niewoli narodowej, Polska 
odzyskała niepodległość. Razem ze zmartwychwstałą 
Ojczyzną powstał i rozwijał się Katolicki Uniwersytet 
Lubelski. Dziś społeczność akademicka z sercami prze-
pełnionymi wdzięcznością dziękuje Bogu za dziewięć-
dziesiąt lat jego działalności, powtarzając za Psalmistą: 
„Stało się to przez Pana: cudem jest w oczach naszych” 
(Ps 118, 23). Z niewielkiej grupy pierwszych studen-
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tów i pracowników rozwinęła się społeczność akade-
micka licząca obecnie prawie 25 tys. osób. 

Z dumą patrzymy na minione lata i myślą ogarnia-
my wszystkich studentów, pracowników i absolwen-
tów, którzy wbrew różnorakim trudnościom, niejed-
nokrotnie z ogromnym poświęceniem, realizowali de-
wizę Uniwersytetu „Deo et Patriae”, oddając swoje siły 
i życie w służbie Boga i Ojczyzny. W bogatej historii 
Uniwersytetu były okresy radości, kiedy uruchamiano 
nowe kierunki studiów, organizowano nowe wydzia-
ły, oddawano do użytku nowe budynki dydaktyczne, 
a nawet ogromny wybuch entuzjazmu, kiedy w 1978 
r. nasz Profesor kard. Karol Wojtyła został powoła-
ny na Stolicę Piotrową. Były jednak i okresy cierpie-
nia, kiedy dążono do usunięcia KUL-u z mapy szkol-
nictwa wyższego w Polsce, szykanowano pracowników 
i studentów, odmawiano awansów naukowych nauczy-
cielom akademickim, czy zatrudnienia absolwentom 
w szkołach i w poradniach psychologiczno-pedago-
gicznych, za to tylko, że legitymowali się dyplomami 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Wdzięczni jesteśmy Bogu za wszystko, a wiernym 
w Polsce i poza jej granicami z serca dziękujemy za 
wszelką pomoc materialną i duchową, za troskę o do-
bro i przyszłość tego dziedzictwa, jakim jest KUL 
dla społeczeństwa i Kościoła. Gwarancją zachowania 
chrześcijańskiej tożsamości przez Uniwersytet jest nie 
tylko jego Statut, czy nadzór władz kościelnych, ale 
nade wszystko to, że sercem Uniwersytetu był, jest 
i będzie kościół akademicki – miejsce łaski, przemia-
ny i oczyszczania ludzkich serc. Miejsce, w którym 
podczas codziennych spotkań eucharystycznych i ca-
łodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu doko-
nuje się to najważniejsze nauczanie – doświadczanie 
Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Tam też każdego 
dnia modlimy się i ofiarujemy Mszę świętą za żywych 
i zmarłych Dobroczyńców KUL.

Pielęgnując szczytne tradycje Uniwersytet otwiera 
się na przyszłe wyzwania. Jako drogowskaz służą nam 
słowa naszego Wielkiego Patrona, Sługi Bożego Jana 
Pawła II, wypowiedziane do naszej społeczności przed 
20 laty w dniu 9 czerwca 1987 r.: „Uniwersytecie! 
Alma Mater! Jesteś objęty tą miłością, którą Chrystus 
do końca umiłował. Jesteś objęty Eucharystią. Trwaj 
w tym zbawczym uścisku Odkupiciela świata. Służ 
Prawdzie! Jeśli służysz Prawdzie - służysz Wolności. 
Wyzwalaniu człowieka i Narodu. Służysz Życiu!”

Pamiętamy te słowa i jesteśmy świadomi, że służ-
ba Prawdzie, to dążenie do poznania całej prawdy 
o Bogu i o człowieku; to dążenie do pełnej wolności, 
którą można odnaleźć jedynie w Zmartwychwstałym 
Chrystusie; to także nieustanne przypominanie, że ży-
cie ludzkie powinno być chronione od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w 90. 
roku swojej działalności prowadzi osiem wydziałów, 21 
kierunków studiów, posiada 13 uprawnień do nadawa-
nia doktoratów i 9 uprawnień do habilitacji. Proponuje 
studia doktoranckie w 11 dyscyplinach i otwiera no-
we kierunki: dziennikarstwo i komunikowanie spo-
łeczne, europeistykę, biotechnologię, filologię nider-

landzką, inżynierię środowiska i stosunki międzynaro-
dowe. Naszym skarbem jest bardzo zdolna młodzież, 
wrażliwa i otwarta na wyzwania współczesnego świa-
ta. Kilkudziesięcioro spośród niej otrzymuje co roku 
stypendia Ministra za wyróżniające się wyniki w na-
uce i wybitne osiągnięcia sportowe. Ci młodzi lu-
dzie są bardzo świadomi, że studia to nie tylko okres 
wytężonej nauki, ale także czas formowania postaw 
i pracy nad sobą, kształtowania dojrzałej osobowo-
ści. To dlatego tak wielu naszych studentów działa 
w wolontariacie, punktach bezpłatnej pomocy praw-
nej czy psychologicznej. Naszym bogactwem są rów-
nież nasi Absolwenci i to, co wnoszą w dziedzictwo 
Uniwersytetu. Już teraz zapraszamy wszystkich na uro-
czystość Święta Patronalnego w dniach 30-31 maja.

Wszystkim Przyjaciołom i Dobroczyńcom KUL 
życzę obfitych darów Zmartwychwstałego Chrystusa, 
aby tak, jak Apostołowie potrafili na Jego słowo pod-
nosić się ze zwątpienia i nie upadać w chwili pró-
by. Niech Święta Paschalne, które obchodzimy, przy-
pominają nam o ostatecznym triumfie Światła nad 
ciemnością, Dobra nad złem, Prawdy nad fałszem. 
Niech Zmartwychwstały napełnia nasze serca poko-
jem i uczyni je miłosiernymi i solidarnymi. 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, SDB
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II
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29 stycznia prof. Władysław Bartoszewski został wyróżniony 
tytułem doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczystość zgromadziła wielu 
znamienitych gości: przedstawicieli władz państwowych 
i samorządowych, biskupów, dyplomatów, a największa aula 
uniwersytecka okazała się zbyt mała, by pomieścić licznie zebraną 
publiczność.
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Uchwała Senatu Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II z dnia 27 września 2007 r. 
w sprawie nadania tytułu doktora 
honoris causa KUL profesorowi 
Władysławowi Bartoszewskiemu:

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Nauk 
Humanistycznych, nadaje tytuł doktora honoris causa 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
Profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu.

Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania za 
konsekwentne świadectwo wartości inspirowane nie-
złomnym przekazem prawdy o najnowszych dziejach 
Polski dotyczących w szczególności okupacji niemiec-
kiej, Powstania Warszawskiego, pomocy udzielanej 
ludności żydowskiej oraz powojennej opozycji wobec 
totalitarnego systemu władzy.

Nadaniem tego tytułu Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek 

i uznanie dla działalności Profesora Władysława 
Bartoszewskiego, który jako uczony, polityk i spo-
łecznik, wrażliwy i zatroskany, krytyczny, ale życzliwy, 
swym zaangażowaniem służy Polsce, nauce i prawdzie, 
a nade wszystko służy człowiekowi.

Laureat w bardzo osobistym wystąpieniu 

wspominał czasy swojej pracy na naszym 

Uniwersytecie, współpracowników 

i studentów. Poniżej przedstawiamy obszerne 

fragmenty Jego wystąpienia:

Magnificencjo Księże Rektorze,
Ekscelencjo Księże Arcybiskupie,
Księża Biskupi,
Ekscelencje Panowie Amba sa do rowie,
Drodzy Panie i Panowie Pro fe so rowie,
Drodzy Panie i Panowie działacze polityczni, spo-

łeczni, komunalni, a przede wszystkim wszyscy ci, któ-
rzy nikogo nie reprezentują, tylko samych siebie, i tu 
są, i nawet częściowo na stojący!

Drodzy Państwo, po tak wielu wystąpieniach czło-
wiek ma wprost uczucie oszołomienia, przyjemnego 

Doktorat honoris causa 
KUL dla Władysława 
Bartoszewskiego
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oczywiście, bo każdy lubi być uznany, ceniony, chwa-
lony. Tylko obłudnik twierdzi, że go to nie obchodzi, 
normalny człowiek lubi – ja też. Ale ks. Abp Życiński 
wyraził nadzieję, że ja powiem dzisiaj coś ważnego. 
Wszystkiego dzisiaj nie powiem, bo to by za długo 
trwało, choć będę starał się mówić żwawo. 

Chciałem właściwie ten mój wykład dzisiejszy za-
tytułować: Mój KUL. Czyli KUL, jakim go znałem, 
znam, widzę, o jakim marzyłem, marzę na różne spo-
soby. To też nie będzie w pełni możliwe, bo zada-
niem historyka jest rozważyć zarówno piękne, jasne, 
jak i ciemniejsze strony. Udokumentować, ustosunko-
wać się, bo inaczej to nie jest rola historyka, tylko ja-
kiegoś mówcy okolicznościowego [...]

Bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli 
z KUL-u. Muszę powiedzieć, że wyróżnienie na tej 
uczelni, która nosi imię Jana Pawła II, ma walor szcze-
gólny, a ponieważ dane mi było, zupełnie przypadkowo, 
ze wszystkimi ludźmi z KUL-u 16 października 1978 
roku po wykładach poniedziałkowych przeżyć wieczór 
wiadomości z Watykanu o wyniku konklawe i dowie-
działem się o tym, dla Polski tak sensacyjnym i szczę-
śliwym, wyborze tu w Lublinie, i w Lublinie przeżywa-
łem jeszcze noc z 16 na 17, bo miałem 17 października 
zajęcia przed południem. W mojej pamięci ten Patron, 
to wydarzenie dziwne, i fakt, że miałem szczęście i za-
szczyt tego człowieka znać zanim był jeszcze kardyna-
łem, poprzez pracę w „Tygodniku Powszechnym”, to 
wszystko układa się w jakiś ciąg pewnych bonusów ży-
ciowych, preferencji życiowych ponad zasługę.

Jeżeli się ma tyle lat, ile ja i wprawdzie nie zrezygno-
wało z działalności publicznej, wobec czego ma jeszcze 
nadzieję na zrobienie czegoś dobrego, a ja taką nadzieję 
mam, warto jednak sięgnąć obrachunkowo wstecz i po-
wiedzieć: dziękuję z całego serca moim szkołom,  zmar-
łemu księdzu Romanowi Archutowskiemu, od 1999 
roku wyniesionemu na ołtarze przez Jana Pawła II, 

który był moim dyrektorem w prywatnym Katolickim 
Gimnazjum św. Stanisława Kostki w Warszawie do 
roku 1937, a potem jako męczennik Majdanka został 
beatyfikowany przez Jana Pawła II. Dziękuję pamię-
ci mojego prefekta ks. Juliana Chrościckiego, mojego 
spowiednika ks. Jana Ziei, który był zarazem kapela-
nem AK, BCh i Szarych Szeregów, synem chłopskim 
rozumiejącym Polskę, jaką wtedy była, pokoleniu mo-
ich rodziców, dziękuję moim wykładowcom z Liceum 
Katolickiego Towarzystwa na Przyszłość.

Bardzo serdecznie wspominam księży katolickich, 
z którymi spędziłem miesiące w więzieniach UB, by-
ło ich w sumie ośmiu, pisałem o tym kiedyś w „Gościu 
Niedzielnym”, ale szczególnie miło Ojca Forysia, mi-
sjonarza z Bydgoszczy, i Ojca Kajetana Raczyńskiego, 
przeora Jasnej Góry, z którym przebywałem w jed-
nej celi. Wspominam ich jako ludzi, z którymi mia-
łem dobry kontakt duchowy, którzy nieśli mi pociechę. 
Wspominam wielu, wielu moich współwięźniów, ludzi 
od których się wiele nauczyłem.

Bardzo jestem wdzięczny Jerzemu Kłoczowskiemu, 
że namówił mnie, choć miałem pewne opory, bo zajmo-
wałem dziennikarstwem, publikacjami, a on mnie na-
mówił do regularnej pracy pedagogicznej, do której nie 
czułem się wcale dobrze przygotowany. Na KUL-u za-
cząłem pracę właściwie 25 lat temu, później była ona 
sformalizowana. Dwaj moi studenci, dali się tutaj po-
znać w tej chwili osobiście, bo i pan Marszałek Senatu 
– trzecia osoba w Państwie, i pan Janusz Krupski – szef 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
ale proszę Państwa, uważam za wielki mój przywilej, 
że doprowadziłem do zakończenia tutaj studiów 36 
młodych ludzi, dziewcząt i chłopców, wśród dziew-
cząt również siostry zakonne, którzy zrobili u mnie 
magisteria. Ich prace magisterskie wszystkie są zło-
żone w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
w Gabinecie Bartoszewskich dla historii jako przejaw 
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śladów moich prób działalności dydaktycznej. Im też 
dużo zawdzięczam, bo pracując z nimi i nad nimi te-
go i owego się uczyłem. W trakcie tego procesu dydak-
tycznego, oczywiście co było podniesione jako wyraz 
mojego realizmu i rozsądku, mógłbym wobec studen-
tów ujawniać rzeczywiste moje poglądy, przekonania, 
ale nie mogłem ujawniać w najmniejszej mierze rze-
czywistego stanu moich działań i zaangażowań. Byłem, 
co było wspomniane, od roku 1963 od listopada, czyli 
na 10 lat przed przyjściem na KUL, dobrowolnym taj-
nym współpracownikiem Jana Nowaka Jeziorańskiego 
i Radia Wolna Europa. W stanie wojennym trafiłem 
do ośrodka internowania. I tam właśnie trafił do mnie 
z Lublina 15 lutego 1982 roku w środku bardzo smut-
nej zimy list: Drogi Władku, bardzo serdeczne pozdro-
wienia, najlepsze myśli i życzenia, przysyłają Ci koledzy 
i przyjaciele. Jesteśmy z Tobą. I tutaj jest 26 nazwisk:

Eugeniusz Wiśniowski, Jan Konefał, Stanisław Olczak, 
Wiesław i Lidia Műllerowie, Hanna Dylągowa, Czesław 
Deptuła, Elżbieta Barankiewicz, Urszula Borkowska, 
Janusz Drob, Henryk Gapski, Eugeniusz Niebelski, Jan 
Ptak, Henryk Wąsowicz, Władysław Rostocki, Piotr Gach, 
Ludomir Bieńkowski, Jerzy Kłoczowski i Ryszard Bender 
zielonym atramentem na znak nadziei. Bardzo sobie 
to cenię, bo o dobrych rzeczach nigdy nie należy za-
pominać. To jest naszą siłą, że mamy i dobre w życiu 
doświadczenia.

