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Szanowni Państwo,

przedstawiamy kolejny numer „Przeglądu Uniwersyteckiego”. Nawiązujemy w nim 

do osoby Jana Pawła II i z pomocą pracowników Archiwum Uniwersyteckiego (a wła-

ściwie z ich wyłącznym udziałem) sprawdzamy, ile i jakich prac dotyczących naszego 

Patrona powstało na KUL do roku 2007. 

Wiele mówi się ostatnio o umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego, o otwar-

ciu świata akademickiego na zmieniające się warunki społeczne i kulturowe. My 

również poświęcamy tej tematyce całkiem pokaźną część pisma: trzy artykuły, po-

wstałe jako owoc wizyt zagranicznych Prorektora KUL, obfitujące w obserwacje, 

opinie, skłaniające do refleksji.

Powracamy również do historii naszego Uniwersytetu. Obchody 90-lecia już 

wprawdzie zakończyliśmy, ale wydanie publikacji dotyczącej dziekanów Wydziału 

Prawa jest dobrą okazją do przypomnienia losów, czasem bardzo dramatycznych,  

jednego z pierwszych wydziałów naszej Alma Mater.

Na koniec oddajemy głos młodym ludziom, którzy też tworzyli swego rodzaju hi-

storię: moderowali fora na platformie e-KUL. Spojrzenie na nowoczesne narzędzie 

z ich perspektywy wydaje się o tyle ciekawe, że w kategoriach niemalże prehistorycz-

nych mówią o czymś, co ma zaledwie kilka lat! 

I jeszcze „bonusik”: polecam stronę ostatnią „Przeglądu” oraz sąsiadującą z nią 

okładkę...

Miłej lektury,

Beata Górka – redaktor naczelny
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Postać i działalność Karola Wojtyły/
Jana Pawła II była i jest przed-

miotem licznych publikacji naukowych. 
Dorobek myśli Papieża-Polaka jest tak 
ogromny i tak zróżnicowany, że przed-
stawiciele wielu dyscyplin naukowych 
znajdują w nim źródło i natchnienie do 
badań nad różnymi aspektami życia re-
ligijnego i społecznego współczesnego 
człowieka.

Studenci i doktoranci są zobligowani 
przepisami kościelnymi, państwowymi 
i wewnętrznymi do tworzenia i przed-
kładania prac dyplomowych. W obec-
nym systemie taka praca jest przewi-
dziana na zakończenie każdego etapu 
studiów. Ma ona wykazać umiejętność 
samodzielnego myślenia oraz opanowa-
nie warsztatu naukowego. Wielokrotnie 
prace dyplomowe są poważnymi opraco-
waniami naukowymi świadczącymi za-
równo o wysokim poziomie absolwenta, 
jak i kształcenia. Prace doktorskie moż-
na zaliczyć do grupy samodzielnych roz-
praw naukowych, a dowodem są liczne 
publikacje całości lub fragmentów dy-
sertacji.

Od 16 października 2005 r. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski funkcjonuje pod 
nową nazwą Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Społeczność 
akademicka KUL przyjmując za patrona 
osobę Jana Pawła II postawiła przed so-
bą zadanie podnoszenia standardów pra-
cy naukowej i dydaktycznej, by stać się 
godnymi przyjętego Patrona. Pochodną 
powyższej decyzji był zamysł pracowni-
ków Archiwum Uniwersyteckiego KUL 
opracowania katalogu prac dyplomo-
wych związanych z osobą i nauczaniem 
Karola Wojtyły/Jana Pawła II powsta-
łych na KUL-u. Pierwszą próbę uka-
zania dorobku Uniwersytetu w powyż-
szym zakresie stanowiła wystawa zorga-
nizowana z okazji 20. rocznicy obecności 
Jana Pawła II w KUL 9 czerwca 2007 r. 
Zgromadzony materiał objął lata 1974-
2006, a po dodaniu prac absolwentów 
z rocznika 2007 wyłoniła się imponują-
ca liczba 1246 prac związanych z osobą 
i nauczaniem Jana Pawła II, w tym 82 

doktoratów. W spisie znalazły się prace, 
w tytule których pojawiło się imię Karol 
Wojtyła lub Jan Paweł II, pominięto zaś 
prace, gdzie nauczanie Papieża jest tylko 
jednym z wielu elementów pracy.

Obraz statystyczny zgromadzo-
nych prac dyplomowych w Archiwum 

Uniwersyteckim przedstawia zamiesz-
czona poniżej tabela. 

Ogólna analiza zawartości tematycz-
nej prac, wskazuje na wyspecjalizowanie 
się poszczególnych wydziałów zgodnie 
ze swoimi głównymi kierunkami badań. 
Wyjątkiem może być Wydział Teologii, 

Jan Paweł II w pracach 
dyplomowych powstałych 
na KUL-u (do 2007 roku)

Wydział
Prace

doktorskie

Prace licencjac-

kie kościelne

Prace

magisterskie

Prace licencjackie

zawodowe
Suma

Teologii 65 30 896 - 988

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 3 2 10 - 15

Filozofii 6 - 50 - 56

Nauk Humanistycznych 1 - 18 - 19

Nauk Społecznych 7 - 108 - 115

Filia WNS w Stalowej Woli - - 12 12 24

Matematyczno-Przyrodniczy - - 1 - 1

Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie 

w Stalowej Woli
- - 22 3 25

82 32 1112 15 1246
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na którym powstają prace interdyscypli-
narne, omawiające wiele aspektów dzia-
łalności i twórczości Jana Pawła II.

Zestawienie ilościowe wskazuje na 
dominację Wydziału Teologii. Zakres 
tematów poruszanych na seminariach 
teologicznych jest zróżnicowany. Prym 
wiodą badania nad różnymi aspektami 
dokumentów papieskich jako oficjal-
nego nauczania Kościoła np. encykli-
ka „Ecclesia de Eucharystia”. Powstały 
również liczne prace z pogranicza ba-
dań filozoficzno-teologicznych, będące 
analizą utworów literackich Jana Pawła 
II. Oczywiście obecne są również te-
maty związane z nauczaniem papie-
skim w zakresie wzrastania wiary i po-
stępowania człowieka w różnych sytu-
acjach życia w społeczeństwie (niepeł-
nosprawni, kobieta, rodzina, kapłaństwo, 
wojna). Zainteresowanie tematyką pa-
pieską wzrastało w czasie pielgrzymek 
Papieża po polskiej ziemi oraz po publi-
kacji bardzo ważnych dokumentów apo-
stolskich.

Drugi, co do ilości powstałych prac 
o tematyce papieskiej jest Wydział Nauk 
Społecznych. Tematyka prac wiąże się 
z katolicką nauką społeczną, wycho-
waniem chrześcijańskim, nauczaniem 
Papieża skierowanym do świata laickie-
go (rola organizacji międzynarodowych, 
utrzymanie pokoju na świecie) oraz 
miejscem katolika w dynamicznie zmie-
niającym się świecie (ksenofobia, polity-
ka, modernizm). 

Kolejnym wydziałem pod względem 
liczebności prac jest Wydział Filozofii, 
z którym Karol Kardynał Wojtyła zwią-
zany był przez 24 lata pracy naukowo-
dydaktycznej na KUL-u. Specyfiką tych-
że prac jest zwrócenie uwagi na aspekt 
filozoficzno-etyczny twórczości Papieża. 
Etyka i jej obecność w życiu człowieka 
w kontekście relacji z Bogiem, czyli kwe-
stie, którymi zajmował się od początku 
pracy naukowej Karol Wojtyła. Liczne 
są również prace porównawcze, których 
zadaniem było ukazanie analizowane-
go tematu w relacji do innych aktorów 
(Dietrich von Hildebrand, o. Albert M. 
Krąpiec OP, s. Zofia Zdybicka OSU). 

Następnym wydziałem w naszym 
„rankingu” jest Wydział Zamiejscowy 
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej 
Woli, który przejął tradycję i kierunki 
badań Filii Wydziału Nauk Społecznych 
KUL w tymże mieście i w nowej for-
mule funkcjonuje od 2004 roku. Prace 
powstałe na powyższym Wydziale obej-
mują tematykę wychowania katolickiego 
i katolicką naukę społeczną w nauczaniu 
Jana Pawła II.

Zdecydowanie odmienną tematy-
ką zajęli się absolwenci Wydziału Nauk 
Humanistycznych, gdzie powstały pra-

ce szczególnie uwzględniające twór-
czość literacką Karola Wojtyły z okre-
su polskiego oraz utwory z ostatnich lat 
pontyfikatu, m.in. „Tryptyk rzymski”. 
Istnieje również grupa prac historycz-
nych, w których przeprowadzono bada-
nia relacji o Janie Pawle II w kontekście 
różnych wydarzeń (np. pielgrzymki do 
Polski). Interesujący jest jedyny dokto-
rat z zakresu historii sztuki, ujęty w for-
mie katalogu, omawiający pomniki Jana 
Pawła II odsłonięte w Polsce w latach 
1980-2005. Jest to obraz rozwoju czci 
i kultu osoby polskiego Papieża pośród 
rodaków.

W nielicznych pracach powstałych na 
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji zwrócono uwagę na na-
uczanie Jana Pawła II w zakresie pra-
wa kanonicznego oraz różnych aspektów 
prawnych, pojawiających się w doku-
mentach papieskich, m.in. prawo natu-
ralne, godność osoby ludzkiej, rozwiąza-
nia ustrojowe Kościoła. 

W całym katalogu prac dyplomowych 
prawdziwym wyjątkiem jest jedyna praca 
powstała na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym. Omawia ona zagadnie-
nie zrównoważonego rozwoju, i jest to 
rozprawa z pogranicza socjologii i eko-
logii, a promotorem pracy był wybitny 
profesor Stefan Kozłowski.

Powyższe omówienie zawartości te-
matycznej prac o osobie i nauczaniu Jana 
Pawła II nie jest oczywiście wyczerpują-

ce. Dodatkowo można wskazać na in-
formacje o promotorach prac powsta-
łych na KUL-u w zakresie powyższej 
tematyki. Na Wydziale Teologii licz-
ne prace powstały pod kierunkiem ks. 
Janusza Nagórnego, o. prof. Stanisława 
Celestyna Napiórkowskiego OFMConv., 
o. Antoniego J. Nowaka OFM i ks. 
Seweryna Rosika. Na Wydziale Nauk 
Społecznych na seminariach prowadzo-
nych przez ks. Stanisława Kowalczyka 
i ks. Władysława Piwowarskiego, na 
Wydziale Filozofii na seminariach etycz-
nych prowadzonych przez ks. Tadeusza 
Stycznia, ks. Andrzeja Szostka i Jerzego 
Gałkowskiego.

W przygotowywanym do publika-
cji katalogu prac dyplomowych zosta-
ły zamieszczone następujące informacje 
bibliograficzne: nazwisko i imię auto-
ra, tytuł pracy (w przypadku prac przy-
gotowanych w językach obcych również 
tłumaczenie na język polski), miejsce 
i rok jej wydania, liczba stron, nazwisko 
promotora pracy, sygnatura Archiwum 
Uniwersyteckiego oraz dodatkowy opis 
bibliograficzny w przypadku prac opu-
blikowanych.

Powyższa analiza jest jedynie drob-
nym przyczynkiem i zwróceniem uwagi 
na dorobek Uniwersytetu w studiowaniu 
i pogłębianiu wiedzy o życiu i działalno-
ści Karola Wojtyły/Jana Pawła II.