Proszę Państwa, w roku 1982 na 83 znalazłem się 
w Niemczech. Urlopowałem się legalnie u rektora 
z KUL-u, wziąłem bezpłatny urlop naukowy i poje-
chałem do Niemiec, gdzie byłem rok na stypendium, 
a później zostałem powołany na profesora uniwersyte-
tu Ludwiga Maksymiliana w Monachium w Katedrze 
Nauk Politycznych. I w tym czasie brałem udział, w lu-
tym 1984 roku, w dwudniowym sympozjum robionym 
w Monachium w Katholische Akademie, bardzo sław-
nej instytucji, na temat: Zadania i istota uniwersyte-
tu katolickiego. Przygotowałem tekst, który został póź-
niej wygłoszony, a następnie wydrukowany w wydaw-
nictwie zbiorowym pod redakcją naczelną ks. kard. 
Kőniga. W tym tekście zwróciłem uwagę na fenomen 
niezwykły KUL-u, na to, że KUL, jak powiedziałem 
tam, od granicy niemiecko-niemieckiej do granicy ko-
reańsko-koreańskiej jest jedynym katolickim uniwer-
sytetem, a po niemiecku nawet żartowano: Von der Elbe 
bis Seoul Philosophie ist nur in KUL. Tzn., że w ogó-
le nie ma filozofii prawdziwej w bloku sowieckim, 

i to była  kwintesencja tego, na co zwracałem uwagę. 
„Należy do osobliwości życia kulturalnego w Polskiej 
Republice Ludowej, że Encyklopedia Katolicka zosta-
ła przez polski PEN Club wyróżniona w roku 1981 
nagrodą. Jest to nagroda, której przyznanie podejmu-
je się jednomyślnie, z uzasadnieniem wyjątkowości te-
go dzieła dla polskiej kultury i nauki. I zadałem pyta-
nie: czy można sobie w tej chwili wyobrazić podob-
ną sytuację pomiędzy tutejszym PEN Clubem nie-
mieckim i na przykład Katolickim Uniwersytetem 
w Eichstätt. Była to ironia, ponieważ PEN Club nie-
miecki był skrajnie lewicowy, a uniwersytet katolic-
ki w Eichstätt jak najdalszy od tego, raczej konser-
watywny. Na jego czele stał długie lata nasz przyjaciel 
Nikolaus Lobkowicz, Czecho-Niemiec, amerykański 
obywatel, który mnie tam też zaangażował, później 
też rok tam wykładałem. Mówię o tym dlatego, że to 
był też mój KUL. Mój KUL widziany z daleka. Mój 
KUL widziany z obczyzny, gdzie się wcale nie prze-
stawałem czuć członkiem jego ciała akademickiego. 
Kiedy wróciłem do Polski na rok w roku 1984, wró-
ciłem i na KUL jeszcze rok pracowałem, po czym ro-
zejrzawszy się w różnych realiach złożyłem wymówie-
nie. Formuła tego wymówienia jest, cała koresponden-
cja jest. Ksiądz rektor biskup Hemperek był życzliwy 
i bez żadnej dyskusji wymówienie przyjął. Ale nastą-
piła pewna mała rebelia studentów. Napisali do mnie 
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starostowie lat: V – Hubert Łaszkiewicz, IV – Leszek 
Cerej, III – Tomasz Zbierski, II – Maria Chałupka, 
I – Jan Ostaszewski: „Szanowny Panie, zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o zmianę Pańskiej decyzji odno-
śnie rezygnacji z pracy na KUL-u. Pragniemy zazna-
czyć, że Pańskie wykłady monograficzne oraz kon-
wersatorium cieszą się wysokim uznaniem studentów. 
Odejście Pana zuboży program zajęć z historii najnow-
szej Polski”. Skierowałem do studentów uspokajają-
cy tekst, w którym zwróciłem im uwagę, że istota wię-
zi ze mną musi polegać, i powinna w przyszłości po-
legać na więzi ideowej, i więzi skutkowo-przyczyno-
wej, czy przyczynowo-skutkowej, jeżeli tak odczuwają 
jakieś moje zasługi tutaj. Powiedziałem: „Wykładając 
od 1973 roku na KUL-u historię walki o niepodle-
głość Polski miałem szczęście poznać wielu utalento-
wanych, młodych ludzi, wśród nich i wielu z Was, stu-
diujących obecnie. Bardzo to sobie cenię. Decyzja moja 
zaniechania dalszej pracy na KUL jest ostateczna, ale 
ufam, że nie przerwie to całkowicie moich kontaktów 
osobistych z tymi z Was, którzy również w przyszłości 
pozostaną wierni zainteresowaniom dziejami okresu, 
w którego historii się specjalizuję. Życzę wam dalsze-
go poszerzania wiedzy i wytrwania w pięknej postawie 
odwagi cywilnej i godności polskiego studenta”. Był to 
85 rok, środek okresu trudnego, od 81 do 89, ale mó-
wię o tym bo to też jest kawałek historii KUL-u i wal-

ki studentów o podmiotowość, autentyczność, o sza-
cunek, o zaufanie wzajemne, o dobre stosunki z wy-
kładowcami. Ja tego nie obserwowałem, bo właśnie 
wtedy poszedłem na katolicki uniwersytet w Eichstätt 
w Niemczech. Tam pracowałem przez rok, później na 
uniwersytecie w Augsburgu. Ale wszędzie było wiado-
me, że mój rodowód, i moja ta węższa ojczyzna to jest 
Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Na koniec tego wystąpienia, bo to nie jest regular-
ny wykład, chciałem powiedzieć, że: ja bardzo lubię lu-
dzi usposobionych optymistycznie, choć nie można od 
nikogo optymizmu wymagać. Ale nie ma nigdy sytu-
acji w życiu publicznym, społecznym tak złej, żeby nie 
można było sobie wyobrazić, że będzie ona jeszcze gor-
sza. Kiedyś satyrycznie to wyraził wybitny, nieżyjący od 
lat satyryk Stanisław Jerzy Lec, kiedy mówił: „Byłem 
już całkiem na dnie, a wtedy usłyszałem pukanie od 
dołu”. Zawsze może był gorzej. Czyli nie jest tak, że-
by nie można było szukać środków, metod, sposobów 
zaradczych. Budowanie jest trudne, burzenie jest ła-
twe. Obrażanie się na ludzi, niechęć, nieufność, już nie 
mówię o nienawiści to są uczucia znane, nie myśmy 
je wymyślili, były one znane ludzkości, prymitywne, 
wpadające w oko – one nie są twórcze. Konstruktywne 
i twórcze jest zawsze szukanie mostów, budowanie po-
mostów, co zakłada, że po obu stronach nawet małej 
rzeczki ludzie chcą dołożyć wysiłku. Budowanie mo-
stów. I zakończyłbym tym, czego uczono mnie w szko-
le, bo w obu szkołach do których chodziłem, organi-
zowano takie światopoglądowe wycieczki. Była kie-
dyś wycieczka autokarem uczniów z liceum na trasie: 
Warszawa-Zamość-Żółkiew-Brody-Lwów-Dubno-
Pińsk-Brześć-Warszawa, pięciodniowa. Brałem 
udział w tej wycieczce, byłem oczywiście w sarkofagu 
Żółkiewskiego w Żółkwi, byłem w Zamościu pierwszy 
raz. Miałem wtedy lat 16 i wchłaniałem to wszystko. 
I przypominam sobie, na tle tego jak nas uczono histo-
rii, starego Mickiewicza: 

Niech każdy, jak ów Gre czyn, głosi dzielność swoję: 
„Moc nie jszy jestem: cięższą podajcie mi zbroję”.

[ Już się z pogodnych niebios...]
Jednym słowem: do przodu i nigdy nie uginać się, 

bo to jest nieopłacalne i nie warto.
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Pod koniec 2007 r. 
miała miejsce druga 
tura międzynarodowych 
konsultacji pomiędzy 
Światowym Aliansem 
Baptystów (BWA) 
a kościołem katolickim 
reprezentowanym przez 
delegatów z Papieskiej 
Rady do spraw Popierania 
Jedności Chrześcijan. 

Spotkanie odbywało się w Domus 
Internationalis Paulus VI w Rzymie, 
w dniach 2-8 grudnia. Pięcioletniemu 
projektowi: „Słowo Boże w ży-
ciu Kościoła: Pismo Święte, Tradycja 
i Koinonia”, który zakończy się w 2010 
r., przewodniczą: bp Arthur Serratelli 
z Paterson (New Jersey, USA) i pa-
stor dr Paul Fiddes, dyrektor Regent’s 
Park College Uniwersytetu w Oxfordzie 
(Wielka Brytania).

W tym roku tematem spotkania był 
„Chrzest i Uczta Pańska/Eucharystia 
jako widzialne Słowo Boże w koino-
nii Kościoła”. Przez trzy dni prezento-

wano tematyczne wystąpienia, po jed-
nym ze strony katolików i baptystów. 
Pierwszego dnia s. dr Susan K. Wood, 
SCL (Marquette University, Milwakee, 
Wisconsin, USA) mówiła na temat: 
„Sakramenty inicjacji w tradycji ka-
tolickiej”, a koreferentem był dr Paul 
Fiddes z referatem „Baptyzm a ini-
cjacja”. W kolejnym dniu dr. Tomas 
Mackey, profesor seminarium bapty-
stów z Buenos Aires (Argentyna) mówił 
o Uczcie Pańskiej/Eucharystii z pozycji 
tradycji baptystycznej. Stronę katolicką 
reprezentował o. Jorge A. Scampini OP 
z dominikańskiego Centrum Studiów 
Filozoficzno-Teologicznych w Buenos 
Aires, prezentując wykład „Sakramenty 
– Sakramentalność: Krzyż doktrynal-
nej niezgody w dialogu ekumenicznym”. 
Dzień trzeci nawiązywał do poprzednie-
go spotkania z grudnia 2006 w USA i po-
święcony był katolickiemu i baptystycz-
nemu spojrzeniu na Dei Verbum 9. Swoje 
teksty zaprezentowali o. dr. William 
Henn OFM Cap z Gregoriany (Rzym) 
oraz pastor. dr Steven R. Harmon, pro-
fesor Campbell University Divinity 
School (North Carolina, USA).

Uczestnicy konsultacji spotka-
li się z prezydentem PRPJCh, ks. kard. 
Walterem Kasperem na uroczystym 
obiedzie, po którym mieli okazję zwie-
dzić najważniejsze katolickie bazyli-

ki Rzymu. 6 grudnia obydwie delegacje 
zostały przyjęte na prywatnej audiencji 
przez Ojca Świętego, Benedykta XVI, 
który z tej okazji wygłosił okoliczno-
ściowe przemówienie i wysłuchał krót-
kiej informacji na temat pięcioletniego 
projektu ekumenicznego. Papież odniósł 
się do pracy obydwu delegacji, wskazu-
jąc, że tego rodzaju spotkania są obie-
cującym kontekstem dla podejmowa-
nia różnorodnych teologicznych kwestii. 
Stwierdził także, że sukces ekumenicz-
nego dialogu wymaga, by trudne wyzwa-
nia były podejmowane wspólnie „w du-
chu otwartości, wzajemnego szacun-
ku oraz w wierności wobec wyzwalają-
cej prawdy i zbawczej mocy Ewangelii 
Jezusa Chrystusa”.

Ważnym punktem praktycznego za-
angażowania ekumenicznego całej dele-
gacji był jej udział w specjalnym uroczy-
stym spotkaniu poświęconym trzechset-
nej rocznicy urodzin Charlesa Wesleya, 
które miało miejsce 3 grudnia w bazyli-
ce św. Pawła Za Murami. Spotkanie zor-
ganizowało duchowieństwo angielskoję-
zycznych kościołów w Rzymie w poro-
zumieniu ze Światową Radą Metodystów 
i Papieską Radą ds. Popierania Jedności 
Chrześcijan.

Krzysztof Mielcarek

Ekumeniczne Konsultacje 
w Wiecznym Mieście
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Instytut Teologii 
Duchowości, kierowany 
przez ks. prof. Jarosława 
Popławskiego, zorganizował 
dwudniowe sympozjum 
poświęcone duchowości 
opartej na formacji biblijnej 
zdobywanej metodą lectio, 
meditatio, contemplatio 
Słowa Bożego. 

Sympozjum zgromadziło pracowni-
ków naukowych i absolwentów Wydziału 
Teologii, studentów, duchowieństwo, 
osoby zakonne oraz wszystkich zainte-
resowanych rozwojem własnej ducho-
wości. Do wygłoszenia wykładów zosta-
li zaproszeni: ks. prof. Henryk Witczyk, 
ks. prof. Jarosław Popławski, ks. prof. 
Franciszek Drączkowski, prof. Karol 
Klauza, ks. dr hab. Stanisław Haręzga 
oraz ks. prof. Marek Chmielewski. 
Nadto, do praktycznej prezentacji meto-

dy lectio divina został zaproszony ks. dr 
Robert Muszyński.

W słowie poprzedzającym obrady 
ksiądz dyrektor zwrócił uwagę na trady-
cję czytania Pisma Świętego sięgającą sy-
nagogi, osobistego doświadczenia Jezusa 
Chrystusa, świętych Ojców Kościoła 
pierwotnego, aż po ustalenia Soboru 
Watykańskiego II, przywracającego wy-
soką rangę Biblii czytanej pod kątem 
poznawania Osoby Jezusa Chrystusa.

Prodziekan Wydziału Teologii, ks. 
prof. Marek Chmielewski, otwiera-
jąc obrady w imieniu władz Wydziału, 
podkreślił ciągłość 32-letniej praktyki 
gromadzenia się teologów w imię po-
głębiania życia duchowego. Przywołał 
dwóch twórców środowiska naukowe-
go sprofilowanego na badanie duchowo-
ści chrześcijańskiej – ks. prof. Antoniego 
Słomkowskiego, rektora KUL w latach 
1944-1951, inicjatora Katedry Ascetyki 
i Mistyki na Wydziale Teologicznym 
oraz ks. prof. Waleriana Słomkę, twór-
cę Sekcji, a następnie Instytutu Teologii 
Duchowości.

Obradom pierwszej sesji prze-
wodniczył ks. dr Stanisław Zarzycki, 
a pierwszym prelegentem sympozjum 
był ks. prof. Henryk Witczyk, dyrektor 

Instytutu Biblijnego Verbum, badacz bi-
blijnej tradycji Janowej. Wygłosił wykład 
U źródeł wspólnoty eklezjalnej, w którym 
poruszył zagadnienie fundamentalnego 
znaczenia Pisma Świętego w procesie 
odkrywania i poznawania Osoby Jezusa 
Chrystusa i Jego Kościoła. Lectio di-
vina odkrywa w Ewangelii obraz Syna 
Bożego jako Pana, bez którego nie ma 
Kościoła. Czytanie Pisma Świętego dzi-
siaj pozwala prowadzić dialog z Jezusem 
Chrystusem, zaktualizować Jego obec-
ność, przyzwyczaić się do autentyczne-
go rozwoju Kościoła – Jego Mistycznego 
Ciała. Zatem skuteczność lectio divina 
objawia się narastaniem pełni Chrystusa 
Uwielbionego, a Kościół jest sakramen-
tem Jego obecności, Jego Królestwa.

Referat – Praktyka lectio divina 
w wymiarze historycznym – kreślący hi-
storię rozwoju metody czytania Pisma 
Świętego zwanej metodą lectio divina 
wygłosił ks. prof. Jarosław Popławski. 
Prawzorem metody było czytanie Tory 
i Ksiąg Prorockich (Wj 7). Czytał je 
Jezus Apostołowie za swój obowią-
zek uznali głoszenie Pisma Świętego. 
Jego wartość wynikała zarówno z czy-
tania, jak słuchania. Stała się metodą 
ewangelizowania pogan (Dz 28,28). 

LECTIO DIVINA
XXXII Dni Duchowości, 23-24 listopada 2007 r. 
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Synagogalna praktyka czytania Pisma 
Świętego wpłynęła na chrześcijań-
ską liturgię. Interpretowali je pierw-
si egzegeci (św. Klemens I Rzymski, 
św. Polikarp). Było podstawą apologii 
pierwszych obrońców czystości wiary 
(św. Justyn, św. Ireneusz). W III i IV w. 
wzrosło zainteresowanie poznawaniem 
Pisma Świętego – równolegle w dwóch 
tradycjach: wschodniej – na styku ju-
daizmu z hellenizmem oraz zachodniej, 
gdzie poprzez egzegezę Ojców Kościoła: 
Hilarego, Ambrożego, Hieronima, 
Augustyna, Grzegorza Wielkiego i mni-
szą praktykę Pachomiusza i Antoniego 
Pustelnika, metoda lectio divina dojrzała 
w regule życia św. Benedykta i Liturgii 
Eucharystycznej.

Popołudniowej sesji przewodniczył 
ks. dr Krzysztof Burski, a pierwszym 
prelegentem był ks. prof. Franciszek 
Drączkowski. W referacie Program for-
macji integralnej w świetle Homilii na 
Ewangelie św. Grzegorza Wielkiego wy-
łożył, że homilie, wygłoszone w 20 ba-
zylikach Rzymu, dotyczyły doskonale-
nia chrześcijańskiego, aczkolwiek pa-
pież nie używał terminologii teologicz-
nej określającej poszczególne stopnie 
postępu duchowego. Domagał się na-
wrócenia polegającego na wyrzeczeniu 
się starego człowieka grzesznego, porzu-
ceniu przyzwyczajeń, przywiązania do 
dóbr, dokonania wglądu w siebie – po-
znanie i poddanie krytycznemu osądo-
wi, powrotu do pokoju Boga. Konieczne 
jest nabywanie cnót. Upodobanie w złu 
powinno ustąpić upodobaniu w dobrym, 
uzewnętrznionym również w działaniu 
charytatywnym. Wyraźnie akcentował 
konieczność ufnej modlitwy na wzór 
ewangelijnego ślepca, w tym modlitwy 
za nieprzyjaciół.

Kolejny wykład – prof. Karola Klauzy: 
Lectio czy visio divina – poświęcony był 
współistnieniu dwóch rodzajów reflek-
sji nad Objawieniem – poprzez czyta-

nie Słowa i oglądanie, którego dosko-
nałym spełnieniem będzie eschatolo-
giczne oglądanie Boga twarzą w twarz. 
Kenotycznym uobecnieniem Boga jest 
Eucharystia. „Widzenie” Go w docze-
sności ułatwia ikona Trójosobowego Boga 
(prelegent wymienił ikony Chrystusa, 
m.in.: Mandylion, Pantokrator, Chrystus 
w chwale, Chrystus Emmanuel, Chrystus 
Najwyższy Arcykapłan), Maryi (wyż-
szej niż aniołowie i czcigodniejszej od 
wszystkich świętych) i świętych tworzą-
cych wspólnotę Kościoła. 

Podsumowujący wystąpienie ks. 
Burski zauważył, że prawdziwe lec-
tio prowadzi do visio oraz że trynitarny 
charakter visio prowadzi ludzi do komu-
nii z Bogiem i między sobą.

Praktycznym instruktarzem lectio di-
vina, a zarazem ucztą duchową, było wy-
stąpienie ks. dr. Roberta Muszyńskiego, 
który podzielił się osobistym doświad-
czeniem dojrzewania do odkrywania 
Boga w Słowie. W refleksji: Lectio di-
vina jako nowy powiew Ducha w modli-
twie osobistej zaaranżował modlitwę me-
dytacyjną.

Sesję sobotnią (24 października), pro-
wadzoną przez prof. Teresę Paszkowską, 
otworzył wykład ks. prof. Stanisława 
Haręzgi: Lektura Biblii i doświadczenie 
zbawienia w lectio divina. Prelegent po-
dał schemat modlitwy: 1. lectio; 2. re-
cepcja (zrozumienie) i medytacja (na-
groda za zrozumienie) – zbawienie do 
mnie dotarło!; 3. działanie (Bóg daje po-
moc, łaskę i moc). Słowo Boże prze-
kazuje orędzie o zbawieniu i je spełnia. 
Dokonuje się dialog miłości stworzenia 
ze Stwórcą.

Istotnym akcentem XXXII Dni 
Duchowości było wspominanie twór-
cy akademickiej teologii życia duchowe-
go w Polsce i odnowiciela Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego – ks. prof. 
Antoniego Słomkowskiego, pierwsze-
go powojennego rektora. Wnikliwy wy-
kład, charakteryzujący sylwetkę nauko-
wą i duchową Słomkowskiego, wygłosił 
prodziekan Wydziału Teologii, ks. prof. 
Marek Chmielewski. Wyakcentował 
działalność naukową i administra-
cyjną na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Nie omieszkał jednak uka-
zać szerszego – pozalubelskiego – spek-
trum pracy Słomkowskiego, prowadzo-
nej do końca życia (w 1982 r.) mimo 
szykan ze strony funkcjonariuszy komu-
nistycznej władzy państwowej. Wykład 
ks. Chmielewskiego zakończył naukową 
część XXXII Dni Duchowości.

Ostatnim akordem dwudniowego 
spotkania polskich teologów duchowości 
było zebranie Polskiego Stowarzyszenia 
Teologów Duchowości, na którym pa-
dły propozycje dalszej pracy nauko-
wej – nowej edycji Słownika Teologii 
Duchowości, opracowania bibliografii 
teologii duchowości oraz otwarcia wi-
tryny Stowarzyszenia. Zasygnalizowana 
została również tematyka przyszłorocz-
nych, XXXIII Dni Duchowości.

Zofia Pałubska

Ks. prof. Franciszek Drączkowski

Ks. prof. Jarosław Popławski 
i ks. prof. Franciszek Drączkowski
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Refleksja nad miejscem teolo-
gii w zmieniającym się świecie doty-
czy ponownego odczytania misji dzie-
lenia się dobrą nowiną o Chrystusie. 
Przyspieszone zmiany w świecie, powo-
dują, że staje się on coraz bardziej od-
porny na ewangelizację. Ta problema-
tyka była przedmiotem rozważań dzie-
kanów wydziałów i instytutów teologii 
katolickiej zgromadzonych na 11. wal-
nym zebraniu COCTI (Conference 
of Catholic Theological Institutions) 
w dniach 28-31 stycznia w Instytucie 
Katolickim w Paryżu. Organizacja 
ta, zrzeszająca dziekanów akademic-
kich ośrodków uprawiania teologii, jest 
grupą sekcyjną IFCU (International 
Federation of Catholic Universities). Jej 
zadaniem jest promowanie rozwoju teo-
logii katolickiej oraz umożliwianie wy-
miany doświadczeń między różnymi in-
stytucjami naukowymi i dzielenie się re-
fleksją teologiczną.

Na spotkaniu w Paryżu wybrano no-
we władze i zatwierdzono odnowio-
ny statut organizacji. Przewodniczącym 
Konferencji został Philippe Bordeyne, 
dziekan Institut Catholique w Paryżu, 
a wiceprzewodniczącym Alexander 
Zatyrka, dziekan Departament de 
Sciences Religieuses z Uniwersytetu 
Iberoamerykańskiego w Meksyku. 
Członkami zarządu zostali ponad-
to przedstawiciele pozostałych kon-
tynentów. W programie spotkania by-
ły referaty na temat sytuacji teologii 
oraz wymiana doświadczeń. Część or-
ganizacyjna odbywała się w Instytucie 
Katolickim, zaś obrady naukowe 
w klasztorze Sióstr Miłosierdzia przy 
Rue du Bac. Przedstawicielem KUL 
uczestniczącym w obradach COCTI 
był o. Andrzej Derdziuk, prodziekan 
Wydziału Teologii.

Prof. Adalbert Denaux z Tilburga 
w referacie Teologia katolicka w kontek-
ście postnowoczesności wskazał na trzy ce-
chy charakterystyczne teologii: plura-
lizm, fragmentaryzację oraz marginali-
zację. Referent mówił, że teolodzy winni 
dbać o racjonalność teologii nie rezy-
gnując z jej wymiaru eklezjalnego i od-
niesienia do rzeczywistości wiary. Prof. 
Samuel Fernandez z Santiago de Chile 
w swym referacie poświęconym wkłado-
wi teologii w życie uniwersytetu wska-

zał na jej posługę w postaci ukazywa-
nia prawdziwej miary człowieczeństwa 
odczytanego w Chrystusie. Katolicka 
koncepcja człowieka nie jest tylko wi-
zją konfesyjną, ale uniwersalną i może 
służyć innym ludziom. Wymaga to po-
szukiwania nowego języka, który mógł-
by stać się komunikatywny dla osób wy-
rosłych w innych kontekstach.

Prof. Neil Ormerod z Australijskiego 
Uniwersytetu Katolickiego w Sydney 
w referacie Czy teologia wciąż rozpozna-
je swoje miejsce i naturę naukową? zasta-
nawiał się nad naukowym charakterem 
teologii, która może być uznana za wła-
ściwą dziedzinę wiedzy przez przedsta-
wicieli innych nauk. W tym procesie 
istotne jest racjonalistyczne wyjaśnianie 
pojęć i ścisłość metodologiczna. Pytając 
o punkt spotkania teologii i nauk ścisłych 
Ormerod podniósł kwestię prawdy, któ-
ra według niego jest niekiedy trudna do 
ustalenia. W referacie Gabriela Alfonsa 
Suzarez Medina z Pontifical University 

Javeriana z Bogoty została podjęta kwe-
stia metodologii w teologii. Prof. Suarez 
zwrócił uwagę na specjalny charakter 
teologii, która domaga się szczególnego 
podejścia metodologicznego. Odwołując 
się do różnych autorów Suarez wskazał 
na zadania teologii, która winna nie tyl-
ko odkrywać prawdę i ją wyjaśniać, ale 
też ma zadanie mediacji między teorią 
a życiem społecznym.

Ks. prof. Jan Daniel Szczurek z PAT 
w Krakowie ponownie podjął temat na-
ukowego charakteru teologii i jej zna-
czenia we współczesnym społeczeń-
stwie. Dla naukowego charakteru teo-
logii istotne jest określenie jej założeń, 
którymi dla teologii są dogmaty. W me-
todologii trzeba zaś odwoływać się do 
reguł rozumowania, które umożliwia-
ją weryfikację przedstawianych prawd. 
W dyskusji po referatach wskazano na 
konieczność dialogu teologii ze współ-
czesnymi naukami oraz zdolność prowa-
dzenia do życia z wiary.

Miejsce teologii w zmieniających 
się społeczeństwach

Autor  artykułu na tle Katedry Notre Dame
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Prelegent z De la Salle University 
w Manili prof. Dominador Bombongan 
podjął temat rozwoju świadomości ko-
smopolitycznej w kontekście uniwer-
sytetu katolickiego. Zastanawiając 
się nad możliwością takiego zadania, 
Bombangan ukazał zjawisko globaliza-
cji, które prowadzi do przemian kulturo-
wych i konieczności oswajania się z no-
wymi wyzwaniami w zakresie kultury, 
religii i moralności. Wobec tego wyzwa-
nia teologia winna ukazywać korzenie 
własnej tożsamości i uczyć takiej otwar-
tości na innych, która nie prowadzi do 
utraty własnej tożsamości.