Marek Pawelec
Archiwum Uniwersyteckie
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„Uniwersytet jest instytucją autonomiczną, wokół 
której koncentruje się życie społeczne [...]. Kształcenie 
i badania naukowe na uniwersytecie muszą stanowić 
nierozłączną całość [...]. Swoboda badań naukowych 
i kształcenia jest podstawową zasadą działalności uni-
wersytetów [...]” – to tylko kilka fragmentów, zaczerp-
niętych z tekstu Wielkiej Karty Uniwersytetów, która 
w 2008 roku obchodziła 20-lecie swego istnienia, sta-
le poszerzając listę swoich sygnatariuszy. To w związ-
ku z 900-leciem istnienia Uniwersytetu Bolońskiego, 
18 września 1988 r. podpisano Kartę jako dokument 
przypominający o podstawowej roli uniwersytetów 
w dziejach Europy i kształtowaniu się jej kultury, ape-
lując zarazem, by także dzisiaj wszelkie władze pu-
bliczne wspierały uniwersytety w ich misji kształce-
nia i prowadzenia badań naukowych. Magna Charta, 
która w zamierzeniu miała być deklaracją uniwersyte-
tów europejskich, szybko przekroczyła granice Europy 
i do dzisiaj została podpisana przez ponad 600 uczelni 
wyższych z całego świata. Od 2005 r. sygnatariuszem 
Magna Charta jest również KUL. Właśnie w środo-
wisku Karty dojrzewały idee, które z czasem przybra-
ły postać Deklaracji Bolońskiej z 1999 r., i dały po-
czątek Procesowi Bolońskiemu. Zmierza on do zhar-

monizowania systemów szkolnictwa wyższego we 
wszystkich krajach europejskich, a jego końcowym ce-
lem jest stworzenie w 2010 r. Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego.

W dniach 18-20 września 2008 r. na Uniwersytecie 
Bolońskim miały miejsce uroczyste obchody 20-lecia 
podpisania Magna Charta Universitatum. Zgromadziły 
one prawie 300 rektorów z europejskich i pozaeuropej-
skich uniwersytetów. KUL był reprezentowany przez 
ks. Sławomira Nowosada. Obecnych było również 48 
nowych sygnatariuszy Karty. Reprezentowali oni uni-
wersytety m.in. z Holandii, Ukrainy, Włoch, Szwecji, 
St. Zjednoczonych, Kazachstanu, Kolumbii i Gruzji. 
W tym kontekście dramatycznie zabrzmiały słowa 
Uli Rothfussa, rektora Uniwersytetu Eurokaukaskiego 
z Tbilisi, który po podpisaniu Karty zwrócił uwagę 
na sytuację Gruzji w tamtych dniach, gdy cały rejon 
Kaukazu stał na krawędzi wojny.

Część konferencyjną spotkania w Bolonii wypeł-
niła seria referatów, które z jednej strony podkreśla-
ły zwłaszcza znaczenie autonomii uniwersytetu w ba-
daniach i dydaktyce, a z drugiej strony usiłowały od-
czytać zmieniające się kulturowe i polityczne warunki, 
w jakich istnieje współczesny świat akademicki. Jeden 

20-lecie Magna Charta 
Universitatum
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z ważniejszych referatów na początku konferencji wy-
głosił prezydent Słowenii Danilo Türk. By uwypu-
klić znaczenie wolności i mobilności – tak dzisiaj ak-
centowane – przypomniał Marię Curie-Skłodowską, 
która wyjechała z Polski do Paryża, gdzie znalazła 
szczególnie sprzyjające warunki do pracy badawczej, 
dzięki czemu tak znacząco zapisała się w historii na-
uki światowej. Jak mówił prezydent Türk, to zainspi-
rowało Słowenię, by w ramach prezydencji w Unii 
Europejskiej promować „wolność wiedzy” jako tzw. pią-
tą wolność. Ma temu służyć m.in. dialog międzykultu-
rowy, w którym wyjątkowe zadanie mają do spełnienia 
szkoły wyższe, wezwane do odważnego przekraczania 
granic politycznych i geograficznych. Przykładem te-
go ma być Uniwersytet Śródziemnomorski, niedawno 
powołany do istnienia przez Słowenię, a który swym 
zasięgiem ma objąć wszystkie kraje basenu Morza 
Śródziemnego.

W debatach zwracano uwagę na różne zjawiska, któ-
re w podobny sposób charakteryzują sytuację szkolnic-
twa wyższego niemal na całym świecie. Philip Altbach 
z amerykańskiego Boston College wyraził opinię, że 
współczesna transformacja świata uniwersyteckiego 
jest jego największym przeobrażeniem od czasów „re-
wolucji” Humboldta z początków XIX w. Dwa global-
ne fakty są tu szczególnie oczywiste: rosnąca masowość 
szkolnictwa wyższego oraz coraz większe oczekiwa-
nia ze strony „społeczeństwa wiedzy”, by uniwersytety 
stawały się jak najdoskonalszymi instytucjami badaw-
czymi i edukacyjnymi. Tymczasem zauważa się, że co-
raz powszechniej władze państwowe wycofują się lub 
ograniczają swoją odpowiedzialność (także finansową) 
za szkolnictwo wyższe. Towarzyszy temu przekonanie, 
któremu, niestety, uniwersytety ulegają, że w edukacji 
uniwersyteckiej liczy się głównie skuteczność w życiu 
zawodowym. Na bazie przeprowadzonych przez siebie 
badań i analiz Altbach wyraził przekonanie, że uni-
wersytety wydają się stopniowo tracić swoją autono-
mię, gdyż państwo w coraz większym stopniu kontro-
luje i narzuca uczelniom programy nauczania, a nawet 
wymusza kryteria i uprawnienia doboru kadry nauko-
wej i dydaktycznej.

Na miejsce uniwersytetu w społeczeństwie zwrócił 
uwagę Jon Torfi Jonasson z Uniwersytetu Islandii, autor 
interesującej książki o głównych rysach współczesnej 

transformacji uniwersytetu pt. Inventing Tomorrow’s 
University (Bologna: Bononia University Press 2008). 
Zauważył, że gdy w przeszłości najczęściej mówio-
no o uniwersytecie w służbie prawdy, wiedzy czy na-
uki, obecnie mówi się zwykle o uniwersytecie w służ-
bie społeczeństwa. Może to oznaczać swoiste osłabie-
nie autonomii uniwersytetu, jego ujęcie funkcjonalne 
i uzależnienie od oczekiwań społecznych. Wśród in-
nych wypowiedzi uwagę zwróciły relacje regionalne, 
w których zarysowano sytuację szkolnictwa wyższego 
i zagrożenia autonomii uniwersytetów na poszczegól-
nych kontynentach. Wszystkie referaty i towarzyszące 
im dyskusje dały ciekawą, w miarę wszechstronną pre-
zentację sytuacji uczelni wyższych w obecnym świe-
cie. Każdy uniwersytet, także Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, winien uczestniczyć w te-
go typu wydarzeniach i debatach dotyczących miej-
sca i misji uniwersytetu w zmieniającej się rzeczywi-
stości. Istniejąca od dwudziestu lat na Uniwersytecie 
Bolońskim The Magna Charta Observatory, jako in-
stytucja promująca Kartę i kierująca związanymi z nią 
inicjatywami, jest ważnym ośrodkiem współczesnych 
debat nad przyszłością szkolnictwa wyższego.

Warto jeszcze dodać, że pobyt w Bolonii był rów-
nież okazją, by nawiedzić imponującą bazylikę św. 
Dominika, najdawniejszą siedzibę dominikanów, któ-
rej początki sięgają samego św. Dominika. Tu bowiem 
przybył i założył klasztor, by tutaj także dopełnić swo-
ich ziemskich dni w 1221 roku. Tu został pochowa-
ny. Obecność dominikanów w mieście Alma Mater 
Studiorum w szczególny sposób ukształtowała związ-
ki Zakonu Kaznodziejskiego ze światem akademic-
kim. Sam św. Dominik posłał swoich braci np. do 
Oksfordu i Cambridge, gdzie do dzisiaj – znani ja-
ko Blackfriars – na różne sposoby biorą udział w ży-
ciu tych szacownych uniwersytetów. Obchody XX-
lecia Magna Charta Universitatum miały jeszcze jeden 
szczególny akcent w postaci znakomitego koncertu 
w kościele Santa Cristina della Fondazza, podczas któ-
rego włoski skrzypek Giuliano Carmignola i japońska 
pianistka Yasuyo Yano zagrali dwie sonaty na skrzypce 
W. A. Mozarta. Pozostaje wyrazić nadzieję, że Magna 
Charta Observatory także w przyszłości będzie sku-
tecznie promować idee uniwersyteckie.

Obecność i misja uniwersytetu we współczesnym 
społeczeństwie podlega dużym zmianom. Z in-

stytucji zdecydowanie elitarnej uniwersytet staje się 
coraz bardziej dostępny dla szerszych kręgów społecz-
nych. Równocześnie, rozumiejąc swoje zakorzenienie 
i odpowiedzialność względem społeczności lokalnej, 
staje się coraz bardziej aktywny na płaszczyźnie mię-

dzynarodowej. Te uwagi odnoszą się także do uczelni 
lubelskich, a więc i do naszego Uniwersytetu. Między 
innymi takie racje stały za decyzją, by prorektor KUL 
wziął udział w wyjeździe oficjalnej delegacji mia-
sta Lublina do miast partnerskich – Erie w Stanach 
Zjednoczonych i Windsor w Kanadzie, co miało miej-
sce w dniach 10-19 października 2008 r. Obok prezy-

Prorektor KUL z delegacją 
Lublina w Ameryce Północnej
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denta Lublina, który przewodniczył delegacji, w wy-
jeździe wzięli udział przewodniczący Rady Miasta oraz 
prorektor UMCS.

Zarówno w Erie, jak i w Windsorze, delegacja lu-
belska spotkała się z burmistrzami obu miast oraz 
przedstawicielami lokalnych samorządów. Wszędzie 
dawało się odczuć sympatię i otwartość, jak też wie-
lokrotnie okazywaną gościnność. Mimo szczególnie 
trudnego kontekstu obecnego kryzysu finansowego 
i niepewności gospodarczej – co można było łatwo 
dostrzec – nasi gospodarze zdecydowanie podkreślali 
wolę umacniania i rozwijania kontaktów partnerskich 
na wielu płaszczyznach, ze specjalnym akcentem na 
współpracę akademicką i naukową. Elementem sprzy-
jającym i dynamizującym jest tu niewątpliwie licz-
na obecność przedstawicieli Polonii w tych środowi-
skach. Na wszystkich naszych rozmówcach wrażenie 
robił niezwykły potencjał akademicki Lublina, której 
wyrazem jest wyjątkowo duża liczba studentów, obec-
nie sięgająca 100 tys. osób.

Szczególnie ważnym elementem wizyty w obu 
miastach amerykańskich były spotkania i rozmowy 
z władzami tamtejszych uniwersytetów. Dotyczy to 
zwłaszcza Erie, jednego z największych miast stanu 
Pensylwania, które jest ważnym ośrodkiem akademic-
kim. Prorektor KUL spotkał się z dr. Jeremy Brownem 
rektorem Edinboro University. Uniwersytet ten, po-
siadający szkockie korzenie, ma swój główny kampus 
w niewielkim miasteczku Edinboro, niedaleko Erie, 
a studiuje tam łącznie niemal 8 tys. studentów. Nie 
jest to więc uczelnia zbyt wielka, ale ambitna i otwar-
ta, za czym stoi widoczny duży potencjał finansowy. 
Jak wiele tego typu uczelni amerykańskich, posiada 
bardzo imponujący rozległy, kilkusethektarowy kam-
pus uniwersytecki, z bogatym zapleczem i wyposaże-
niem sal wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoriów 
itp. Poprzez prezentację multimedialną zapoznano nas 
z niektórymi realizowanymi tam projektami naukowy-
mi, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania nowych źró-
deł energii, które mają być praktycznie wykorzystywa-
ne również dla potrzeb samego uniwersytetu. Podczas 
tego spotkania prorektor UMCS podpisał odnowie-
nie umowy o współpracy między obu jednostkami. 
KUL przez kilka lat posiadał formalną umowę o takiej 
współpracy, która przyniosła jednak nieliczne owoce. 
Dopracowanie i przygotowanie odnowy takich związ-
ków może w przyszłości pozwolić na wznowienie for-
malnych kontaktów.