Dziekan Wydziału Teologicznego 
z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 
prof. Mathijs Lambergits w referacie 
Theology within a Catholic University in 
Belgium: Diff iculties and Opportunities, 
rozpoczął od nakreślenia perspektywy 
historycznej uniwersytetu w Lowanium. 
W określonych uwarunkowaniach histo-
rycznych uniwersytet dostosowywał swe 
nauczanie do potrzeb społecznych, znaj-
dując swoją misję w zmieniającym się 
społeczeństwie. Wyzwanie sekularyzacji 
ogarniającej Europę nie musi być od ra-
zu odczytywane jako zagrożenie dla mi-
sji uczelni. Winna ona bowiem podej-
mować zadanie przygotowywania chrze-
ścijan do sprostania powinności świa-
dectwa chrześcijańskiego w świecie.

Proces uznania teologii za dyscyplinę 
naukową w Brazylii przedstawił w swym 
referacie Antonio Manzato, dziekan 
Wydziału Teologii Uniwersytetu Nossa 
Senhora da Assucao z Sao Paulo. W swej 
refleksji podniósł też kwestie wymagań, 
które winna spełniać teologia. Jako na-
uka mająca za zadanie hermeneutykę 
obecności Boga w świecie, nie jest ona 
czymś indywidualnym i dlatego przez 
swój komunikatywny język oraz upo-
rządkowany wykład winna służyć całej 
społeczności. Prof. Marcel Viau, dziekan 
Wydziału Teologii z Laval University 
w Quebec ukazał perspektywę badań 
teologicznych w Kanadzie. Trzy podsta-
wowe zadania teologii to tłumaczenie, 
poszukiwanie i ukazywanie konsekwen-
cji praktycznych.

W ramach prezentacji poszczegól-
nych ośrodków trzej dziekani omówi-
li istotne rysy działalności swoich wy-
działów. Różnorodność uwarunkowań 
w Sydney, Kinszasie i Paryżu wskazuje 
na konieczność podejmowania dialogu 
ze światem, który winien być traktowany 
jako odbiorca przesłania teologii. W ko-
lejnym dniu obrad punkt wyjścia do dys-
kusji stanowił referat, który przedstawił 
prof. Peter Arockiadoss z Papieskiego 
Instytutu Filozofii i Teologii z Pune 
w Indiach. Według niego teologia win-

na być dziedziną interdyscyplinarną po-
dejmującą zadanie wpływania na prze-
miany w świecie. Posiadanie takiej mocy 
sprawczej przez teologię w pierwszym 
tysiącleciu było spowodowane tym, że 
nie była ona tylko dyscypliną akademic-
ką, ale wypływała z praktyki życia świę-
tych i opierała się na życiodajnej prakty-
ce lectio divina. Teologia może wpływać 
na przemiany społeczne, o ile jest two-
rzona przez ludzi podejmujących trud 
przełożenia Ewangelii na język współ-
czesności.

Clement Majawa, dziekan Wydziału 
Teologii Uniwersytetu Zachodniej 
Afryki z Nairobi podjął temat z per-
spektywy afrykańskiej. Według nie-
go teologia może stać się katalizato-
rem przemian kulturowych, o ile będzie 
służyć prawdzie i wolności. Wspierając 
proces rozumienia własnych kultur win-
na ukazywać ich więź z prawem natu-
ralnym. Kreatywność teologii wyraża się 
w tym, że pełni ona funkcję poznaw-
czą, formacyjną i przemieniającą prak-
tykę społeczną. Referat El Teologo come 
mediador en el proceso de transformacion de 
la sociedad wygłoszony przez prof. Diego 
Marulanda Diaz, dziekana Wydziału 
Teologii Papieskiego Uniwersytetu 
w Medellin obejmował prezentację mi-
sji teologa, który jest świadkiem Boga 
działającego w historii. Ukazując god-
ność człowieka, dokonuje tego w świetle 
prawdy o zbawczym dziele Chrystusa.

Pedro Rubens, rektor Uniwersytetu 
Katolickiego w Pernambuco w Brazylii 
skupił się na kwestii posługi teologii 
w przekazie wiary w kontekście pustki 
religijnej współczesnego świata. W świe-
cie, w którym postępu upatruje się w cał-
kowitym pozbyciu się religii, misją teo-
logii jest ewangelizacja wychodząca od 
podstawowych doświadczeń współcze-
sności. Kolejnym zadaniem teologów 
jest rozwijanie refleksji teologii funda-
mentalnej poczynając od aktualnych te-
matów styku różnych religii i relacji wia-
ry do rozumu. Kwestię zobowiązań teo-
logii w XXI wieku w zakresie odnowy 
praktyki społecznej w kontekście globa-
lizacji przedstawił prof. Nathanael Yaovi 
Soede z Universite Catholique d’Afri-
ca de l’Quest z Abidżanu na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej. Wskazując na laicyza-
cję świata, na nowo definiującą wartości 
ogólnoludzkie, przypomniał on, że za-
daniem teologii jest świadectwo o praw-
dziwej godności człowieka i pokorne wy-
jaśnianie pojęć, które wskazują na praw-
dę zakorzenioną w nauczaniu Chrystusa 
przekazywanym przez Kościół.

Wypowiedź Fransa Vosmana 
z Wydziału Nauk o Religii i Teologii 
z Tilburga miała charakter praktycznego 

wskazywania na teologię, jako narzędzie 
dialogu z niewierzącymi. Nie podejmu-
jąc tematów wprost religijnych teolog 
winien pomagać przedstawicielom in-
nych nauk w głębszym rozumieniu zja-
wisk, z którymi spotykają się w codzien-
nym życiu. Mając świadomość swoistego 
uczulenia na wartości religijne w zseku-
laryzowanej społeczności Europy, teolog 
winien odkrywać walory nauki chrze-
ścijańskiej, nie wskazując wprost na jej 
ewangeliczny rodowód. Trzeba przy-
znać, że jest to trudna sztuka, która wy-
maga głębokiego przekonania o słusz-
ności wiary i jednocześnie zdolności do 
otwierania się na odmienny sposób my-
ślenia ludzi niewierzących.

Ostatni dzień poświęcony był obra-
dom w grupach kontynentalnych oraz 
omawianiu kwestii organizacyjnych. 
Wskazano na potrzebę stworzenia listy 
rankingowej czasopism teologicznych 
i zabiegania o jej uznanie przez inne na-
uki. Podsumowanie konferencji odbyło 
się w paryskiej siedzibie UNESCO, któ-
rej członkiem jest także FIUC. Teolodzy 
zostali zaproszeni do współuczestnicze-
nia w działaniach tej organizacji, któ-
ra promując rozwój kultury, winna ją 
opierać na wartościach prawdy i wolno-
ści. Konferencja COCTI ukazała sze-
roką panoramę działań podejmowanych 
przez poszczególne ośrodki teologiczne 
w świecie i pozwoliła na wspólne poszu-
kiwanie działań zmierzających do peł-
niejszej służby orędziu ewangelicznemu.

Andrzej Derdziuk OFMCap

...i przed uniwersytetem
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Jest takie miejsce na ziemi, 
gdzie w każdą sobotę lekcje 
zaczynają się od modlitwy 
za Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II. 
Dzieci w wieku od trzech 
do trzynastu lat proszą 
o błogosławieństwo dla 
pracowników, studentów 
oraz wszystkich przyjaciół 
naszej Uczelni. Powtarzają 
chórem: „Niech postępując 
drogami prawdy służą Bogu 
i Ojczyźnie, aby w ten sposób 
dostąpili zjednoczenia 
z Tobą, któryś jest Drogą, 
Prawdą i Życiem”. To miejsce 
znajduje się daleko za 
oceanem, w amerykańskim 
Wallington.

Miasto Wallington w stanie New 
Jersey to specyficzny punkt na mapie 
Stanów Zjednoczonych. Ponad połowa 
mieszkańców przyznaje się do polskie-
go pochodzenia, lecz jeśli w tej staty-
styce uwzględnimy wszystkich, którzy 
tam przebywają, wtedy nasze wylicze-
nia mogą sięgnąć nawet 70-80% oby-
wateli Wallington. Burmistrz miasta ma 
polskie pochodzenie i większość Rady 
Miejskiej też ma polsko brzmiące na-
zwiska. Nawet ci, którzy nie pochodzą 
z polskich rodzin, w Wallington muszą 
choć trochę mówić i rozumieć po pol-
sku. 

Pierwsze grupy Polaków osiedliły się 
tu już w latach 20., ale dopiero w cza-
sie II wojny światowej oraz po jej za-
kończeniu napłynęła do Wallington du-
ża ich liczba, zmieniając proporcje de-
mograficzne miasta. Dzieci tych emi-
grantów w większości nie znają już 
języka polskiego, choć są i takie przy-
padki, że kolejne pokolenia dbają o to, 
aby wnukowie i prawnukowie pamię-
tali o swoich korzeniach oraz trady-
cjach. Emigranci zza oceanu, korzystając 

z różnych zmian politycznych w Polsce, 
ściągali do Wallington swoje rodziny 
oraz krewnych. Polska diaspora rozra-
stała się, przyciągając głównie mieszkań-
ców Polski południowo-wschodniej oraz 
północnego Mazowsza. 

Już pierwsi Polacy zamieszkują-
cy Wallington współpracowali z two-
rzoną po 1937 roku nową parafią ka-
tolicką. W sensie formalnym Parafia 
Najświętszego Serca Jezusa powsta-
ła w 1942 roku, a jej twórcą był ksiądz 
Alexander Fronczak. To dzięki jego 
staraniom wybudowano kościół, szko-
łę i plebanię. Okazały zespół budyn-
ków przy Paterson Avenue również dla 
Polaków przybywających z kraju stał się 
centrum życia religijnego i kulturalne-
go. 

W roku 1980, po otwarciu granic 
Polski, dokonanym dzięki przemianom 
posierpniowym, do Wallington przy-
było szczególnie dużo Polaków, któ-
rzy postanowili powołać Polski Komitet 
Katolicki i, współpracując z parafią, za-
łożyli Polską Szkołę im. Św. Stanisława 
Kostki. Jednym z założycieli szkoły był 
ówczesny wikary ks. Felix R. Marciniak, 
który w roku 1998 wrócił jako proboszcz 
do Parafii Najświętszego Serca Jezusa 
i w dalszym ciągu w sposób szczegól-
nie troskliwy opiekuje się Polską Szkołą 
oraz aktywnie uczestniczy we wszystkich 
przemianach, które prowadzą do zapew-
nienia dzieciom zarówno rozwoju inte-
lektualnego, jak i religijnego. Proboszcz 
Marciniak chętnie przyjmuje w swoim 
domu i w parafii gości z Polski, w tym 
szczególnie przedstawicieli KUL.

Początkowo w każdą sobotę poja-
wiało się na lekcjach 50 dzieci, obec-
nie do szkoły uczęszcza przeszło 240. 
Oczywiście główną jej funkcją jest na-
uczanie, ale pełni ona znacznie wię-
cej ról. Jest miejscem, które gromadzi 
nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. 
Biuro Szkoły jest jednocześnie centrum 
Polskiego Apostolatu przy parafii kato-
lickiej w Wallington. Tutaj też aktyw-
nie działa Towarzystwo Przyjaciół KUL, 
które co roku organizuje w lutym bal 
charytatywny na rzecz naszej uczelni.

Od 1998 roku osobą, która łą-
czy wszystkie płaszczyzny aktywności 
Polaków w Wallington, jest s. Emilia 
Zdeb SSND, absolwentka teologii KUL 
z 1966 roku (pracę pisała u ks. prof. 
Wacława Schenka). Zgodnie z chary-
zmatem swojego zgromadzenia zajmo-
wała się nauczaniem, pracowała w szko-
le, w ośrodkach dla dzieci niepełno-
sprawnych, później była opiekunką mło-
dych sióstr i postulantek w Polsce i na 
Białorusi. Długoletnie doświadczenie 
dydaktyczne i wychowawcze pozwoli-
ło s. Emilii porozumieć się z mieszkań-
cami Wallington i jest ona w tej chwili 
jedną z najpopularniejszych osób w tym 
mieście. 

Kiedy we wrześniu 1998 r. s. Emilia 
obejmowała funkcję dyrektora Polskiej 
Szkoły, okazało się, że zarówno progra-
my, jak i pomoce dydaktyczne przygoto-
wywane przez nauczycieli polonijnych 
lub kopiowane ze szkół polskich, nie 
do końca są w stanie zaspokoić potrze-
by polskich dzieci, uczniów szkoły so-
botniej. Drugi problem wiązał się z od-
budowaniem zespołu nauczycielskie-

Polska Szkoła w Wallington

s. Emilia Zdebks. Felix Marciniak
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go, w gronie którego znajdują się obec-
nie także absolwentki KUL: Krystyna 
Sprawka, która skończyła filologię polską 
(magisterium u prof. Ireny Sławińskiej 
w 1980 r.), Daria Żarczyńska magister 
psychologii (obrona w 1994 roku, pra-
ca napisana została pod kierunkiem dr 
Doroty Kornas-Bieli). Dwie następne 
panie studiowały w filii KUL w Stalowej 
Woli: Anna Jarząb-Krępa, magister pe-
dagogiki opiekuńczo-wychowawczej 
(praca u dr Barbary Kulczyckiej) oraz 
Katarzyna Chmiel-Dąbek, która posia-
da licencjat z wychowania przedszkolne-
go i nauczania początkowego (napisany 
pod kierunkiem dr Danuty Opozdy).

W dalszym jednak ciągu proble-
mem coraz ważniejszym stawał się pro-
gram oraz dostosowanie materiałów do 
potrzeb i możliwości dzieci. Wtedy s. 
Emilia zwróciła się o pomoc do rektorów 
KUL i w 2002 roku ks. prof. Mirosław 
Kalinowski, prorektor KUL, obejmując 
Polską Szkołę w Wallington patronatem 
KUL, zlecił to zadanie Studium Języka 
i Kultury Polskiej, placówce specjalizują-
cej się w nauczaniu cudzoziemców.

Pierwsze kontakty ze Szkołą pokaza-
ły, jak odmienne musi być podejście do 
ucznia, który rocznie ma do dyspozy-
cji ok. 115 godzin lekcyjnych, od przy-
zwyczajeń i wymagań stawianych dzie-
ciom w Polsce. Pozostawiając dotych-
czasowy zestaw przedmiotów (j. polski, 
historię, geografię i religię), główny ak-
cent położono na rozwijanie sprawno-
ści językowych, szczególnie podkreśla-
jąc sprawność czytania, która pozwa-
la w przyszłości na samodzielne korzy-
stanie z polskich tekstów i poznawanie 
bardziej rozwiniętych poziomów ję-
zyka. Zaproponowano też Szkole no-
we podręczniki, które w sposób nowo-
cześniejszy i atrakcyjniejszy informują 
dzieci o polskiej przeszłości, tradycjach, 
krajobrazie i aktualnych przemianach. 
Opracowano własne pomoce dydaktycz-
ne, które – pamiętając o tym, że język 
polski jest najczęściej dla dzieci drugim 
językiem i język angielski jako narzę-
dzie edukacji szkolnej stopniowo staje 
się podstawą ich komunikacji – akcen-
tują praktyczny charakter nauki języka, 
odchodząc od typowego dla polskiego 
systemu szkolnego myślenia metajęzy-
kowego. Nakładanie się dwóch struktur 
językowych, kiedy obca struktura wy-
piera język znany dziecku z domu, ro-
dzi wiele problemów w jednoczesnym 
przyswajaniu nie tylko poprawności gra-
matycznej, ale nawet graficznej identy-
fikacji liter. Dlatego też najbardziej po-
trzebny okazał się zestaw ćwiczeń po-
prawiający sprawność czytania, w któ-
rym praktycznie rozwija się umiejętność 

łączenia polskich dźwięków z ich od-
powiednikami graficznymi. Dla dzie-
ci, które mają problemy w swobodnym 
czytaniu po polsku utworzono specjalną 
grupę, w której realizowany jest ten au-
torski program wykorzystywany jedynie 
w szkole w Wallington.

Oprócz tego trwa też praktycz-
na współpraca między Polską Szkołą 
w Wallington i Studium Języka i Kultury 
Polskiej. W tym czasie lektorzy Studium 
przeprowadzili szkolenia merytoryczne 
i metodyczne dla nauczycieli, podkreśla-
jąc specyfikę nauczania, które ma pro-
wadzić do zachowania bilingwalności 
dzieci. Coroczne wyjazdy do Wallington 
pozwalają na udzielanie indywidualnych 
konsultacji dotyczących problemów na-
uczania i przyswajania treści dydaktycz-
nych przez poszczególnych uczniów. 

Od początku naszej współpracy orga-
nizowane są egzaminy dla absolwentów 
klas ósmych, potwierdzające znajomość 
języka polskiego. Ten rodzaj certyfika-
tów pozwala na niektórych uczelniach 
amerykańskich uzyskać kredyty wlicza-
ne do indywidualnej punktacji poszcze-
gólnych studentów.

Wobec zapowiadanych zmian syste-
mowych (podział na szkołę podstawową 
i gimnazjum) edukacja w szkole trwać 
będzie o rok dłużej i zaczynając od gim-
nazjum przygotowane zostaną specjalne 
podręczniki do nauki gramatyki funk-
cjonalnej języka polskiego, które będą 
bardziej użyteczne dla polskich dzieci 
niż kopiowane ze szkoły polskiej pomo-
ce wydawane w środowiskach polonij-
nych.

Polskie szkoły sobotnie w USA od 
lat muszą rozwiązywać problemy wyni-
kające z istnienia dwu rzeczywistości ję-
zykowych, w których funkcjonują dzie-
ci emigrantów. Do tej pory dość rzadko 
o tym mówiono i wynikało to z faktu, że 
najczęściej kolejne pokolenia zostawały 
już na stałe w USA, natomiast niewiel-
ka tylko grupa decydowała się na po-
wrót do Polski. Nikt nie myślał o stu-
diach w Polsce czy innych formach kon-
tynuacji kształcenia. Do tego dochodzi-
ły bardzo często kłopoty z nielegalnym 
przebywaniem w Ameryce, co praktycz-

nie uniemożliwiało podróże do kraju. 
Dlatego nawet niewielka znajomość ję-
zyka polskiego wśród dzieci czy wnuków 
była dla wszystkich satysfakcjonująca.

Po zmianach politycznych częściej 
zaczął pojawiać się wśród polskich emi-
grantów pomysł wysyłania dzieci na stu-
dia do starej ojczyzny. Niestety najwięk-
szą barierą jest tutaj znajomość języka, 
która nawet wystarczająca w kontaktach 
rodzinnych, jest zbyt ograniczona, że-
by studiować.

Prawdopodobnie ten temat będzie te-
raz częściej obecny w polskich mass me-
diach dzięki milionom Polaków, którzy 
osiedlili się w krajach Unii Europejskiej. 
Ci młodzi emigranci zwykle nie chcą 
zrywać kontaktów z Polską oraz do-
strzegają wartość w tym, że ich dzie-
ci zachowają pełną sprawność w języku 
polskim, a może nawet zdadzą polską 
maturę. Niestety rozwiązanie polegają-
ce na kopiowaniu programów polskiej 
szkoły z reguły będzie kończyło się nie-
powodzeniem, szczególnie w stosunku 
do dzieci, które w procesie edukacji bę-
dą mieć jakieś problemy. Sami rodzice 
też często nie zdają sobie sprawy z faktu, 
że rozmawianie w domu po polsku, nie 
zapewni dzieciom pełnej sprawności ję-
zykowej, którą tak naprawdę daje pełna 
edukacja w tym języku, a przede wszyst-
kim kontakt z językiem pisanym.

Maria Łaszkiewicz

kadra nauczycielska
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24 stycznia 2008 roku w salonach 
rektorskich KUL miało miejsce nie-
codzienne wydarzenie. Nieczęsto zda-
rza się, że wysokie odznaczenie pań-
stwowe otrzymuje w Lublinie urodzo-
ny w Katowicach, zamieszkały od lat 
w Kanadzie obywatel polski. Jednak 
w przypadku ojca Antoniego Mendreli, 
bo on właśnie był bohaterem uroczy-
stości, wszystkie pozornie odległe wąt-
ki układają się w jedną całość i dają ob-
raz tyleż spójny co interesujący: Ksiądz 
Antoni Mendrela OMI, urodził się 8 
sierpnia 1939 roku w Katowicach. Po 
zakończeniu II wojny światowej ro-
dzina Mendrelów przeniosła się do 
Lublińca. Tam w latach 1946-59 Antoni 
uczęszczał do szkoły podstawowej i li-
ceum. Po maturze rozpoczął studia na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Po 
dwóch semestrach zrezygnował jednak 
i wstąpił do zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. Święcenia 
kapłańskie przyjął 5 czerwca 1965 roku 
w Poznaniu. Jako młody ksiądz zamie-
rzał pracować w Kanadzie, jednak ów-
czesne władze odmówiły mu paszportu. 
W latach 1965-1972 podjął więc pracę 
w Niższym Seminarium Duchownym 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
w Markowicach koło Inowrocławia ja-
ko wychowawca oraz nauczyciel mate-
matyki i fizyki. Równocześnie studiował 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, gdzie w 1970 roku uzyskał 
tytuł magistra nauk matematyczno-fi-
zycznych. 

Paszport na wyjazd do Kanady uzy-
skał w roku 1972. W latach 1972-78 
był wikariuszem parafii św. Kazimierza 
w Toronto. Równocześnie pełnił obo-
wiązki kierownika polskiej szkoły św. 
Kazimierza oraz sprawował opiekę dusz-
pasterską nad polskimi nauczycielami. 
Od 1978 do 1981 roku pracował jako 
asystent proboszcza w najstarszej pol-
skiej parafii w Toronto – św. Stanisława. 
W tym też czasie był kapelanem Polish 

Combatants’ Association in Canada 
(Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 
w Kanadzie). W latach 1981-83 był 
proboszczem w parafii Matki Bożej 
w Toronto i dwukrotnie prowincja-
łem Polskiej Prowincji Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Kanadzie 
(1984-1990). Te lata są okresem in-
tensywnej pracy Księdza Antoniego 
Mendreli na rzecz społeczności Toronto, 
emigracji polskiej w Kanadzie oraz wielu 
instytucji w Polsce, w tym Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 
wprowadzenia stanu wojennego ksiądz 
Antoni Mendrela wraz z ówczesnym 
prezesem Canadian Polish Congress 
(Kongresem Polonii Kanadyjskiej) 
Janem Kaszubą, doprowadzili do pod-
jęcia przez rząd kanadyjski planu po-
mocy Polakom zmuszonym do emigra-
cji politycznej oraz uchwalenia przez 

parlament Kanady ustawy ułatwiającej 
Polakom przyjazd. 

W 1984 roku o. Mendrela współor-
ganizował spotkanie Papieża z Polonią 
na Canadian National Exhibition 
w Toronto. Na wspólną modlitwę przy-
było wówczas ok. 75 tysięcy Polaków. 
W latach 1984-1990 pełnił funkcję pre-
zesa Konferencji Polskich Księży na 
Wschodnią Kanadę. Był współinicjato-
rem budowy pomnika Jana Pawła II, 
który przy wsparciu ówczesnego preze-
sa St Stanislaus – St Casimir’s Polish 
Parishes Credit Union Limited, pana 
Gąsika, stanął na Roncesvalles Avenue 
w Toronto. 

Będąc przełożonym polskich oblatów 
w Kanadzie oraz prezesem Konferencji 
Polskich Księży na Wschodnią Kanadę 
przez lata organizował pomoc mate-
rialną dla Katolickiego Uniwersytetu 

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadawany jest cudzoziemcom i obywa-

telom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny 

wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską 

z innym państwami i narodami. Order nadaje Prezydent RP.

Order Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej 
dla o. Antoniego Mendreli
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Jak liczne jest Towarzystwo Przyjaciół KUL 
w Australii?

Trudno mówić o liczebności całe-
go TP KUL w Australii. My skupia-
my się głównie na pracy z młodzieżą, na 
konkursach stypendialnych, które spra-
wiają, iż młodzież australijska przyjeż-
dża do Polski. We wszystkich głów-
nych miastach australijskich są nasze 
ośrodki: w Perth na zachodzie, następ-
nie w Adelajdzie, to jest południowa 
Australia, oraz na wschodzie – wielkie 
dwie metropolie Melbourne i Sydney, 
a także bardziej na północy – Brisbane. 
Liczebność jest różna, ale głównie kon-
centrujemy się, jak wspomniałem, na 
młodzieży, na zespołach folklorystycz-
nych, na grupach, na szkołach. Jest to 
na pewno kilka tysięcy ludzi, których 
ogarniamy naszą informacją o pracach 
KUL, naszą obecnością poprzez dele-
gata Rektora KUL, przyjeżdżającego co 
dwa-trzy lata. Ożywia to naszą działal-
ność, a także wspomaga konkursy sty-
pendialne. 

W ogóle Polonia w Australii liczy 
około 100 tysięcy osób. Oczywiście licz-
ba zaangażowanych, czy to w polskie 
duszpasterstwo, czy też w jeszcze mniej-
szym stopniu w TP KUL, jest wielo-
krotnie niższa. Ale na pewno liczba osób 
skupionych wokół polskich kościołów 
i polskiego duszpasterstwa wynosi kil-
ka tysięcy.

Z iloma osobami bezpośrednio Ojciec pra-
cuje?

Nasz komitet stypendialny w Perth 
liczy 6 osób, jestem jego przewodniczą-
cym, i nasze zadanie polega po prostu 
na rozpisaniu konkursu, wysłaniu infor-
macji, to jest ponad dwóch tysięcy ulo-
tek do wszystkich ośrodków, o których 
wspomniałem, i potem na zbieraniu prac 
nadsyłanych przez młodzież, przekaza-
niu ich na KUL, ponieważ połowa tych 

prac jest sprawdzana w Lublinie, a po-
łowa przez jurorów w Australii. Potem 
podsumowanie punktów, ocen i ogło-
szenie wyników. Następnie jest jeszcze 
przygotowanie studentów, młodzieży do 
wyjazdu do Lublina, na KUL.

Polacy w Australii to prawdopodobnie nie 
zawsze tzw. świeża emigracja, często są to 
ludzie, którzy mieszkają tam od lat. Czy wi-
dzi Ojciec jakąś specyfikę pracy z tamtejszą 
Polonią, w stosunku do tego, co słyszy się na 
przykład o Polonii amerykańskiej?

Sytuacja jest różna niż w przypad-
ku Polonii amerykańskiej. Są, oczywi-
ście generalizując, trzy pokolenia emi-
gracji, z którymi mamy do czynienia. 
Pokolenie „starej emigracji”, czyli tych, 
którzy przyjechali po II wojnie świa-
towej, potem jest luka pokoleniowa, bo 
dzieci tej pierwszej Polonii nie działa-
ją w środowisku polskim i w polskim 
duszpasterstwie. Druga znacząca grupa 
to pokolenie lat 80., popularnie nazywa-
ne emigracją solidarnościową. Ich dzie-
ci – to trzecia grupa. I właśnie do tych 
ostatnich, teraz już w wieku studenckim, 
skierowany jest konkurs Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II. Jest jeszcze nowa, malutka grupka 
młodzieży, która przyjechała niedaw-
no z Polski, bądź na kurs języka, bądź 
do pracy. Liczebnie bardzo niewielka. 
Nasza praca skupia się na tej starszej 
emigracji oraz na młodzieży, urodzonej 
już w Australii, bądź do Australii przy-
bywającej. 