Delegacja lubelska została przyjęta również przez 
władze Penn State University, który jest uczelnią sta-
nową, posiadającą w swej strukturze kilkanaście mniej-
szych jednostek, rozproszonych w różnych miastach 
Pensylwanii. Pod tym względem jest uczelnią dużą 
i bogatą, ze znaczącym zapleczem edukacyjnym i ba-
dawczym, także z szeregiem rozległych kampusów, 
choć jej znaczenie jest raczej lokalne, stanowe niż ogól-
nonarodowe. Oferuje programy studiowania głównie 
w zakresie nauk technicznych, prawnych i medycz-
nych. Jak na amerykańskie warunki, Penn State jest 
uczelnią o dość długiej historii, gdyż jego początki się-
gają połowy XIX w. Interesującą i obustronnie korzyst-
ną formą współpracy tego uniwersytetu – jak i innych 
uczelni amerykańskich – są jego związki z parkami na-
ukowymi, co umożliwia wdrażanie badań i osiągnięć 
naukowych uniwersytetu do różnych dziedzin przemy-
słu czy ich transfer na inne obszary nauki.

Swoistą perełką Erie jest Mercyhurst College, ka-
tolicka uczelnia założona przez Siostry Miłosierdzia 
w 1926 r. Posiada ona obecnie trzy kampusy, a łącznie 
studiuje tam ok. 3200 studentów. Liczną grupę stanowią 
studenci z zagranicy, których liczba w ostatnich latach 
wyraźnie wzrasta. Delegacja lubelska została gościnnie 
przyjęta przez władze College’u, w czym uczestniczyli 
również studenci pochodzący z Lubelszczyzny. Szkoła 
posiada swój główny kampus w urokliwej okolicy mia-
sta, gdzie znajdują się bardzo ładne i dobrze utrzyma-
ne gmachy dydaktyczne, ale także studenckie obiek-
ty mieszkalne i sportowe. W głównym gmachu Old 
Main jest kaplica Chrystusa Króla, gdzie wielu studen-
tów regularnie przychodzi na modlitwę. To w gruncie 
rzeczy niewielka, ale uznana uczelnia w USA. Od kil-
ku lat Mercyhurst prowadzi nabór studentów w kilku 
liceach lubelskich, oferując zdolnym uczniom stypen-
dia na studia w Erie. Oferowane tam kierunki studiów 
to m.in. sztuka i muzyka, nauki społeczne i politolo-
giczne, nauki biologiczno-chemiczne, nauki o ziemi. 
Jak podkreśla prezydent Mercyhurst, misja uczelni jest 
głęboko zakorzeniona w katolickiej tradycji.

Prorektor Nowosad i prorektor R. Dębicki z UMCS 
spotkali się także z prezydentem i wiceprezydentem 
Gannon University. Jest to katolicki uniwersytet o cha-
rakterze diecezjalnym, posiadający nieco ponad 4 tys. 
studentów. Ta katolicka uczelnia, choć niewielka, ma 
jednak duże znaczenie tak dla lokalnego Kościoła, jak 
i społeczności miasta i regionu. Można tam studio-
wać zarówno różne dyscypliny humanistyczne (w tym 
filozofię i teologię), jak też techniczne, inżynieryjne, 
medyczne i pielęgniarskie. W przypadku niektórych 
kierunków także na poziomie studiów doktoranckich. 
Gannon jawi się jako bardzo prężny i mający duże am-
bicje ośrodek akademicki. Spotkanie z przedstawicie-
lami tych uczelni i władzami miasta uświadomiły, jak 
duże znaczenie obie strony przywiązują do wzajem-
nej współpracy, choć nie zawsze układa się ona bez-
problemowo.

Z wizyty w Pensylwanii warto też wspomnieć ży-
wy ośrodek polonijny, jakim w Erie jest parafia św. 
Stanisława i jej duszpasterze. Cała delegacja lubelska 
właśnie w tym kościele uczestniczyła w specjalnej mszy 
św. w Święto Niepodległości Polski.

Miasto Windsor w Kanadzie było drugim celem 
podróży na kontynent amerykański. Tam również de-
legacja Lublina została przyjęta przez władze mia-
sta, a szczególnym wydarzeniem było odsłonięcie po-
mnika lubelskiego koziołka. Ustawiono go w prestiżo-
wym miejscu w parku na rzeką Detroit, która wyzna-
cza granicę miedzy Kanadą a USA, a skąd roztacza się 
wyjątkowy widok na miasto Detroit, centrum amery-
kańskiego przemysłu samochodowego. Cała delega-
cja uczestniczyła także w obchodach stulecia Polonii 
w Windsorze, co pozwoliło spotkać się i wyrazić po-
dziękowanie wielu osobom związanym z tamtejszym 
kołem TP KUL, od lat działającym przy parafii Trójcy 
Świętej. Od kilkudziesięciu lat pracę duszpasterską 
i katechetyczną prowadzą tam siostry urszulanki, od 
dawna związane z naszym Uniwersytetem. Odbyło 
się tam również długie, interesujące spotkanie z pre-
zydentem i licznym gronem profesorów z University 
of Windsor, gdzie prorektorzy KUL i UMCS prezen-
towali lubelskie uwarunkowania życia akademickiego, 
kierunki prowadzonych badań i wskazywali na możli-
we formy i obszary współpracy. Można mieć nadzieję, 
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że te kontakty znajdą konkretny wyraz w naukowych 
i studenckich relacjach.

Po zakończeniu oficjalnej wizyty lubelskiej w USA 
i Kanadzie, ks. prorektor S. Nowosad odwiedził jesz-
cze Toronto, by spotkać się tam z lokalnym zarządem 
TP KUL. Jak wiadomo, kanadyjskie ośrodki przyja-
ciół KUL-u od wielu lat na różne sposoby wspiera-
ją nasz Uniwersytet, co rodzi dla nas poważne zo-
bowiązanie. Delegaci Rektora KUL oraz rekolekcjo-
niści regularnie odwiedzają parafie w Toronto i in-
nych miastach kanadyjskich, gdzie na zaproszenie 
miejscowych duszpasterzy głoszą słowo Boże, odby-

wają spotkania informacyjne i dyskusyjne, równocze-
śnie poszukując nowych form współpracy. Każde spo-
tkanie z kanadyjską Polonią, tak życzliwą KUL-owi, 
potwierdza równocześnie, że potrzebne są nowe spo-
soby obecności naszego Uniwersytetu wśród rodaków. 
Podczas wizyty w Toronto przeprowadzono rozmo-
wy dotyczące nowych inicjatyw, które odpowiadałyby 
oczekiwaniom środowisk polonijnych na kontynencie 
amerykańskim. Również temu służyło spotkanie z o. 
Januszem Błażejakiem, prowincjałem polskiej prowin-
cji Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów w Kanadzie.

Stowarzyszenie Uniwersyteckie (European 
University Association – EUA) to największa 
i najważniejsza organizacja zrzeszająca 
instytucje szkolnictwa wyższego z 46 krajów 
europejskich. Obecnie należy do niej ponad 
800 szkół wyższych typu uniwersyteckiego. 
EUA powołano do istnienia w Salamance 
31 marca 2001 r. poprzez połączenie 
stowarzyszenia uniwersytetów (Association 
of European Universities) i konfederacji 
organizacji rektorów (Confederation of 
European Union Rectors’ Conferences). 
Od początku do EUA należy Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

W dniach 23-25 października 2008 r. na 
Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie miała 

miejsce jesienna konferencja EUA, w której wziął udział 
prorektor KUL ks. Sławomir Nowosad. Zgromadziła 
ona przedstawicieli ok. 300 uniwersytetów z różnych 
stron Europy. Jej tematyka koncentrowała się wo-
kół roli współczesnych uniwersytetów w transformacji 
społeczeństw krajów europejskich. Stąd wezwanie, by 
szkoły wyższe coraz uważniej odczytywały oczekiwa-
nia społeczne i odpowiadały na nie przez swoją dzia-
łalność naukowo-dydaktyczną, a równocześnie by ni-
welowały różnice społeczne, umożliwiając edukację 
i rozwój ludziom w różnym wieku. Takie zaangażowa-
nie winno się wpisać w promowane przez Deklarację 
Lizbońską dla Uniwersytetów Europy (z 2007 r.) 
uczenie się przez całe życie (lifelong learning – LLL). 
Jeszcze szerszym kontekstem dla takiej roli europej-
skich uniwersytetów jest zapewnienie Europie coraz 

większej konkurencyjności w świecie badań nauko-
wych i działalności edukacyjnej. Zwrócił na to uwagę 
prezydent EUA Georg Winckler, wskazując na obec-
ną transformację uniwersytetów z instytucji elitarnych 

Jesienna konferencja EUA 
w Rotterdamie
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w coraz bardziej masowe. Podstawowe założenie tego 
procesu wyraża się w przekonaniu, by „coraz więcej lu-
dzi miało dostęp do coraz większego wykształcenia”.

W programie konferencji rotterdamskiej znalazło 
się wiele spotkań w grupach roboczych. Dyskutowano 
tam m.in. na temat wykorzystania nowych metod 
i technologii w organizowaniu twórczych środowisk 
edukacyjnych, rozpoznania wielu możliwości praktycz-
nego podejścia do ciągłej edukacji na poziomie uni-
wersyteckim, zależności działalności uniwersytetów od 
źródeł finansowania, współpracy regionalnej między 
instytucjami szkolnictwa wyższego typu uniwersytec-
kiego i innymi instytucjami oferującymi kształcenie. 
Warto docenić bogactwo informacji i pouczającej wy-
miany zdań w czasie tych dyskusji, gdzie prelegentami 
byli profesorowie z rozmaitych środowisk akademic-
kich wielu krajów europejskich. Równocześnie trze-
ba też zauważyć stosunkowo mało widoczną obecność 
przedstawicieli polskich uniwersytetów, tak w czasie 
poszczególnych debat, jak i w całej konferencji. Z pew-
nością doświadczenie oraz różnorodność i dojrzałość 
świata akademickiego w Polsce może wnieść zdecy-
dowanie większy wkład w kształtowanie współcze-
snego modelu edukacji na poziomie studiów wyższych 
w Europie.