Pracuje Ojciec w Australii od 10 lat. Czy z per-
spektywy czasowej tego pobytu i wiedzy, 
którą Ojciec zdobył, widziałby Ojciec jakieś 
nowe sposoby pracy z tamtejszą Polonią, 
zainteresowania ich sprawami KUL i okazania 
im naszego zainteresowania?

Na pewno musimy ciągle podej-
mować jakieś nowe wyzwania. Jednym 

11 i 12 lutego br. przebywał na naszym 
Uniwersytecie     , prezes Towarzystwa 
Przyjaciół KUL w Australii. Z Ojcem Tomaszem 
o pracy duszpasterskiej wśród Polonii, 
konkursie stypendialnym dla młodzieży oraz 
psie o anglosaskim imieniu rozmawiała Beata 
Górka.

Tomek w krainie kangurów

Lubelskiego. Dla istnienia Uniwersytetu 
i jego rozwoju była to pomoc bezcen-
na. Wsparcie płynęło wówczas w stronę 
KUL-u zarówno ze strony samego księ-
dza Antoniego Mendreli, jego przyja-
ciół, polskich parafii w Kanadzie, zgro-
madzenia księży oblatów, organizacji 
polonijnych i rządowych, jak i wielu do-
broczyńców indywidualnych. Wielkim 
wsparciem, współpracą i życzliwo-
ścią ze strony księdza Mendreli cieszy-
ło się wówczas i obecnie Kanadyjskie 
Towarzystwo Przyjaciół KUL uhonoro-
wane w ubiegłym roku przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Rzeczpospolitej Polskiej medalem 
Zasłużony dla Kultury Polskiej. 

Od roku 1999 do chwili obecnej oj-
ciec Antoni pracuje jako proboszcz 
jednej z najstarszych parafii polskich 
w Ontario, w parafii Matki Bożej na 
Davenport Rd. w Toronto. 

Spotkanie w rektoracie KUL roz-
począł ks. prof. Stanisław Wilk – rek-
tor Uczelni. Witając wszystkich zgro-
madzonych wyjaśnił, dlaczego uro-
czystość odznaczenia Ojca Mendreli 
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się 
w murach katolickiego uniwersyte-
tu. Nawiązał do długoletniej pracy ojca 
Antoniego na rzecz KUL i do Jego za-
angażowania w pomoc dla uczelni, bo 
to właśnie stanowi uzasadnienie przy-
znania odznaczenia. Wspomniał rów-
nież o swoim pobycie w Kanadzie we 
wrześniu 2007 roku i o ciepłym przyję-
ciu, z jakim się spotkał. Następnie pro-
rektor ks. prof. Mirosław Kalinowski za-
poznał zebranych z życiorysem bohatera 
uroczystości. Kulminacyjnym punktem 
uroczystości było wręczenie odznacze-
nia. W imieniu Prezydenta RP doko-
nała go Henryka Strojnowska, wice-
wojewoda lubelski. Po licznych gratu-
lacjach i życzeniach udzielono wreszcie 
głosu samemu bohaterowi uroczystości. 
Zabawnie nawiązał on do okazji, któ-
ra doprowadziła do spotkania, podzielił 
się też refleksjami na temat pracy dele-
gatów rektora KUL w Kanadzie, wspo-
mniał pobyt ks. prof. Stanisława Wilka 
wśród Polonii kanadyjskiej we wrześniu 
2007 r. W nieco poważniejszym tonie 
mówił o Polakach w Kanadzie i o tym, 
jak ważna jest dla nich więź z krajem. 
Przywołał też postacie niektórych swo-
ich parafian i przyjaciół, szczególnie za-
służonych dla KUL.

Spotkanie zakończyły serdeczne roz-
mowy przy okolicznościowej lampce wi-
na. Było sporo czasu na wspomnienia 
i anegdotki, ale także na dzielenie się re-
fleksjami.

Beata Górka



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

20

nr 1 (111) styczeń-luty 2007

Z 
ży

ci
a 

U
ni

w
er

sy
te

tu

Tuż przed końcem 2007 r. ukazała 
się książka znakomitego historyka dzie-
jów Polski i Europy w XIX w., w któ-
rej autor przypomina, że Belgia ocalenie 
swej niepodległości zawdzięcza powsta-
niu listopadowemu. Porównuje reakcje 
Mikołaja I na wydarzenia rewolucyjne 
z sierpnia i września 1830 r. w Brukseli 
i na wybuch powstania listopadowego 
w Warszawie. Oba te zrywy stanowiły 
wyzwanie wobec cara rosyjskiego, uwa-
żającego się za gwaranta i zbrojne ra-
mię Świętego Przymierza, które miało 
stać na straży porządku powiedeńskie-
go w Europie. Dla władcy rosyjskiego 
rewolucja belgijska, utworzenie Rządu 
Tymczasowego i detronizacja dyna-
stii Orange-Nassau było osobistym wy-
zwaniem z uwagi na powiązania rodzin-
ne obu domów panujących. Zatem pod 
pozorem likwidacji ogniska „rewolucyj-
nej zarazy” w Europie oraz dla zmaza-
nia osobistej i rodzinnej urazy, chciał na 
czele wojsk Świętego Przymierza zapro-
wadzić ład w Belgii. W tym przedsię-
wzięciu miały wziąć też udział wojska 
Królestwa Polskiego, a na czele armii in-
terwencyjnej miał stanąć wielki książę 
Konstanty, brat cara. Hańby tej Polacy 
uniknęli wywołując powstanie w listo-
padzie 1830 r., co udaremniło realizację 
planów Mikołaja I.

Książka W. Zajewskiego składa się 
z czternastu artykułów powiązanych ze 
sobą merytorycznie. Ciekawie zestawio-
ne, tworzą jednolitą całość. Teksty zosta-
ły przeplecione fragmentami źródeł sko-
relowanymi z treścią narracji. Stanowią 
doskonały materiał do poznania proble-
matyki, którą zapowiada tytuł.

Wybuch powstania listopadowego – 
jak podkreśla autor – spowodował nie 
lada kłopot dla rosyjskiego ambasadora 
na konferencji londyńskiej, obradującej 
w kwestii statusu Belgii. Rosyjski przed-
stawiciel, K. Lievern, zgodnie z instruk-
cją swojego władcy, domagał się stanow-
czo utrzymania dotychczasowej jedno-
ści Królestwa Niderlandów. Powstanie 
w Warszawie całkowicie zmieniło jego 
pozycję. Nie mogąc szantażować mo-
carstw interwencją, musiał zgodzić się 
na podpisanie protokołu deklarującego 
powstanie Belgii jako odrębnego pań-
stwa. Tak więc Belgia zawdzięcza Polsce 
swoje zaistnienie na arenie międzynaro-
dowej jako suwerenne państwo. Autor 
przytoczył w książce szereg wypowie-
dzi z diariusza Kongresu Narodowego 
w Brukseli, pism dyplomatów i prasy 
w kwestii powstrzymania zapędów mi-
litarnych cara.

Zamieszczono też sporo wypowie-
dzi samych Belgów na temat Polaków 
i powstania listopadowego. Jedną z nich, 

z nich było umożliwienie przed kilku la-
ty prezentowania w konkursach KUL-
owskich prac napisanych w języku an-
gielskim. W Australii większość mło-
dzieży polskiego pochodzenia nie pisze 
po polsku, więc i tak prace te musiały być 
poprawiane przez rodziców, znajomych. 
Teraz duża część prac powstaje w języ-
ku angielskim, chociaż zdarzają się też 
pisane po polsku. Myślimy nad wzbo-
gaceniem formy konkursu o jakiś więk-
szy, może ogólnoastralijski apel, chce-
my otworzyć też stronę internetową, bo 
to do młodzieży najbardziej trafia, ale 
strona też musi być redagowana po an-
gielsku, bo tylko w ten sposób można 
dotrzeć z informacją do szerokiego od-
biorcy. Powoli, nie zaniedbując oczywi-
ście tradycji języka polskiego, musimy 
otwierać się na świat języka angielskie-
go, bo młodzi w tym świecie żyją i trze-
ba im wyjść naprzeciw. Planujemy przy-
jazd większą grupą w przyszłym roku na 
KUL, jeśli to oczywiście okaże się moż-
liwe, na warsztaty teatralne, historyczne, 
literackie. Ciągle szukamy nowych środ-
ków, żeby dotrzeć do młodzieży i w jakiś 
sposób przekazać im przesłanie KUL. 
W przyszłości myślimy też o współpracy 
z Towarzystwami w Ameryce, może też 
o poszerzeniu pobytu na KUL-u o jakiś 
tydzień w Rzymie, pod hasłem kolebki 
chrześcijaństwa, po prostu myślimy ca-
ły czas nad nowymi formami pracy, aby 
KUL bardziej zaistniał w tym młodszym 
środowisku, bo w tej chwili idea dociera 
głównie do ludzi w wieku średnim, któ-
rzy z Polski przyjechali i ten symbol uni-
wersytetu mają w pamięci.

Praca z TP KUL, z młodzieżą polonijną, 
nie wyczerpuje całości obowiązków Ojca 
w Australii...

Oczywiście, głównie zajmuję się co-
dziennym duszpasterstwem polonijnym. 
Jest to praca przede wszystkim w week-

endy, w sobotę i niedzielę, zajęcia w pol-
skiej szkole, obowiązki duszpasterskie 
w kościele. W ciągu tygodnia smutna 
część mojej pracy, czyli odwiedzanie 
chorych w szpitalach, w domach star-
ców, w domach – to jest znaczna część 
obowiązków duszpasterzy polonijnych, 
o tym może mało się wie, ale jest to waż-
ne dla tych ludzi, bardzo potrzebują tego 
rodzaju pomocy.

Moją znaczącą pracą, której od 10 
lat z radością się oddaję jest grupa te-
atralna. Robimy teatr po polsku z mło-
dzieżą polonijną. Często jest to orka na 
ugorze, bo trzeba ich uczyć czytać po 
polsku podstawowe teksty, potem do-
piero można przejść do gry aktorskiej, 
do występów. Ale i tak mamy już na 
koncie 13 premier, teraz przygotowuje-
my następną, po raz pierwszy w języku 
angielskim. Wynajęliśmy salę teatralną 
w centrum miasta, równocześnie będzie-
my wystawiać inny spektakl, przygoto-
wany w języku polskim. Na pewno przy-
należność do tej grupy teatralnej daje 
młodzieży poczucie, że warto mówić po 
polsku, warto się uczyć języka. Znaczna 
część tych, którzy z Perth przyjechali na 
KUL w jakiś sposób o tę naszą grupę te-
atralna się otarła. W jednym roku twór-
cy 20-minutowego filmu o naszej grupie 
teatralnej zdobyli nawet drugą nagrodę.

Ile osób przewinęło się przez prowadzoną 
przez Ojca grupę teatralną?

163 osoby i pies.

Pies?

Tak. Pies występował w „Śnie nocy 
letniej” Szekspira. Polska młodzież gra-
ła Szekspira po polsku, w pięknej scene-
rii w ogrodzie z podświetlanymi drze-
wami, z australijskim psem o angielskim 
imieniu Spencer.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Tomek w krainie kangurów

Ojciec Tomasz 
Bujakowski OFM
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bardzo charakterystyczną dla ówczesnej 
sytuacji, przytoczę: „Belgia zawdzię-
cza Polsce więcej niż tylko podziw, ona 
zawdzięcza jej życie. Przypomnijmy, 
że to ona położyła swą szpadę między 
Rosją a nami w chwili, gdy autokrata 
(Mikołaj) rzucił pogróżki wojenne pod 
adresem Kongresu, i że to Polska za-
słoniła i zasłania swą piersią przed ude-
rzeniami tego cesarza, który marzy 
o eksterminacji Belgów i ujarzmieniu 
Europy”. Znamienne te słowa, napisane 
w „Moniteur Belge”, nic nie straciły ze 
swej aktualności. Jeszcze nie raz Polska 
osłaniała Europę przed Rosją.

W dalszych częściach książki prof. 
Zajewski podkreśla fakt politycznego 
znaczenia powstania listopadowego. Nie 
tylko bowiem zatrzymało ono pochód 
wojsk rosyjskich na zachód, ale zmie-
niło całkowicie układ sił politycznych 
w Europie i pozwoliło dyplomacji an-
gielskiej i francuskiej na przeforsowanie 
w czasie obrad londyńskich odrębności 
państwa belgijskiego.

Autor książki wydobywa na światło 
dzienne jeszcze jeden problem, znany 
historykom, ale mało akcentowany, mia-
nowicie udział polskiej dyplomacji po-
wstańczej w uchronieniu Belgii przed 
wojną domową i w doprowadzeniu do 
kompromisu w kwestiach granicznych 
oraz w powołaniu księcia Leopolda 
z dynastii Saxe-Coburg na tron belgijski. 
Ważną rolę odegrał tu Roman Załuski. 
Było to jedno z niewielu osiągnięć pol-
skiej dyplomacji powstania listopadowe-
go.

W jednym z rozdziałów autor poru-
szył ciekawy problem tradycji rewolucji 
francuskiej (1789 r.) i jej wpływu na wy-
darzenia w Brukseli oraz w Warszawie 
w 1830 i 1831 r. Jest to zagadnienie 
znacznie szersze i warto w tym miej-
scu przypomnieć kilka faktów mających 
swe korzenie we wcześniejszej historii 
Francji. Poczynając od czasów Ludwika 
XIV na większości dworów monarszych 
naśladowano etykietę wersalską. Moda 
przyjęta w Paryżu obowiązywała w in-
nych stolicach europejskich. Językiem 
ówczesnej elity społecznej był język 
francuski. Toteż wydarzenia rewolucyj-
ne we Francji wywołały ogromne zain-

teresowanie. Koła szlacheckie przyjęły je 
ze zdumieniem, natomiast powszechne 
zaniepokojenie ogarnęło monarchie eu-
ropejskie po zniesieniu przywilejów sta-
nowych. Inaczej ten fakt przyjęła burżu-
azja, nie tylko na Starym Kontynencie, 
ale i w Ameryce, gdzie uważano wy-
darzenia francuskie za kontynuację re-
wolucji amerykańskiej. Z sympatią do 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej od-
noszono się tam, gdzie dojrzewał ka-
pitalizm, gdzie burżuazja była sil-
na. Doszło do rozruchów w Trewirze 
i Kolonii na terenie Rzeszy Niemieckiej 
oraz w Liworno i Florencji w Wielkim 
Księstwie Toskanii. Na wieść o zdobyciu 
Bastylii burżuazja miasta Liège, z po-
mocą rzemieślników i chłopów, obali-
ła 16 VIII 1789 r. władzę księcia bi-
skupa. Uchwalono tu Deklarację Praw 
Człowieka i Obywatela (16 IX) bardziej 
radykalną niż francuska. A 10 VIII 1790 
r. proklamowano uroczyście utworzenie 
Stanów Zjednoczonych Belgijskich. To 
wtedy po raz pierwszy sformułowano 
nazwę „Belgia”, która powróci w rewo-
lucji 1830 r.

Żywym echem wypadki rewolucji 
francuskiej odbiły się też w Polsce, 
zwłaszcza w gronie stronnictw 
sejmowych i mieszczaństwa pol-
skiego. Polscy sympatycy rewolu-
cji, wśród których znaleźli się księ-
ża, np.: Stanisław Staszic, Hugo 
Kołłątaj, Piotr Świtkowski, nie 
aprobowali wszystkiego, co wpro-
wadzała rewolucja, ale za cel przyj-
mowali przede wszystkim likwida-
cję ustroju feudalnego. Tradycja ta 
pojawiła się także w powstaniu li-
stopadowym. Przejawiała się nie 
tylko na łamach powstańczej pra-
sy, jak: „Nowa Polska”, ale i w dys-
kusjach politycznych toczonych 
w „Honoratce”, w manifestacjach 
ulicznych, poświęcaniu „czap-
ki wolności” i sądzie nad zdrajca-
mi Ojczyzny. Zasadnicza była jed-
nak różnica w realizacji haseł re-
wolucyjnych. Od samego począt-
ku powstanie listopadowe miało 
charakter wojny o niepodległość. 
Włączyło się w nią duchowień-
stwo katolickie, a sami belweder-

czycy, z Ludwikiem Nabielakiem na cze-
le, na dzień przed wybuchem powsta-
nia odbyli spowiedź u Karmelitów na 
Krakowskim Przedmieściu. O. Kornel 
Łyko – napoleończyk, udzielając roz-
grzeszenia, udzielił jednocześnie mo-
ralnego poparcia spiskowcom. Podobnie 
jak gwardian klasztoru kapucynów – o. 
Beniamin Szymański, poświęcając czap-
kę krakuskę – polski symbol „czapki wol-
ności” (czapka frygijska z czasów rewo-
lucji francuskiej), nadał sankcję religijną 
ruchowi narodowowyzwoleńczemu.

Takich podobieństw w obu powsta-
niach można wymienić jeszcze wiele, 
ale nie w tym rzecz. Przede wszystkim 
chciałbym wszystkich interesujących się 
historią Polski i Europy zachęcić do się-
gnięcia po bardzo ciekawą książkę prof. 
Władysława Zajewskiego, a studentom 
historii zaproponować ją jako bardzo 
cenną lekturę do historii XIX w. i sto-
sunków międzynarodowych.

Jan Ziółek

Władysław Zajewski, Polska, Belgia, 
Europa. Wiek XIX, Olsztyn 2007.

O polskiej i belgijskiej 
rewolucji w XIX wieku
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27 stycznia 2007 r. minęło 10 lat 
działalności Akademickiego Koła 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Lublinie. Rocznica ta jest znacząca dla 
całego lubelskiego środowiska bibliote-
karskiego, gdyż powołano wówczas od-
rębne koło grupujące pracowników pań-
stwowych szkół wyższych Lublina.

Akademickie Koło SBP w Lublinie 
realizuje zadania w zakresie doskonale-
nia zawodowego poprzez formy spraw-
dzone w praktyce stowarzyszeniowej. 
Jedną z nich, adresowaną do wszyst-
kich zainteresowanych sprawami bi-
bliotekarstwa, jest cykl spotkań pod na-
zwą „Wykłady otwarte dla środowi-
ska bibliotekarskiego”. Poświęcone są 
one głównie problemom współczesne-
go bibliotekarstwa. Prelegentami wy-
kładów otwartych w minionym dziesię-
cioleciu byli specjaliści, bibliotekoznaw-
cy z ośrodków akademickich Krakowa, 
Warszawy i Lublina oraz biblioteka-
rze-praktycy z kraju, Europy i Stanów 
Zjednoczonych.

Drugim kierunkiem działalności 
edukacyjno-szkoleniowej Koła są wyjaz-
dy do wybranych bibliotek naukowych 
w kraju i za granicą. Działalność Koła 
w tym zakresie znacznie się rozwinęła 
od 2000 roku, kiedy to powstał pomysł, 
wysunięty przez środowisko biblioteka-
rzy Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, or-
ganizowania wycieczek zagranicznych. 
Wyjazdy łączyły cel rozwoju zawodo-
wego bibliotekarzy z klasyczną turystyką 
i wypoczynkiem. Zwiedzanie placówek 
bibliotecznych oraz bezpośrednia obser-
wacja i wymiana doświadczeń zawodo-
wych to najsympatyczniejsze formy sa-
modoskonalenia, a przy tym doświad-
czenia niezwykle inspirujące do posze-
rzania swojej wiedzy bibliotekarskiej 
oraz indywidualnych zainteresowań na-
ukowych. 

Do 2000 roku w ramach czterech 
wycieczek odwiedziliśmy Bibliotekę 
Jagiellońską, BUW w Warszawie, dwie 
pomniejsze okoliczne książnice oraz 
osiem muzeów. Następne lata przy-
niosły znaczną intensyfikację wyjaz-
dów. Zazwyczaj mieliśmy dwie wy-
cieczki: majową, związaną z Dniem 
Bibliotekarza, do różnych miejscowości 
na terenie Polski i jesienną, poza grani-
ce kraju. Podczas wojaży zagranicznych 
odwiedziliśmy prawie wszystkie kraje 
ościenne oraz Węgry, Austrię, Francję 
i Włochy. Mogliśmy tam obejrzeć naj-

ciekawsze zabytki i odwiedzić znaczą-
ce biblioteki. Wszędzie byliśmy podej-
mowani bardzo życzliwie i oprowadzani 
po najciekawszych miejscach. W trakcie 
podróży do każdego kraju staraliśmy się 
po drodze zobaczyć jak najwięcej. I tak, 
jadąc na Słowację byliśmy w Bibliotece 
Śląskiej w Katowicach i Bibliotece 
Jagiellońskiej, podążając do Pragi wstą-
piliśmy do Wrocławia, aby nacieszyć oczy 
skarbami biblioteki w Pałacu pod Białą 
Gwiazdą (Ossolineum), a kierując się 
do Berlina zatrzymaliśmy się na chwi-
lę w Poznaniu i Kórniku. Wycieczki za-
graniczne zawsze były kilkudniowe (od 
5 do 10 dni) dlatego staraliśmy się prze-
znaczyć jeden dzień wyłącznie na wypo-
czynek. W tym czasie mogliśmy przeżyć 
smak wysokogórskiej przygody (Rohace 
na Orawie), zagubić się między bloka-
mi skalnymi (Błędne Skałki w Kotlinie 
Kłodzkiej), czy przejść przełomem gór-
skiej rzeki (Hornad w Słowackim Raju). 
Każda wycieczka była inna i przynosiła 
mnóstwo ciekawego materiału poznaw-
czego. Uwieńczeniem tych eskapad był 
wyjazd do Rzymu, gdzie ogrom zabyt-
ków (w tym sztuki piśmienniczej) nie 
przysłonił głównego celu naszego wy-
jazdu – pokłonienia się i zadumy nad 
grobem Jana Pawła II.

Wiosna 2003 roku przyniosła nowy 
cykl wycieczek – poznawanie najbliż-
szych okolic. Pomysł zrodził się podczas 
lektury ciekawego przewodnika pióra G. 
Rąkowskiego Polska Egzotyczna, przed-
stawiającego piękno polskiego wschod-
niego pogranicza. Od tego czasu kie-
rowaliśmy się w stronę Bugu, by odbyć 
lekcję poznawania miejsc szczególnego 
sąsiedztwa trzech kultur – polskiej, ru-
skiej i żydowskiej. Zwiedzaliśmy klasz-
tory, kościoły, cerkwie i synagogi, a także 
zamki, pałace, stadninę i ostępy pierwot-
nej puszczy. Mogliśmy spotkać cieka-
wych ludzi i jeszcze raz powtórzyć starą 
maksymę „Cudze chwalicie...”.

Dorobek w zakresie wyjazdów or-
ganizowanych przez nasze Koło SBP 
jest znaczny: odwiedziliśmy 20 biblio-
tek zagranicznych (narodowych i uczel-
nianych) i 13 ważnych bibliotek pol-
skich. Do tego trzeba dodać 25 muzeów 
polskich i zagranicznych, a także szereg 
zamków, pałaców, kościołów, klasztorów 
i innych obiektów sakralnych.

W wycieczkach uczestniczyli pra-
cownicy wszystkich lubelskich biblio-
tek uczelnianych. Czasem dołączali do 

nas bibliotekarze pozostałych biblio-
tek Lublina, pracownicy naukowo-dy-
daktyczni, a także osoby z innych miast. 
Prawie zawsze udało się nam skompleto-
wać pełną obsadę, co znacznie wpływało 
na obniżenie kosztów podróży. W mia-
rę możliwości finansowych bibliotekarzy 
i pracowników nauki poznaliśmy wiele 
ciekawych miejsc, zawarliśmy wiele zna-
jomości, mogliśmy wzajemnie dobrze się 
poznać i zaprzyjaźnić. Przedsięwzięcia 
podejmowane przez lubelskie koło mię-
dzyuczelniane przyczyniły się do pełnej 
konsolidacji akademickiego środowiska 
bibliotekarskiego.

Wiele tych eskapad było opisanych 
w czasopismach uczelnianych i biblio-
tecznych. Pokłosiem wszystkich wyjaz-
dów była bogata dokumentacja foto-
graficzna. Wiele z tych zdjęć pokaza-
no na wystawie zorganizowanej z oka-
zji 10-lecia Koła w Muzeum UMCS. 
Prezentowane na niej materiały można 
oglądać na stronie internetowej: http://
lublinsbp.blogspot.com. Ponadto nakrę-
cono szereg kilkugodzinnych filmów.

Koło rozwija się, a bibliotekarze BU 
KUL nadal mają oryginalne pomysły. 
W 2008 roku planujemy wyprawę jed-
nodniową do Siedlec, Białej Podlaskiej 
i Terespola. Chcemy zobaczyć ciekawe 
zabytki znajdujące się w tych miejsco-
wościach oraz skorzystać z form roz-
rywki niedostępnych w Lublinie, m.in. 
z aquaparku. W tym roku wprowa-
dzamy nowy cykl wycieczek pod na-
zwą „Podróże sentymentalne”. O ile 
uda się nam zebrać komplet chętnych, 
pragniemy w maju pojechać na cztery 
dni do Lwowa, Krzemieńca, Tarnopola, 
Stanisławowa i Drohobycza. We wrze-
śniu planujemy zorganizowanie 5-6 
dniowej wycieczki do Szwajcarii, gdzie 
zaprzyjaźnieni pracownicy Muzeum 
Polskiego w Raperswilu zaproponowali 
nam ciekawą trasę zwiedzenia tego kraju 
śladami znajdujących się w nim licznych 
poloników. Pracownicy naszej Uczelni, 
pomimo dużego wkładu zespołu orga-
nizacyjnego BU KUL, nie stanowili zbyt 
licznego grona wśród uczestników do-
tychczasowych wypraw. A szkoda, bo to 
by była świetna forma integracji, spotka-
nia ze sobą i ludźmi z sąsiednich uczelni. 
Dlatego w imieniu organizatorów jesz-
cze raz serdecznie zapraszam i obiecu-
ję, że wszystkie ogłoszenia będą dostęp-
ne na stronach eKUL-u.

Marian Butkiewicz

10-lecie Akademickiego Koła SBP w Lublinie
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7 stycznia

w holu Collegium Norwidianum odbył się wernisaż wy-

stawy fotografii autorstwa Nowozelandczyka polskie-

go pochodzenia Krzysztofa Pfeiffera Na końcu świata 

poświęconej emigracji polskiej w Nowej Zelandii oraz 

temu krajowi. Wystawę zorganizowały Ambasada No-

wej Zelandii w Polsce oraz Instytut Badań nad Polonią 

i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. 

10 stycznia 

odbyła się sesja naukowa Mistrz - katedra - uniwersy-

tet zorganizowana w pierwszą rocznicę śmierci Prof. 

Jana Czerkawskiego podczas której Halina Czerkawska 

przyjęła z rąk ks. prof. Stanisława Wilka Księgę Pamiąt-

kową ku czci Profesora Jana Czerkawskiego. Po sesji miał 

miejsce wieczór wspomnień poświęcony Prof. Janowi 

Czerkawskiemu.

12 stycznia

dzieci pracowników KUL wystawiły Jasełka. Do wystę-

pów przygotowali ich Jolanta Janson i Jarosław Figura.

Władysław Boruch 
(11 I 1915 – 22 IV 2005)

W kwietniu br. mija 
trzecia rocznica śmierci 
śp. Władysława Borucha, 
wieloletniego działacza TP 
KUL. Poniżej publikujemy 
wspomnienie rocznicowe

W kwietniu 2005 roku odszedł do 
Pana śp. Władysław Boruch nasz dłu-
goletni kolega i przyjaciel. Był on nade 
wszystko dobrym i uczciwym człowie-
kiem, który nie szedł drogą na skróty. 
Zawsze prostolinijny i bezkompromiso-
wy w postępowaniu i zachowaniu.