Konferencje i dyskusje, jak te w Rotterdamie, po-
zwalają uświadomić sobie, w jakim kierunku przebie-
gają zmiany w świecie akademickim w różnych kra-
jach, co staje się wyzwaniem, a na co trzeba spojrzeć 
krytycznie. Sam Uniwersytet Erazma, jedna z wio-
dących uczelni w Holandii, ma ok. 24 tys. studen-
tów, z czego ok. 2400 pochodzi z zagranicy. Podobnie 
10-procentowe umiędzynarodowienie w zakresie licz-
by studentów charakteryzuje Katolicki Uniwersytet 
w Leuven, najlepszy uniwersytet w Belgii. Wydaje się, 
że na tym polu nasza Uczelnia ma dużo do zrobienia. 
Zachowując swój katolicki i polski charakter, winna 
w znacznie większym stopniu niż obecnie otworzyć się 
na zagranicznych studentów i wykładowców, jak też na 
różne formy współpracy międzynarodowej. A to do-
maga się np. wyraźnego poszerzenia oferty wykładów 
prowadzonych szczególnie w języku angielskim czy 
zdecydowanie większego udziału naszej kadry w pro-
jektach międzynarodowych. Pamiętając o znaczeniu 
katolickiego uniwersytetu w dziele ewangelizacyjnym 
Kościoła, swoje zaangażowanie zwłaszcza na płasz-
czyźnie europejskiej KUL odczytuje jako pilny wy-
raz służby człowiekowi tak w Kościele, jak i w świecie. 
Można by tu sparafrazować znane słowa Jana Pawła 
II i podkreślić, że to „człowiek jest podstawową dro-
gą uniwersytetu”.

Przez całe spotkanie i dyskusje w holenderskim 
Erasmus Universiteit przewijało się wspomniane za-
gadnienie uczenia się przez całe życie, czemu wyraz 
daje przygotowana i ogłoszona przez EUA w lipcu 
2008 r. European Universities’ Charter on Lifelong 

Learning. Dało się dostrzec, że postępujące głębo-
kie przemiany w życiu społecznym i gospodarczym, 
postęp technologiczny, dość często niepokojące zawi-
rowania w sferze wartości i etyki, dzisiejsze proble-
my demograficzne itp. – wszystko to domaga się bar-
dziej aktywnej obecności uniwersytetów w życiu społe-
czeństwa, szczególnie poprzez oferowanie możliwości 
kształcenia się ludziom w różnym wieku i w różnych 
sytuacjach życiowych. Jakkolwiek konferencja rotter-
damska pozostawiła także pewien niedosyt, gdyż – 
w opinii niżej podpisanego – za mało podkreśliła bar-
dziej krytyczną i twórczą rolę uniwersytetów, sprowa-
dzając ją do nazbyt biernego odpowiadania i reagowa-
nia na tzw. zapotrzebowanie społeczne. Natomiast pro 
domo sua, w kontekście lifelong learning, wydaje się, że 
KUL ma przed sobą wysiłek zwiększenia i zróżnico-
wania kursów i studiów oferowanych ludziom w róż-
nym wieku i poszukującym nowych możliwości posze-
rzenia swojej wiedzy, opanowania warsztatu naukowe-
go i umiejętności zawodowych.

Obok sesji naukowych, podczas konferencji rot-
terdamskiej odbyły się również wybory nowego prze-
wodniczącego EUA. Został nim Szwajcar Jean-Marc 
Rapp, dotychczasowy wiceprzewodniczący. Prof. Rapp 
był wcześniej rektorem Uniwersytetu w Lozannie 
oraz prezesem Szwajcarskiej Konferencji Rektorów, 
zaś z wykształcenia jest prawnikiem po studiach 
w Lozannie i w kalifornijskim Berkeley. Oficjalnie 
przejmie urząd na wiosnę 2009 r. podczas spotkania 
EUA w Czechach, a jego kadencja będzie trwała do 
2012 r. W marcu br. odbędzie się piąta konwencja 
EUA, której gospodarzem będzie Uniwersytet Karola 
w Pradze. W centrum obrad i przygotowywanej dekla-
racji końcowej będzie opracowanie strategii dla euro-
pejskich uniwersytetów w obliczu wyzwań globalnych 
oraz w przededniu ogłoszenia Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego, który zostanie zainaugurowa-
ny w 2010 r.

Warto podkreślić gościnność zarówno władz 
Uniwersytetu Erazma, jak i miasta. Na zaproszenie 
burmistrza Rotterdamu uczestnicy konferencji mie-
li okazję spotkać się w neorenesansowym Hulstkamp, 
starannie odnowionym i bogato wyposażonym bu-
dynku, służącym obecnie jako centrum konferencyj-
ne, a będącym charakterystycznym znakiem bogatej 
przeszłości miasta. Można było również nawiedzić ko-
ściół św. Wawrzyńca – Laurenskerk, w zasadzie jedy-
ny zabytek Rotterdamu odbudowany po zniszczeniach 
wojennych z 1940 r. To piękny i monumentalny dom 
Boży, z 65-metrową wieżą, świadek bogatej chrześci-
jańskiej historii miasta i całego kraju. Paradoksalnie 
jednak, współcześnie kościół ten stał się znakiem głę-
bokiego zeświecczenia społeczeństwa holenderskiego, 
gdyż tylko okazyjnie sprawuje się tam obrzędy religij-
ne, a zwykle służy on jako sala koncertowa (są tam naj-
większe organy w Holandii), a nawet restauracja(!). 

Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, 

prorektor KUL ds. nauki i współpracy z zagranicą.
Z racji swoich kompetencji reprezentuje naszą Uczelnię na forum międzynarodowych organizacji 

skupiających szkoły wyższe. Uczestniczy też w wizytach zagranicznych, reprezentując Rektora KUL. 

Przedstawione powyżej teksty są owocem takiej właśnie działalności.
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W dniach 5-8 czerwca 2008 r., w Domu Misyjnym 
Księży Werbistów w Górnej Grupie koło Grudziądza 
odbyła się konferencja naukowa pt. Wczoraj i dziś meto-
dologii nauk, zorganizowana przez Katedrę Metodologii 
Nauk KUL. Okazją spotkania naukowego była siedem-
dziesiąta rocznica urodzin ks. prof. Andrzeja Bronka, 
obecnego kierownika katedry. Głównym celem konfe-
rencji było m.in. dokonanie przeglądu zagadnień po-
dejmowanych w metodologii nauk, wskazanie na naj-
ważniejsze tematy badawcze i współczesne wyzwania 
naukowe, przed którymi aktualnie stoi metodologia 
nauk oraz na możliwe kierunki rozwoju badań nauko-
wych z zakresu metodologii nauk i naukoznawstwa.

Referaty zaprezentowane podczas konferencji po-
kazały, jak różnorodną i aktualną badawczo problema-
tyką zajmują się metodologowie nauk. Wśród tematów 
znalazły się m.in. kwestie dotyczące rewelacjonistycz-
nej koncepcji teologii ( Józef Herbut), dwóch modeli 
filozofii, scjentystycznego i humanistycznego (Tadeusz 
Szubka), idei nauki jako zawodu i powołania (Agnieszka 
Lekka-Kowalik), koncepcji metody naukowej w nawią-
zaniu do kontekstu odkrycia i uzasadniania (Waldemar 
Zaręba), procedur definiowania, analizy i opisu w na-
uce (Robert Kublikowski), zagadnienia racjonalności 
i irracjonalności poznania naukowego w nawiązaniu do 
stanowiska naturalizmu (Urszula Żegleń), antynatura-
lizmu metodologicznego (wystąpienia Pawła Kawalca 
i Rafała Pawła Wierzchosławskiego), pojęcia kultu-
ry (Andrzej Bronk), Stanisława Kamińskiego charak-
terystyki dyscyplin naukowych poprzez wskazanie na 
ich genezę, strukturę i funkcje (Stanisław Majdański), 
wyznaczników postawy krytycznej według Stanisława 
Kamińskiego (Andrzej Styra), Bernarda Lonergana 

koncepcji wglądu (insight) jako elementu dynamicznej 
struktury poznania (Monika Walczak) oraz metodo-
logicznej charakterystyki logiki nieformalnej (Marcin 
Koszowy).

Atmosfera Domu Rekolekcyjnego Księży 
Werbistów sprzyjała długim i interesującym dysku-
sjom, w ramach których uczestnicy konferencji zwró-
cili uwagę na wspólne obszary swoich zainteresowań 
badawczych. Dyskusje wykazały również aktualność 
dorobku naukowego ks. prof. Stanisława Kamińskiego 
(1919-1986), wieloletniego kierownika Katedry 
Metodologii Nauk w latach 1957-1986, dziekana 
Wydziału Filozofii KUL, jednego z głównych przed-
stawicieli lubelskiej szkoły filozoficznej. Myśl metodo-
logiczna i dorobek naukowy ks. prof. Kamińskiego, na 
który składają się m.in. badania nad metodami badaw-
czymi i układami pojęć naukowych (do których należą 
m.in. pojęcia przedmiotu, celu, metody, genezy, struk-
tury i funkcji teorii naukowych), stanowi nadal aktual-
ne narzędzie badawcze, przydatne przy charakterysty-
ce i ocenie najnowszych dyscyplin naukowych i stano-
wisk metodologicznych. Przyczynia się też do lepszego 
zrozumienia ważnej dziedziny kultury, jaką jest nauka. 
Konferencja pokazała ponadto, że rezultaty badawcze 
metodologii nauk mogą ułatwić rozwiązanie współ-
czesnych problemów związanych z zarządzaniem or-
ganizacją badań naukowych.

Konferencji towarzyszyły wspólne spacery po oko-
licy i przepięknym parku, jak również zwiedzanie 
Muzeum Misyjno-Etnograficznego i drukarni Księży 
Werbistów.

Marcin Koszowy

Konferencja naukowa

Wczoraj i dziś 
metodologii nauk
Górna Grupa k. Grudziądza, 5-8 czerwca 2008
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było stworzenie forum prezenta-

cji wyników badań dotyczących proble-
mów zdrowia i choroby, rozpatrywanych 
w szerokim kontekście ich psycho-socjo-
ekologicznych uwarunkowań. W nawią-
zaniu do tak sformułowanych zało-
żeń jako podstawę teoretyczną obrad 
przyjęto społeczno-ekologiczny model 
zdrowia H. Noacka (social and ecologi-
cal model of health), ujmujący wielostron-
ne uwarunkowania zdrowia i choroby 
człowieka, w tym te o charakterze psy-
chospołecznym, ekologicznym i egzy-
stencjalnym. Programowym założeniem 
konferencji było dążenie do przekrocze-
nia naturalistycznych podejść biopsy-
chospołecznych do problematyki zdro-
wia i choroby człowieka poprzez wpro-
wadzenie do naukowej refleksji doko-
nywanej w toku obrad egzystencjalnego 

kontekstu odniesień do sensu i wartości. 
Organizatorzy odwołali się do koncep-
cji logoteorii Viktora E. Frankla oraz 
noo-logoteorii Kazimierza Popielskiego, 
umożliwiających powiązanie deprywacji 
w zakresie podmiotowych dynamizmów 
związanych z dążeniem do sensu i ku 
wartościom z genezą zaburzeń stanu 
zdrowia i doświadczaniem choroby. 

Obrady konferencji otworzył Rektor 
KUL ks. prof. Stanisław Wilk, któ-
ry zwrócił uwagę na znaczenie reflek-
sji aksjologicznej w naukowej dysku-
sji nad zdrowiem i chorobą człowieka. 
Ksiądz Rektor zaznaczył także, że opie-
ka nad osobami chorymi, „najbardziej 
bezbronnymi spośród bezbronnych” jest 
obowiązkiem, którego realizacja wyma-
ga nie tylko odpowiedniego przygoto-
wania profesjonalnego, ale także ade-
kwatnej formacji duchowej i intelektu-

alnej. W wystąpieniu inauguracyjnym 
wygłoszonym przez Dziekana WNS 
KUL prof. A. Sękowskiego wyakcento-
wany został fakt, że konferencja wpi-
suje się w ugruntowaną tradycję badań 
naukowych nad problematyką choroby 
i chorowania realizowanych w ramach 
Wydziału Nauk Społecznych KUL. 
Z kolei Dyrektor Instytutu Socjologii 
ks. dr hab. Stanisław Fel zwrócił uwa-
gę na obecny w programie konferen-
cji walor podejścia interdyscyplinar-
nego do zagadnień zdrowia i choroby. 
Zdaniem Księdza Dyrektora ten sposób 
podejścia, uwzględniający uwarunkowa-
nia środowiskowe, a zarazem lokujący 
w centrum analiz człowieka i wyznawa-
ne przez niego wartości, umożliwia rze-
czywiście całościowe ujęcie życia i zdro-
wia człowieka. W kolejnym wystąpie-
niu inauguracyjnym wygłoszonym przez 
dr hab. Iwonę Niewiadomską wskazano, 
że przesunięcie w stronę podejść wie-
lodyscyplinarnych jest jedną z kluczo-
wych zmian w obszarze badawczym na-
uk o zdrowiu, umożliwiającą ujmowanie 
szerokiego, psychospołecznego kontek-
stu zdrowia i funkcjonowania człowie-
ka.

Sesję plenarną konferencji rozpo-
czął ks. prof. Kazimierz Popielski wy-
kładem, w którym przywołane zostały 
założenia noo-logoteorii, gdzie o specy-
fice i istocie ludzkiej egzystencji decydu-
je jej wymiar „podmiotowo-osobowy”, 
wyrażający się w odniesieniach „ku...”: 
ku światu, ku innym ludziom, a zwłasz-
cza ku wartościom. W ramach koncepcji 

14 października 2008 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie i choroba w kontekście psycho-socjo-
ekologicznym”, zorganizowana z inicjatywy Katedry Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Lokalnej Instytutu Socjologii KUL, we współpracy z Katedrą Psychoterapii i Psychologii 
Zdrowia Instytutu Psychologii KUL. Honorowy patronat nad konferencją objęli Rektor 
KUL, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz Dyrektor Instytutu Socjologii. Komitetowi 
naukowemu przewodniczyli prof. Stanisław Wójcik, Kierownik Katedry Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Lokalnej oraz ks. prof. Kazimierz Popielski, Kierownik Katedry 
Psychoterapii i Psychologii Zdrowia, natomiast pracami komitetu organizacyjnego 
kierowali dr Ewa Albińska i dr Michał Skrzypek z Katedry Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Lokalnej.

Zdrowie i choroba w kontekście 
psycho-socjo-ekologicznym
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noo-logoteorii rozwijana jest teza V.E. 
Frankla, że orientacja w stronę sen-
su i wartości odgrywa kluczową rolę 
w kreowaniu osobowego „ja” i jednost-
kowej tożsamości człowieka, decydu-
je o dynamice jego osobowego rozwo-
ju, a także wpływa na zdrowie i kondy-
cję psychosomatyczną. 

W kolejnych wystąpieniach podej-
mowano problematykę środowiskowych 
i poznawczych uwarunkowań zdro-
wia. Przedmiotem wykładu profesora dr 
hab. Jana Terelaka były modele teore-
tyczne ujmujące relacje pomiędzy stre-
sem a stanem zdrowia człowieka, nato-
miast w wykładzie wygłoszonym przez 
prof. Imricha Ruisela, reprezentującego 
Słowacką Akademię Nauk, przedmio-
tem pogłębionej refleksji było znaczenie 
mądrości w procesach radzenia sobie ze 
stresem. Tematyka wykładu plenarnego 
o. prof. Jana Mazura OSPPE dotyczyła 
znaczenia przyjmowanych założeń filo-
zoficzno-antropologicznych dla kształ-
tu polityki zdrowotnej państwa. Kolejne 
wykłady wygłoszone w ramach sesji ple-
narnej przyniosły refleksję nad nauko-
wą tożsamością dyscyplin zaangażowa-
nych w badania nad zdrowiem i cho-
robą człowieka: antropologii medycyny, 
socjologii zdrowia, choroby i medycy-
ny oraz promocji zdrowia. Prof. Bożena 
Płonka-Syroka omówiła genezę antro-
pologii medycyny i scharakteryzowa-
ła pole badawcze tej subdyscypliny an-
tropologii wiedzy, zwracając szczegól-
ną uwagę na nurt badań dotyczących 
struktur poznawczych funkcjonujących 
w obrębie medycyny akademickiej, w ra-
mach którego „ludzka działalność na-
ukowa i praktyczna w obszarze zwią-
zanym ze zdrowiem i chorobą [wpisy-
wana jest – uzup. M.S.] w ukształto-
wany historycznie kulturowy kontekst 
zewnętrzny”. Treścią kolejnego wystą-
pienia była refleksja dotycząca nauko-
wej tożsamości socjologii zdrowia, cho-
roby i medycyny, subdyscypliny socjo-
logicznej stworzonej w Polsce w latach 
60. przez prof. Magdalenę Sokołowską. 
Zaprezentowano wyniki analizy od-
niesień bibliograficznych występują-
cych w publikacjach polskich socjolo-
gów medycyny w latach 60., 70. oraz 80. 
XX w. wskazując, że dominowały w tym 
okresie odwołania do anglojęzycznych, 
zwłaszcza amerykańskich klasyków sub-
dyscypliny, przy pominięciu znaczących 
autorów francusko- oraz niemieckoję-
zycznych (dr W. Piątkowski). Wykład 
dr Zofii Słońskiej (Instytut Kardiologii 
w Warszawie) dotyczył genezy i przed-
miotu promocji zdrowia, nowej dyscy-
pliny naukowej budującej swą naukową 
tożsamość poprzez odwołania teoretycz-
ne i metodologiczne do dorobku nauk 

społecznych. Przedmiotem analizy by-
ły sposoby socjologicznego podejścia do 
problematyki promocji zdrowia, wyraża-
jące się zarówno podejmowaniem socjo-
logicznej refleksji „o promocji zdrowia” 
(sociology of health promotion), jak i trak-
towaniem promocji zdrowia jako obsza-
ru aplikacyjnego wiedzy socjologicznej 
(sociology in health promotion). 

W strukturze konferencji zaplanowa-
no trzy specjalistyczne sesje tematycz-
ne. Obrady pierwszej toczyły się pod 
hasłem „Zdrowie i choroba w aspek-
cie kulturowym i egzystencjalnym” (or-
ganizator sesji: ks. prof. Kazimierz 
Popielski). W ramach tej części konfe-
rencji omówiono kwestię odniesień an-
tropologii filozoficznej do problema-
tyki zdrowia i choroby człowieka (ks. 
prof. Piotr Moskal), dyskutowano pro-
blematykę zdrowia i choroby w kontek-
ście kultury współczesnej (Univ.- Doc. 
Marcela Musilová, Ph.D., Univerzita 
Palackého, Ołomuniec, Univ.- Prof. 
Jiří V. Musil, CSc., Univerzita Tomáše 
Bati, Zlin, Republika Czeska), a tak-
że dokonano namysłu nad problematy-
ką związaną z poszukiwaniem antropo-
logicznych podstaw interpretacji egzy-
stencji (ks. prof. Antoni Siemianowski). 
W tym nurcie refleksji zwrócono uwa-
gę na zderzenie paradygmatu racjonal-
ności, cechującego współczesną naukę, 
próbującą „redukować wszelkie fenome-
ny świadomościowe do tego, co daje się 
dokładnie zmierzyć i obliczyć”, z czło-
wiekiem cierpiącym, formułującym py-
tania o sens życia, sens choroby, choro-
wania i śmierci. Ostatni z referatów wy-
głoszonych podczas omawianej sesji te-
matycznej przez prof. n. med. Andrzeja 
Czernikiewicza dotyczył współczesne-
go rozumienia schizofrenii w jej wymia-
rze personalnym, profesjonalnym i me-
dialnym. Wykładowca zwrócił uwagę, że 

kliniczne zastosowanie pojęcia „schizo-
frenia”, wprowadzonego do medycyny 
przez Eugena Bleulera w roku 1911, do-
tyczące ciężkiej choroby mózgu człowie-
ka, odbiega od zastosowań funkcjonują-
cych w dyskursie potocznym i medial-
nym, w których słowo „schizofreniczny” 
stosowane jest dla opisania zachowań 
pozbawionych wewnętrznej spójności, 
a niejednokrotnie funkcjonuje jako „me-
tafora negatywnie wartościująca”. 

Obrady drugiej, socjomedycznej se-
sji tematycznej przebiegały pod hasłem 
„Socjologia zdrowia, choroby i medycy-
ny wobec wyzwań współczesności” (or-
ganizator sesji: dr Michał Skrzypek). 
Pierwsze z wystąpień dotyczyło odpo-
wiedzialności jako kategorii badawczej 
w badaniach nad zdrowiem ludzkim i je-
go uwarunkowaniami (dr L. Suchocka). 
Kolejno pracach podjęto problematy-
kę społecznych nierówności w zdrowiu, 
wyznaczającą jeden z wiodących proble-
mów badawczych socjologii medycyny. 
Zagadnienie to analizował na przykła-
dzie choroby niedokrwiennej serca M. 
Skrzypek wskazując, że w socjologicz-
nych badaniach dotyczących społecz-
nych nierówności w zdrowiu kardiolo-
gicznym nie wystarcza uwzględnianie 
wpływów socjoekonomicznych w okre-
sie dorosłości. Przedmiotem szczegóło-
wej analizy były wyniki badań empirycz-
nych testujących koncepcję rozwojo-
wych początków chorób (Developmental 
Origins of Health and Disease), które 
wskazują, że ubóstwo w okresie dzie-
ciństwa jest istotnym czynnikiem spo-
łecznym zwiększającym ryzyko zacho-
rowania na chorobę wieńcową i inne 
choroby przewlekłe w okresie dorosło-
ści. Z tego względu w badaniach socjo-
logicznych nad genezą społecznych nie-
równości w zdrowiu, a także socjoetio-
logią chorób cywilizacyjnych, konieczne 
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jest uwzględnianie czynników socjoeko-
nomicznych oddziałujących na wszyst-
kich etapach życia człowieka. W wystą-
pieniu dr Janiny Zabielskiej rozwinię-
to tezę dotyczącą związku ubóstwa ze 
złym stanem zdrowia Polaków, zarówno 
w jego aspekcie psychicznym, jak i so-
matycznym. Kolejny referat dr Renaty 
Bogusz, poświęcony problematyce so-
cjokulturowych uwarunkowań zdrowia 
kobiet, stanowił ilustrację praktycznych 
zastosowań socjologii zdrowia. W in-
nych referatach podejmowano proble-
matykę medykalizacji życia, mieszczącą 
się w szerszym nurcie socjomedycznych 
analiz dotyczących społecznej konstruk-
cji wiedzy medycznej, a także wpływu 
medycyny na życie społeczne (dr Anita 
Majchrowska), analizowano zagadnie-
nie migracji w perspektywie socjolo-
gii zdrowia, choroby i medycyny (mgr 
Luiza Nowakowska), a także podjęto 
nowe, socjomedyczne zagadnienie ba-
dawcze, dotyczące wpływu korzystania 
z internetu na zachowania zdrowotne 
(mgr Antonina Doroszewska). 

Podczas obrad ostatniej sesji, prze-
biegających pod hasłem „Zdrowie i pro-
mocja zdrowia w perspektywie ekolo-
gii społecznej”, wskazano szeroki, eko-
logiczny kontekst, warunkujący stan 
zdrowia i społeczne funkcjonowanie 
człowieka (organizator sesji: dr Ewa 
Albińska). W wystąpieniu otwierającym 
tę część obrad analizowano wpływ śro-
dowiska antropogenicznego na jakość 
życia ludzi (dr E. Albińska), wskazano 
promocję zdrowia jako integralny ele-
ment polityki rodzinnej w Polsce (dr M. 
Szyszka), a także przedstawiono kon-

cepcję prozdrowotnego stylu życia ja-
ko elementu profilaktyki stresu prze-
wlekłego (dr B. Nakonieczna). Ostatnie 
z przedstawionych wystąpień dotyczy-
ło założeń polityki zdrowotnej w Polsce 
(mgr K. Kakareko). 

***
Idea zorganizowania na KUL kon-

ferencji naukowej łączącej przedstawi-
cieli wielu dyscyplin wiedzy w reflek-
sji nad problematyką zdrowia i cho-
roby zrodziła się w związku z odno-
wieniem w Instytucie Socjologii KUL 
w roku akad. 2003/2004 dydaktyki i ba-
dań naukowych w zakresie socjologii 
zdrowia, choroby i medycyny. Powrót 
subdyscypliny do Instytutu Socjologii 
KUL stał się możliwy dzięki inicjaty-
wie prof. Stanisława Wójcika, ówcze-
snego Dyrektora Instytutu Socjologii 
KUL. Podejmowane obecnie w ramach 
uniwersytetu aktywności w tym zakre-
sie nawiązują do polskiej tradycji so-
cjologii medycyny związanej z osobą 
prof. Magdaleny Sokołowskiej, która 
zapoczątkowała proces budowania na-
ukowej tożsamości socjologii medycy-
ny w Polsce, a także jej instytucjona-
lizacji, poprzez założenie w roku 1965 
w ramach Instytutu Filozofii i Socjologii 
PAN Pracowni Socjologii Medycyny. 
Warto odnotować, że nauczanie socjolo-
gii medycyny adresowane do studentów 
socjologii prof. Sokołowska traktowała 
jako „nieodłączną część uprawiania sub-
dyscypliny w Polsce”. Wart podkreślenia 
jest fakt, że w tym nurcie aktywności dy-
daktycznej polskich socjologów medycy-
ny KUL odegrał ważną rolę będąc w la-

tach 1988-1998 jednym z nielicznych 
w Polsce ośrodków uniwersyteckich, 
oferujących nauczanie z zakresu socjolo-
gii medycyny. Obecnie KUL jest jednym 
z dwóch uniwersytetów w Polsce posia-
dających rozbudowaną i wieloaspektową 
ofertę dydaktyczną z zakresu socjologii 
zdrowia, choroby i medycyny, skierowa-
ną do studentów socjologii. 

***
Zgodnie z zamysłem organizato-

rów, cechą wiodącą konferencji nauko-
wej „Zdrowie i choroba w kontekście 
psycho-socjo-ekologicznym” była tema-
tyczna różnorodność i wielodyscyplinar-
ność, odpowiadająca specyfice współ-
czesnych problemów zdrowotnych, któ-
re z racji swej wielowymiarowości nie 
dają się skutecznie rozwiązywać w opar-
ciu o wąskie podejścia monodyscypli-
narne. Zasadność takiego podejścia do 
problematyki zdrowia i choroby wspie-
ra opinia ks. prof. Janusza Mariańskiego, 
zdaniem którego „zdrowie jako rzeczy-
wistość niezwykle złożona wymaga ba-
dania z różnych punktów widzenia”. 
Muszą one wykraczać poza naturali-
styczne ujęcia biomedyczne, ponieważ – 
jak wskazuje ks. profesor – „całościowej 
problematyki zdrowia nie można [...] uj-
mować wyłącznie w kategoriach dyna-
mizmów biologicznych czy z punktu wi-
dzenia wyłącznie medycznego”. Jest to 
konsekwencja faktu, że „nie tyle [...] or-
ganizm biologiczny jest chory lub zdro-
wy, ile raczej człowiek, jako osoba nada-
jąca treść i sens zdrowiu lub chorobie”. 
W konsekwencji przyjęcia takich zało-
żeń w badaniach nad zdrowiem i choro-
bą człowieka konieczne jest przyjmowa-
nie podejścia multidyscyplinarnego, któ-
rego elementem powinno być nie tyl-
ko zastosowanie społecznej perspektywy 
badawczej, ale także dokonanie pogłę-
bionej refleksji antropologicznej, wska-
zującej wymiar podmiotowo-osobowy 
zdrowia i choroby człowieka. 

Relacjonowana konferencja pozwoli-
ła na zintegrowanie badaczy reprezen-
tujących wiele dyscyplin naukowych 
w refleksji nad fenomenami zdrowia 
i choroby człowieka. Wspólnym fun-
damentem dokonanego w czasie obrad 
konferencji namysłu było przekonanie 
wyrażone w tekście Karty Pracowników 
Służby Zdrowia Papieskiej Rady ds. 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, że 
„choroba jest czymś więcej niż faktem 
klinicznym – jest zawsze stanem czło-
wieka jako chorego”, który powinien 
być postrzegany w jedności wszystkich 
swych wymiarów, z uwzględnieniem wy-
miaru somatycznego, emocjonalnego, in-
telektualnego, społecznego  i duchowego.

Michał Skrzypek
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We wcześniejszych numerach Przeglądu Uni wer-
syteckiego (nr 2-3, 2008 i nr 4, 2008) omó-

wiłem treść dwu prac, mianowicie: ks. Antoniego 
Dębińskiego pt. Kościół i prawo rzymskie (Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2007), przygotowanej na Wydziale 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz ks. 
Stanisława Janeczka pt. Edukacja oświeceniowa a szko-
ła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i f ilozo-
ficznej (Wydawnictwo KUL, Lublin 2008). Obecnie 
pragnę przybliżyć treść kolejnej pracy powstałej na 
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. 
Myślę tu o publikacji zatytułowanej Dziekani Wydziału 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni 
Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik 
(Wydawnictwo KUL, Lublin 2008). Jest to nie tyl-
ko publikacja oryginalna, ale także interesująca. Ks. 
A. Dębiński, W. Sz. Staszewski i M. Wójcik pre-
zentują w niej sylwetki wszystkich dziekanów od 
momentu powołania Wydziału do chwili obecnej. 
Książka została przygotowana w związku z przypada-
jącą w 2008 r. dziewięćdziesiątą rocznicą utworzenia 
Wydziału, która to rocznica zbiega się z datą powo-
łania Uniwersytetu, gdyż nauki jurydyczne uprawiane 
były na Uniwersytecie od początku jego istnienia. To 
w pewnym stopniu tłumaczy też, dlaczego przygoto-
wano i wydano taką książkę. Oprócz profesorów i całej 
niższej kadry naukowej Wydziału, dziekani byli głów-
nymi organizatorami szkoły prawa na Uniwersytecie.

Już w momencie tworzenia Uniwersytetu w 1918 r. 
powołano na nim dwa wydziały, które miały obejmo-
wać dyscypliny o charakterze jurydycznym: Wydział 
Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych oraz Wydział 
Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, na któ-
rym ważne miejsce przydzielono Sekcji Prawa. Dla 
obu Wydziałów wybrano też dziekanów: dzieka-
nem pierwszego został ks. Bronisław Żongołłowicz, 
dziekanem drugiego, czyli Prawa i Nauk Społeczno-
Ekonomicznych – Stanisław Zachorowski, profesor 
prawa kościelnego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Jednak na skutek nagłej śmierci prof. S. Zachorowskiego 
Rada Wydziału wybrała na dziekana Antoniego 
Peretiatkowicza. W przypadku pierwszego pierwotna 
nazwa nie utrzymała się długo, bo już od roku akade-
mickiego 1923/24 zaczął funkcjonować jako Wydział 
Prawa Kanonicznego z pięcioma katedrami. W okre-
sie międzywojennym był to jedyny odrębny wydział tej 
dyscypliny naukowej w Polsce. Pod taką nazwą funk-
cjonował nieprzerwanie do roku 1984, kiedy to nada-
no mu nowe brzmienie: Wydział Prawa Kanonicznego 
i Nauk Prawnych. 

Losy Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-
Ekonomicznych były nieco odmienne. Jego funkcjono-
wanie w okresie międzywojennym zostało przerwane 

przez państwowe władze komunistyczne, które mocą 
decyzji Ministra Oświaty z 23 czerwca 1949 r. poleciły 
go zamknąć. Proces zamykania i wygasania zajęć trwał 
trzy lata, od roku 1949 do 1952, Senat Uczelni rozpa-
trzył sprawozdanie z likwidacji Wydziału na posiedze-
niu 29 listopada 1952 r. Sytuacja taka trwała do po-
czątku lat osiemdziesiątych, kiedy to podjęto starania 
zmierzające do reaktywowania Sekcji Prawa. Starania 
te zostały uwieńczone powołaniem w latach 1981-
1983 dwóch Sekcji: Prawa Kanonicznego i Prawa 
w ramach Wydziału Prawa Kanonicznego. To przynio-
sło w 1984 r. kolejną zmianę nazwy na Wydział Prawa 
Kanonicznego i Nauk Prawnych. Duże zasługi w reak-
tywowaniu Wydziału położył ks. Józef Krukowski, któ-
ry już od roku 1977/1978 pełnił funkcję dziekana (po-
został nim do roku 1986/1987). Po ks. Krukowskim 
urząd dziekana przejął na dwa lata (1987-1989) ks. 
Henryk Misztal. Dalsza zmiana nazwy Wydziału na-
stąpiła w 1989 r., funkcjonował wówczas jako: Wydział 
Prawa Kanonicznego i Świeckiego. Przez cały okres 

Wydział Prawa w świetle 
katalogu jego dziekanów
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działalnosci Wydziału pod tą nazwą dziekanem był 
ks. Marian Stasiak. Ostatniej zmiany nazwy dokona-
no w 1999 r., po wprowadzeniu nowego kierunku stu-
diów – administracji. Otrzymał on wówczas brzmienie: 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, 
które nosi do chwili obecnej. Dziekanem Wydziału od 
1999 r. był bp Andrzej Dzięga, zaś od 2004 r. jest ks. 
Antoni Dębiński, inicjator i współredaktor omawia-
nej książki. 

Przypomniałem pokrótce kolejne nazwy Wydziału, 
gdyż dają one pogląd na historię samego Wydziału 
i jego struktury, a tym samym na ewolucję prowa-
dzonego i rozwijanego na nim programu badawcze-
go i naukowego, który właśnie stanowił istotę nauki 
prawa. Przykład badań Magdaleny Pyter pokazuje, iż 
w okresie międzywojennym przywiązywano duże zna-
czenie do nauczania prawa na wszystkich uniwersyte-
tach polskich, wśród których poczesne miejsce zajmo-
wał Katolicki Uniwersytet Lubelski ze swoimi, znany-
mi nam już, wydziałami prawnymi.

Oczywiście, pełniej aniżeli nazwa Wydziału, kształt 
i zakres nauczania oraz prowadzonych badań oddają 
sylwetki i osobowości poszczególnych dziekanów. Tym 
bardziej, że dziekanami zostawali zwykle profesoro-
wie wyróżniający się osiągnięciami bądź to na płasz-
czyźnie naukowej, bądź też dydaktycznej lub organiza-
cyjnej. Po wtóre, autorzy biogramów poszczególnych 
dziekanów, zgodnie z przyjętym schematem, kreślą ko-
lejno: najpierw ich życiorysy, następnie dokonania ad-
ministracyjne i dydaktyczne na Wydziale oraz prace 
społeczne i polityczne, i wreszcie – dorobek naukowy. 
Według zaprezentowanego schematu przedstawiono 
sylwetki 30 dziekanów, opracowane przez różnych au-
torów wywodzących się spośród aktualnych pracowni-
ków Wydziału. W uzupełnieniu biogramów podawana 
jest zawsze bibliografia przedmiotowa, zaś sam kata-
log dziekanów ułożony jest w porządku alfabetycznym. 
Jak informują Redaktorzy, postąpiono tak ze wzglę-
du na fakt, iż niektórzy profesorowie pełnili funkcję 
dziekanów kilka razy w różnym okresie funkcjonowa-
nia Uniwersytetu. Ma to tę dobrą stronę, że łatwo od-
szukać poszczególne osoby, czy jest to natomiast uza-
sadnione merytorycznie, nasuwają się wątpliwości. Na 
końcu opracowania zamieszczony jest aneks, który za-
wiera chronologiczne zestawienie dziekanów do cza-
sów współczesnych, natomiast na początku – krótkie 
słowo od redakcji, w którym wyjaśnione są (przywo-
łane tu częściowo) zasady opracowania materiału za-
wartego w książce.

Podsumowując trzeba powiedzieć, iż tak duża licz-
ba osób nie pozwala na bliższe omówienie poszczegól-
nych postaci i analizę ich dorobku naukowego, a tym 
bardziej wyczerpującą ocenę tego dorobku. Zawsze bo-
wiem istnieje niebezpieczeństwo popełnienia ocen nie-
pełnych lub – co gorsze – niewłaściwych. Nie ma bo-
wiem jednoznacznego kryterium, według którego nale-
żałoby tego dokonać. Ogólnie trzeba powiedzieć, iż są 
to nazwiska powszechnie znane w świecie naukowym 
i to nie tylko polskim, ale także światowym. Były to 
postacie pod wieloma względami wyjątkowe i niepo-
wtarzalne. Wielu z dziekanów było lub jest autoryteta-
mi w swoich specjalnościach. Wszyscy tworzą dosko-
nały poczet uczonych i wpisują się w piękną i bogatą 
historię dorobku dydaktyczno-naukowego Wydziału, 
a tym samym również Uniwersytetu. Nie należy też 
zapominać o pracach społecznych i funkcjach poli-
tycznych, jakie niektórzy z nich pełnili. Dobrze, że ta-
ka książka została przygotowana. Być może nie jest 
ona kopalnią wiadomości, ale na pewno przybliża i da-
je pogląd na to, jak kształtowały się struktury Wydziału 
oraz program i nauczanie w nim dyscyplin prawnych.

Jerzy Flaga 

Leon Waściszewski 
(vel Waściszakowski) 
– Dziekan Wydziału 
Prawa i Nauk Społeczno-
Ekonomicznych w latach 
1919-1922 oraz 1924/1925

Antoni Szymański – Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Moralnych w latach 
1920/1921 oraz Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych 
w latach 1931-1933
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Platforma e-kul, czyli 
internetowy sposób na 
kontakty uczelniane 
i międzyludzkie 
istnieje już od kilku lat 
(październik 2006 -kto 
pamięta?). Rozwija się, 
rozrasta, zyskuje coraz 
nowe funkcjonalności. 
Przyzwyczajamy się, 
że jest. Początki, jak to 
zwykle w takich sytuacjach 
bywa, toną w mrokach... 
Pozwólmy przemówić 
świadkom „wielkiego 
początku”.

O Platformie e.KUL słyszał chy-
ba każdy student naszego 

Uniwersytetu: odpalamy stronę, spraw-
dzamy plan zajęć, program studiów, za-
liczenia w indeksie pod koniec semestru. 
Wielu z nas zapewne nawet nie klika 
w pozostałe ikonki. „Bo i po co?” – sły-
szę – „Mamy przecież w Internecie wie-
le serwisów społecznościowych oferu-
jących fora, możliwość tworzenia grup, 
a do tego galerie zdjęć i luksus anoni-
mowości”. Nie dziwi mnie to – sama tak 
kiedyś myślałam.

W dobie ogólnie dostępnego inter-
netu przywykliśmy do migających ban-
nerów mających przyciągać nasze spoj-

rzenia i chyba dlatego nie ciekawi nas 
to, co kryje się za stonowanym layoutem 
platformy e.KUL. To błąd! Sprawa jest 
o wiele bardziej skomplikowana, niż 
mogłoby się wydawać, bo nawet wtajem-
niczone grono moderatorów nie zbadało 
jeszcze do końca wszystkich możliwo-
ści platformy. Pod płaszczykiem prosto-
ty e.KUL kryje rzeczy nie tylko przydat-
ne (moje ulubione kalendarze osobiste 
z możliwością udostępniania wpisów in-
nym użytkownikom), ale także rzeczy 
tak przyziemne i miłe każdemu człowie-
kowi jak na przykład czaty czy kolorowe 
czasopisma do pobrania (m.in. Nature, 
Linux +, Hakin9).

I to wszystko bez natrętnie wyska-
kujących reklam, spamu i migoczących 
efektów, od których można dostać za-
wrotu głowy! Ekipa z góry (vel admini-
stracja systemu) coś by chyba w tej kwe-
stii zmieniła, ale moim zdaniem tak jest 
dobrze.

Codziennie wita mnie żółta skór-
ka, którą sama wybrałam i która napa-
wa mnie optymizmem, nawet jeśli w ak-
tualnościach nie ma informacji o odwo-
łaniu zajęć, a za oknem szaroburo i pa-
da :) Sprawdzam wiadomości: zbieram 
pochwały i kopniaki – tych drugich za-
wsze jest więcej, bo rola „złej i wiecz-
nie czepiającej się pani moderator” nie 
jest łatwa. Wywiązuję się jednak ze swo-
ich obowiązków z niekłamaną przyjem-
nością - karcę za chwasty (wulgaryzmy) 
w postach, czy śmiecenie w tematach, 
grożę wirtualnym palcem dokuczliwym 
użytkownikom i do znudzenia przypo-
minam o Regulaminie platformy. Wciąż 
zaskakuje mnie fakt, że zdarzają się lu-
dzie, którzy nie spotkali się z termi-
nem „netykieta”, czyli swoistym savoir
-vivrem Internetu.

Na forum jednak to nie niesfor-
ni użytkownicy, a same tematy stają się 
przyczyną ostrej wymiany zdań - więk-
szość z nas ma przecież coś do powie-

dzenia w sprawach politycznych czy 
w kwestiach moralnych. Bywa brutalnie, 
ale do rękoczynów nie dochodzi, choć 
gdyby siła argumentów znalazła prze-
łożenie na siłę pięści, to niewątpliwie 
kilka razy trzeba byłoby wezwać karet-
kę. Szczęśliwie upomnienia w ogrom-
nej większości wypadków wystarczają, by 
ostudzić emocje.

Czas mija, na platformie przybywa 
funkcjonalności i aktywnych użytkow-
ników – miło jest patrzeć, jak rozwija się 
coś, czego jest się częścią. Oczywiście, 
jak to w życiu, nic nie robi się samo – 
kalendarz trzeba uzupełniać, a o forum 
dbać, jak o własny ogród. Wysiłek się 
jednak opłaca i mimo tego, że nie od 
początku wiedziałam, że na e.KUL war-
to przyjrzeć się nie tylko ocenom w e-
indeksie, to jednak od długiego czasu 
strona ta stała się nieodłącznym przy-
stankiem moich codziennych podróży 
po internecie.

Marlena Bondyra

***
Z „e” korzystałam w sumie od po-

czątku studiów i aż dziw, że wyszuki-
warka eKULu twierdzi, że tę pierwszą 
z blisko 900 wiadomości napisałam 8-go 
października 2006 o godzinie 16:03. Ale 
to nieprawda! Niemożliwe, żebym za-
częła tak późno. Niestety nie mam do-
wodów na początki mojej działalności 
z powodu Wielkiego Resetu, bowiem 
o tym co było wcześniej pamięć zagi-
nęła. Jak to bywa z forami – wpadłam 
jak śliwka w kompot. Od tamtej pory 
nie ma właściwie dnia, żebym mając do-
stęp do sieci nie zajrzała na e. Zaczęło 
się w sumie niewinnie, od sprawdzenia 
planu zajęć... a potem zostałam mode-
ratorem.

A było to tak: (wpadając w patetyczny 
ton barda) dawno, dawno temu... forum 
przypominało jeden wielki kosz z całą 

Bajka krótka, ale 
z happy endem, 
czyli wspomnienia 
moderatorów e-KUL
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masą powrzucanych do niego na chybił 
trafił rzeczy. I trwałoby tak w swym cha-
osie, gdyby nie nagłe (?) pojawienie się 
pewnej siebie osóbki znanej forumowi-
czom pod nickiem bondyra. Już w swo-
im drugim poście zaczęła krzyczeć, że 
jest bałagan i trzeba posprzątać. Ja do 
krzyków się przyłączyłam i wtedy... na-
sze prośby zostały wysłuchane przez lo-
kalnego Guru. Tajemnicza, enigmatycz-
na Ekipa z DTI, sprawująca pieczę nad 
platformą i usilnie udająca, że de facto 
nie istnieją, stwierdziła, że skoro chce-
my porządku, oni pozwolą nam go za-
prowadzić. I tak sumire z bondyrą zosta-
ły moderator(k)ami. Jest też oczywiście 
keiran, ale... to już zdaje się inna histo-
ria. Spędziliśmy dłuugie godziny sortu-
jąc tematy, część z nich zamykając, część 
starych, o dawno odbytych imprezach po 
prostu ukrywając. W pierwszych dniach, 
pamiętam że były głosy, obawiające się 
„reżimu”, który zapanuje, bowiem po-
jawiły się „czerwone napisy” (modzi). 
Myślę jednak, że nawet najstrachliwsi 
szybko się tych obaw pozbyli. Nie je-
steśmy straszni. Nie krzyczymy, nie na-
wracamy na Jedynie Słuszne Poglądy. Po 
prostu pilnujemy porządku – by wszyst-
kim żyło się lepiej.

Bajka krótka, ale z happy endem. 
Forum rozwija się, stało się przejrzyst-
sze. W dziewięciu działach tematycz-
nych łatwo odnaleźć interesujący nas 
wątek. Ludzie piszą właściwie o wszyst-
kim. O problemach na studiach i prze-
różnych sposobach na ich pokonanie, 
o książkach do sprzedania i stancjach 
do wynajęcia, o bieżących wydarzeniach 
politycznych i o imprezach, których nie 
można ominąć. W dyskusjach, jak to 
w dyskusjach – zależnie od tematu kli-
mat jest różny. Bywa poważnie z nutą 
filozoficzno-etyczną, jak przy dyskusji 
o aborcji. Bywa strasznie, jak wtedy gdy 
jeden z użytkowników (Guru odesłał go 
w niebyt) obrażał i groził reszcie use-
rów i nękał moderatorów przez prywat-
ne kontakty tj. gg / maile. Bywa całkiem 
zabawnie i rozrywkowo. Osobiście naj-
bardziej lubię wątki „czy jeszcze czyta-
cie książki” i „oprogramowanie alterna-

tywne”. Zawsze znajdę sobie coś cieka-
wego. Dzięki juzkowi od listopada 2007 
regularnie wychodzimy forumową gru-
pą do lubelskich knajpek (autor pomy-
słu nota bene nigdy się nie pojawił), a ja 
rosnę, kiedy widzę każdą nową twarz na 
tych spotkaniach, w związku z powyż-
szym niedługo przerosnę zapewne na-
sze Collegium ;) 

Anna Boruch

***
2 października 2007 r. – niby dzień 

jak co dzień, a jednak... coś się zmieni-
ło. W trakcie kolejnego „skakania” mię-
dzy poszczególnymi działami e-KUL, 
dostałem na swój komunikator propo-
zycję objęcia funkcji moderatora od ad-
ministratora e-KUL`u – tę jakże ma-
giczną wiadomość. Z początku zastana-
wiałem się, czy aby na pewno miała ona 
trafić właśnie do mnie... Jednak zaraz po 
tym, jak utwierdziłem się w przekona-
niu, iż nie jest to ani pomyłka ani żart – 
postanowiłem stawić czoło nowemu wy-
zwaniu, jakim było i nadal jest modero-
wanie e-KUL`u.

Z chwilą, gdy stałem się moderato-
rem e-KUL`u powierzono mi „w opie-
kę” forum WPPKiA. Pomimo tego, iż 
strzegłem porządku tylko na jednym fo-
rum, na brak pracy tak naprawdę nie mo-
głem narzekać. Mam „bzika” na punkcie 
poprawności ortograficznej, gramatycz-
nej i interpunkcyjnej, dlatego też więk-
szość moich interwencji związana by-
ła z próbą uświadomienia innym, że pi-
sanie poprawną polszczyzną „nie boli”. 
Wątki starałem się zamykać tylko wów-
czas, gdy informacje na dany temat by-
ły wyczerpujące i pełne. Od momentu, 
gdy stałem się moderatorem forum aż 
do dziś zostało przeze mnie zamknię-
tych blisko 30 wątków. Przy modera-
cji nie obyło się oczywiście również bez 
wpadek, zarówno tych mniejszych, jak 
i tych nieco większych, jak np. niepo-
prawne użycie niektórych specjalistycz-
nych określeń, umieszczanie postów nie 
do końca zgodnych z głównym tema-
tem danego wątku czy, błędna interpre-
tacja niektórych punktów Regulaminu. 
Na szczęście były to tylko pojedyncze 
przypadki - w końcu człowiek uczy się 
na własnych błędach. Staram się oczywi-
ście na bieżąco poprawiać wszelkie błę-
dy, jakie pojawiają się w postach. Zdarza 
się jednak, że moja interwencja przycho-
dzi z pewnym opóźnieniem – zwłaszcza 
w najgorętszym okresie dla chyba każde-
go studenta (czyt. sesja...). Od początku 
mojej przygody z moderowaniem aż do 
dziś, miałem tylko jedną prośbę o inter-
wencję. Przenoszenie wątków na odpo-
wiednie fora także należało do rzadkości 

– najwyraźniej studenci wiedzą jednak, 
gdzie pisać. Moja dosyć częsta ingeren-
cja w tematy innych użytkowników nie 
spowodowała lawinowego wzrostu skarg 
bądź uwag pod moim adresem, odnośnie 
sposobu moderowania – przynajmniej 
nic mi nie wiadomo na ten temat.

Tomasz Wójcik

***
Nie pamiętam już, kiedy dokład-

nie dowiedziałem się o istnieniu e-kul. 
Nastąpiło to chyba około 3-4 lat temu 
i od razu pomysł mi się spodobał. Tym 
bardziej, że jedną z pierwotnych funk-
cjonalności „e” było forum. A fora to coś, 
co keirany lubią najbardziej. I życie to-
czyło się swoim torem, forum się roz-
rastało, ale cały czas tylko garstka lu-
dzi korzystała z „e”. Później – w okoli-
cach października 2006 nastąpił Wielki 
Reset. Ku zdziwieniu i żalom niektórych 
użytkowników, wszystko zaczęło się od 
początku.

Cały system otrzymał nowe funkcjo-
nalności i chyba właśnie od tego okresu 
można mówić o szybszym jego rozwo-
ju. Mnie od początku brakowało przede 
wszystkim porządku na forum. Tematy 
się powtarzały (szczególnie w okolicach 
kodowanio-sesjowo-zaliczeniowych), 
no i co tu dużo mówić – bałagan był. 
W zasadzie jedynym, co od początku 
pozwalało utrzymać jako taki spokój był 
brak anonimowości. Ale to było przed 
Wielkim Resetem.

Umyka mojej pamięci dokładna hi-
storia pojawienia się studenckiego mo-
derowania, ale wydaje się, że koleżanki 
Ania i Marlena miały na to spory wpływ. 
Dzięki zdobytym uprawnieniom, w cią-
gu dość krótkiego czasu udało się upo-
rządkować powstałe wcześniej tematy, 
pozamykać to, co zbędne. Tak nastał po-
rządek.

Sama działalność obfitowała w wyda-
rzenia czasami śmieszne, czasami strasz-
ne. Jak inaczej określić sytuację, w której 
jeden z użytkowników forum publiku-
je na nim swoją twórczość, później od-
mawia innym prawa do konstruktyw-
nej krytyki, a nawet ucieka się do gróźb. 
Całe szczęście, że uchwalono regulamin, 
do którego przeczytania i stosowania 
bardzo gorąco zachęcam.

Forum obfitowało w tematy ciekawe, 
kontrowersyjne i trochę szkoda, że wie-
le osób, z powodu braku anonimowości, 
po prostu boi się wyrazić swoje zdanie. 
Dlatego apeluję – piszcie to, co uważacie 
za słuszne – dopóki nie będzie to łamało 
regulaminu i polskiego prawa. Nikt ni-
komu nie zrobił i nie zrobi krzywdy za 
wyrażanie własnego zdania.

Wojciech Skitał
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Podsumowanie Akademickich 
Mistrzostw Województwa 
Lubelskiego 2007/2008

30 października 2008 r. w auli Centrum 
Języka i Kultury Polskiej dla Polonii 
i Cudzoziemców UMCS w Lublinie 
odbyła się Inauguracja sportowego ro-
ku akademickiego 2008/2009 połączo-
na z podsumowaniem Akademickich 
Mistrzostw Województwa Lubelskiego 
2007/2008. Organizatorem spotka-
nia był Klub Uczelniany AZS UMCS. 
W uroczystości uczestniczyli prorekto-
rzy lubelskich uczelni: prof. Józef Fert 
– prorektor ds. dydaktyki i wychowa-
nia KUL, prof. Stanisław Michałowski 
– prorektor ds. studenckich UMCS, 
prof. Jacek Roliński – prorektor ds. 
kształcenia UM w Lublinie, przed-
stawiciele władz samorządowych – 
Waldemar Paszkiewicz i Grzegorz 
Łata (Departament Kultury, Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Lubelskiego) oraz Juliusz Szajnocha 
(Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta Lublin) oraz kierownicy 
studiów wychowania fizycznego i spor-
tu, prezesi klubów uczelnianych AZS, 
trenerzy i zawodnicy. Podczas uroczy-
stości przedstawiono największe suk-
cesy sportowe studentów z naszego re-
gionu osiągnięte na arenie międzynaro-
dowej i ogólnopolskiej. Gratulacje i pa-
miątkowe dyplomy z rąk prof. Zdzisława 
Targońskiego (Prezesa Zarządu KŚ 
AZS woj. Lubelskiego) otrzymali m.in.: 
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza 

w Lublinie za zdobycie złotego medalu 
Akademickich Mistrzostw Europy w pił-
ce ręcznej kobiet i Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II za awans zespołu 
tenisistów do Akademickich Mistrzostw 
Europy w tenisie. 

Spotkanie było także podsumo-
waniem Akademickich Mistrzostw 
Województwa Lubelskiego 2007/2008. 
Uczelnie najlepsze w klasyfikacji koń-
cowej otrzymały puchary ufundowa-
ne przez Marszałka Województwa 
Lubelskiego. Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II zajął w tej kla-
syfikacji II miejsce, za Uniwersytetem 
Marii Curie-Skłodowskiej. Pamiątkowy 
puchar i dyplom odebrali: prof. Józef 
Fert oraz mgr Stanisław Lis – kierow-
nik SWFiS.

IV Spartakiada studentów 
i roku

Już po raz czwarty SWFiS we współ-
pracy z KU AZS KUL zorganizowało 
Spartakiadę studentów I roku. Program 
Spartakiady obejmował międzywydzia-
łowe turnieje w futsalu, siatkówce kobiet 
i mężczyzn oraz tenisie stołowym ko-
biet i mężczyzn. Największym zaintere-
sowaniem cieszył się turniej halowej pił-
ki nożnej, do którego zgłosiło się aż 16 
drużyn. Czołowe miejsca zajęli:

I Administracja (Michał Chorab, 
Paweł Lech, Konrad Jurak, Krystian 
Kapica, Marcin Kaca, Szymon Ławczys, 
Bartosz Nowakowski, Tomasz Huk)

II Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna (Daniel Dziubicki, Maciej 
Lebida, Łukasz Sawicki, Maciej Baryła, 
Tomasz Gromaszek, Paweł Więsek, 
Tomasz Gonzalez Arroyo, Łukasz 
Zych)

III Filologia angielska (Adrian 
Siedlec, Mateusz Krzywanowski, 
Radosław Puścian, Damian Kubera, 
Michał Wieliczuk, Mikołaj Paradysz, 
Tomasz Bochniak).

Kolejną dyscypliną cieszącą się du-
żym zainteresowaniem była siatkówka. 
W kategorii kobiet zgłoszonych zosta-
ło 5 zespołów: pedagogika, filologia an-
gielska, filologia germańska, dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna, matema-
tyka i informatyka.

Po rozegraniu meczy eliminacyjnych 
do finału awansowały drużyny dzien-

Sukcesy sportowe studentów KUL 
w I semestrze roku akademickiego 2008/2009

II miejsce w końcowej klasyfikacji dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Na zdjęciu: prof. dr hab. Józef Fert - Prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania KUL; 
mgr Stanisław Lis – Kierownik SWFiS KUL
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nikarstwa i komunikacji społecznej, fi-
lologii germańskiej, filologii angielskiej. 
Zwyciężyła drużyna filologii angielskiej 
przed dziennikarstwem.

Do turnieju siatkówki mężczyzn 
zgłoszone zostały 4 zespoły: filologia 
angielska, informatyka, dziennikarstwo, 
socjologia. Ostatecznie zwyciężyła eki-
pa studentów dziennikarstwa i komuni-
kacji społecznej. 

Stałym punktem Spartakiady są roz-
grywki tenisa stołowego kobiet i męż-
czyzn. Tutaj także nie brakowało emo-
cji. Do zawodów zgłoszonych zostało 19 
zawodników i zawodniczek. Ostatecznie 
najlepsi okazali się

wśród kobiet

I  Karolina Moskalewicz administracja

II Joanna Krajewska filologia germańska

III Karolina Krukowska europeistyka

 wśród mężczyzn:

I Patrick Podsiadło prawo

II Miłosz Witek informatyka

III Krzysztof Jodłowski informatyka

Imprezę zakończyło uroczyste wrę-
czenie pamiątkowych dyplomów, cze-
go podjęli się: kierownik SWFiS – mgr 
Stanisław Lis oraz prezes KU AZS KUL 
–  Monika Wietrzyk.

Poszczególne rozgrywki przygoto-
wali nauczyciele Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu KUL:

• futsal – mgr Jerzy Dumbal

•  piłka siatkowa kobiet i mężczyzn – 
mgr Piotr Olejarnik

•  tenis stołowy – mgr Wiesław 
Dzięcioł

Nadzór nad organizacją imprezy 
sprawował mgr Arkadiusz Czarnecki.

V Mistrzostwa Europy 
w Tenisie Ziemnym – Dublin 
2008 

W dniach 9-14 grudnia 2008 r. 
w Dublinie odbyły się V Akademickie 
Mistrzostwa Europy w tenisie ziem-
nym zorganizowane przez Dublin 
City University oraz CUSAI (Colleges 
and Universities Sports Association 
of Ireland). Po raz kolejny w tych pre-
stiżowych rozgrywkach uczestniczy-
li tenisiści z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. W skład na-
szej reprezentacji wchodzili: trener – 
mgr Jarosław Dobosz, Marek