Był dla nas wzorem zachowania, do-
kładności, życzliwości, prawości i dobro-
ci. Te cechy jego charakteru i upór w do-
chodzeniu do określonego celu były dla 
nas pouczające, były dla nas wzorem do 
naśladowania – drogowskazem. Zawsze 
skromny, pracowity i realizujący krok po 
kroku określone zadania i cele na wie-
lu płaszczyznach. Był przez nas lubiany, 
szanowany i ceniony za swój profesjona-
lizm, doświadczenie i życzliwość. 

Moja przyjaźń z Władysławem trwa-
ła od okresu studiów uniwersyteckich 
poprzez wspólne zamieszkanie, począt-
ki pracy zawodowej w Wojewódzkiej 
Poradni Psychologicznej, pracę społecz-
ną – w Oddziale Lubelskim Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego, które-
go był współzałożycielem pod koniec lat 
50-tych, a później długoletnim skarbni-
kiem. Bardzo aktywnie działał również 
na rzecz Towarzystwa Przyjaciół KUL 
i jego Zarządu Głównego – jako członek 
zarządu, skarbnik i członek komisji rewi-
zyjnej Towarzystwa. Był zawsze głębo-
ko zaangażowany w życie Uniwersytetu, 
z którym się bez reszty związał, nie tylko 
z racji ukończenia tu studiów, ale przede 
wszystkim identyfikował się z propa-
gowanym tu chrześcijańskim systemem 
wartości. Takie wartości wyznawał i kie-
rował się nimi przez cale swoje życie za-
wodowe i społeczne. Angażował się ak-
tywnie również przy budowie kościoła 

w swojej parafii Niedrzwica Duża, fun-
dując jeden z ołtarzy. Ta jego aktywność 
i zaangażowanie przyniosło wielorakie 
dobro na rożnych płaszczyznach życia.

Pogrzeb Władysława Borucha na 
Cmentarzu w Niedrzwicy Kościelnej 
zgromadził rzeszę przyjaciół i kole-
gów. To świadczyło o życiowej postawie 
Zmarłego, Jego pracy, Jego zaangażowa-
niu społecznym i ludzkim. 

Jakże trudno mówić o koledze w cza-
sie przeszłym. Jakże trudno wypowiadać 
słowa pożegnania, ale oprócz smutku, 
mamy również nadzieję, że Bóg przy-
jął Go do chwały Nieba, gdzie nie ma 
już smutku ni cierpienia. Piszę to wspo-
mnienie w imieniu koleżanek i kolegów 
z roku, ale przede wszystkim z własnej 
potrzeby serca, by przywołać postać wy-
próbowanego kolegi i przyjaciela.

Non omnis moriar – nie cały umar-
łeś, bo pozostały Twoje czyny i pamięć 
Twoich bliskich. Bo nie umiera ten, kto 
trwa w pamięci bliźnich.

Abiit non obiit – odszedł, ale pamięć 
o nim nie zaginie i pamięć o Nim trwa 
w sercach jego przyjaciół i bliskich. 

Kazimierz Przybyłko

w środku śp.Władysław Boruch
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14 stycznia

miała miejsce promocja pierwszego w Polsce zbioru kolęd polskich i hisz-

pańskich na gitarę w opracowaniu Andrzeja Ziółkowskiego. Organizatorzy: 

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Instytut Hisz-

pańsko-Polski KUL oraz Koło Naukowe Studentów Historyków KUL.

w czasie zebrania kanadyjskiej sekcji Towarzystwa Przyjaciół KUL w Calgary 

podsumowano ubiegłoroczną, udaną zbiórkę na potrzeby Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego i zarysowano plany działalności na ten rok. 

Ukonstytuował się nowy zarząd na kolejną dwuletnią kadencję. Przewodni-

czącym Koła został Marek Domaradzki, a pierwszym wiceprzewodniczącym 

i skarbnikiem Michał Broniewski. W zarządzie TP KUL w Calgary działają 

także: s. Teresa Bossowska (sekretarz protokolant), Maria Skarżyńska (se-

kretarz), Hanna Broniewska i Regina Kohnke.

15 stycznia

Instytut Jana Pawła II w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Ja-

na Pawła II zaprosił z referatem nt. Amor meus pondus meum. Bóg i człowiek 

- aktorzy dramatu miłości w myśli od św. Augustyna do H. U. v. Balthasara ks. 

bp. prof. Stanisława Budzika (Tarnów, Kraków, Warszawa).

16 stycznia

Instytut Pedagogiki KUL był gospodarzem posiedzenia Zespołu Pedagogiki 

Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, które było zarazem 

spotkaniem opłatkowym. Uczestnicy podjęli debatę na temat inicjatyw 

i form działalności społeczno-edukacyjnej wychodzącej z inspiracji chrze-

ścijańskiej.

na KUL-u gościł wicepremier, minister gospodarki RP Waldemar Pawlak. 

Wygłosił on prelekcję nt. Unia – Ekonomia.

17 stycznia

odbył się koncert kolęd i pastorałek polskich w wykonaniu Chóru Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i orkiestry kameralnej.

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Wydziału Historyczno-Fi-

lologicznego Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowałą posiedzenie 

naukowe z referatem ks. prof. Marka Starowieyskiego (Warszawa, UW) nt. 

Marcin z Bragi: mnich – apostoł – humanista. 

18 stycznia

miał miejsce koncert charytatywny pt. Kolędy dzieciom, podczas którego 

wystąpili: uczniowie szkół muzycznych, studenci Wydziału Artystycznego 

UMCS oraz GOSPEOPLE. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów-cegiełek 

zostały przeznaczone na potrzeby pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicz-

nego.

18-25 stycznia

w ramach Tygodnia Ekumenicznego w kościele akademickim KUL podczas 

mszy św. o jedność gościli kaznodzieje z różnych wyznań chrześcijańskich: 

ks. Dariusz Chwastek, Kościół Ewangelicko-Augsburski; ks. Andrzej Gonta-

rek, Kościół Polskokatolicki; pastor Jacek Duda, Zastępca Prezbitera Naczel-

nego Ewangelicznych Chrześcijan; ks. Marcin Gościk, Kościół prawosławny.

22 stycznia

Uczelniany Samorząd Studentów KUL zorganizował maraton filmowy. Tym 

razem pokazano filmy „1408” oraz „Nie ma takiego numeru”.

23 stycznia

na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie 

Lubelskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Tożsamość naro-

dowa i suwerenność państwa a integracja europejska.

24 stycznia

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał o. Antoni 

Mendrela OMI, były Prowincjał Prowincji Wniebowzięcia NMP Ojców Obla-

tów w Kanadzie, obecnie proboszcz Parafii Matki Boskiej w Toronto.

Decyzją Prezydenta RP o. Antoni Mendrela OMI został odznaczony za 

wybitne zasługi dla rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz za działalność na rzecz Polonii 

Kanadyjskiej.

Kalendarium
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Instytut Ekumeniczny zorganizował otwartą sesję naukową w 100-lecie 

oktawy Modlitw o Jedność Chrześcijan.

24-25 stycznia

odbył się II etap XXVI Olimpiady Języka Łacińskiego organizowanej przez 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Instytut Filologii Klasycz-

nej KUL.

29 stycznia

miało miejsce uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa KUL prof. 

Władysławowi Bartoszewskiemu. Nadaniem tego tytułu KUL pragnął wyra-

zić szacunek i uznanie dla działalności Profesora, który jako uczony, polityk 

i społecznik, wrażliwy i zatroskany, krytyczny, ale życzliwy, swym zaangażo-

waniem służy Polsce, nauce i prawdzie, a nade wszystko człowiekowi.

2 lutego

Dział Informacji i Promocji KUL zorganizował Bal karnawałowy dla absol-

wentów, pracowników i przyjaciół KUL.

w programie 3 TVP został wyświetlony film o prof. Marianie Maciejewskim. 

Dokument ten powstał w kooprodukcji Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego Jana Pawła II i Telewizji Polskiej S.A. Oddział Lublin.

7 lutego

odbyło się regionalne spotkanie informacyjne nt. działań zdecentralizo-

wanych programu Erasmus w roku 2008/09, zorganizowane przez Biuro 

Programów Europejskich dla Szkolnictwa Wyższego Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie we współpracy z Biurem Współpracy 

z Zagranicą KUL.

8 lutego

w holu Collegium Norwidianum odbył się wernisaż fotografii Leszka 

Mądzika Twarz Afryki, Z podróży do Gwinei Bissau. Wystawa czynna była 

do 6 marca.

9 lutego

na WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim odbyła się międzynarodowa konferen-

cja naukowa Granice państw. Człowiek. Gospodarka.

11 lutego

rektor KUL ks. prof. Stanisław Wilk został powołany w skład Rady do 

Spraw Edukacji i Badań Naukowych – organu opiniodawczo-doradczego 

Prezydenta RP.

14-16 lutego

Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia zorganizowała warsztaty z bio-

feedbacku. Prowadził je PhD Donald Moss.

16 lutego

w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL odbył się wernisaż fotografii Pawła 

Pierścińskiego, twórcy „Kieleckiej szkoły krajobrazu”.
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19 lutego

Instytut Jana Pawła II w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Ja-

na Pawła II zaprosił z wykładem „Filozofia miłości według Wojtyły, Schelera 

i Hildebranda” prof. Josefa Seiferta.

19-22 lutego

Wydawnictwo KUL zorganizowało Kiermasz Taniej Książki.

20 lutego

w ramach realizowanego przez Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Ośrod-

ka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL projektu „Prawo w Interesie 

Publicznym” współfinansowanego przez Trust for Civil Society in Central & 

Eastern Europe odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wysokiego Komi-

sarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, Panem Hiromitsu Mori 

na temat: „Rola UNHCR we współczesnym świecie”.

w Galerii 1 im. B. Słomki odbyło się otwarcie wystawy TRZY MUZY Ma-

larstwo - Rysunek - Rzeźba Jacka Michała Szpaka – malarza, rzeźbiarza 

i fotografa.

21 lutego

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim była gospodarzem posiedze-

nia naukowego z referatem prof. Danuty Musiał (Toruń, UMK) nt. Rzymskie 

Bakchanalia, czyli o dylematach współczesnej historiografii.

USS KUL zorganizował charytatywny kabareton. Wystąpili: Świerszczy-

Chrząszcz, Karygodne Skrzywdzenie Brązowych Borowików, Z konopi, Sza-

lone drożdżówki, C’est la vie.

22 lutego

na wyjazdowym posiedzeniu Senatu KUL w Warszawie wręczony został 

doktorat honoris causa KUL Profesorowi Józefowi Kozieleckiemu, wybitne-

mu psychologowi i pisarzowi.

Uchwała Senatu KUL na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecz-

nych w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Prof. Jó-

zefowi Kozieleckiemu została przyjęta 31 maja 2007 r. Nadaniem 

tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wy-

razić szacunek i uznanie dla działalności Profesora Józefa Kozieleckie-

go, który w naturalny sposób łączy aktywność naukową i dydaktycz-

ną oraz wysokie wymagania zawodowe, stawiane zarówno sobie, jak 

i współpracownikom, z ogromnym szacunkiem dla każdego człowieka. 

Dorobek Pana Profesora z zakresu psychologii cechuje się różnorodnością 

formy z jednoczesnym perfekcjonizmem treści.

25-28 lutego

odbyła się pierwsza seria rekolekcji wielkopostnych w Kościele Akademic-

kim KUL. Prowadził je ks. Artur Godnarski, odpowiedzialny za „Przystanek 

Jezus”.

26 lutego

Agencja Fotograficzna Terra zorganizowała projekcję filmu „Pecker”. Film 

opowiada o zawrotnej karierze młodego pasjonata fotografii, który dostaje 

nieoczekiwaną propozycję wystawy zdjęć w dużej i znanej galerii.

28 lutego

prof. M. De Smedt (KUL, Leuven, Belgia) wygłosił wykład pt. The Flemish 

movement in the 19th century na zaproszenie Katedry Literatury i Języka 

Niderlandzkiego.

Akademickie Studio Filmowe KUL zorganizowało pokaz filmu ,,Hej Szpaku” 

w reżyserii Anny Kuśmierczyk. Pokazowi towarzyszyła muzyka Jakuba Pię-

kosia. Gościem specjalnym był bohater filmu ks. Andrzej Szpak.

29 lutego

Abp. Józef Życiński poprowadził Akademicką Drogę Krzyżową ulicami mia-

steczka akademickiego.

29 lutego

Instytut Jana Pawła II był gospodarzem dyskusji panelowej wokół książki 

oprac. przez ks. Romana Dzwonkowskiego SAC „Papież Jan Paweł II do 

Polaków i Polonii za granicą 1979-2003”. 

Profesor Wojciech Łączkowski, wykładowca na Wydziale Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji KUL, został odznaczony Komandorią Orderu 

Św. Sylwestra Papieża za zasługi dla Kościoła Katolickiego.
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5 kwietnia 2008 r.
Otwarte Drzwi w KUL 

KULKUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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4 grudnia 2007 r. Medalami za Zasługi dla KUL 
zostali uhonorowani 
Ich Eminencje 
Księża Arcybiskupi 
Alfons Nossol 
i Bolesław Pylak. 
W obecności Senatu 
i licznie zgromadzonych 
gości Medale wręczył 
ks. prof. Stanisław Wilk 
– Rektor KUL.



9 listopada podczas ogólnopolskiej 

konferencji „Tożsamość polska 

w odmiennych kontekstach i czynniki 

ją kształtujące”, zorganizowanej 

przez Katedrę Socjologii Kultury KUL, 

miała miejsce uroczystość wręczenia 

Księgi Jubileuszowej o. prof. Leonowi 

Dyczewskiemu OFMConv.


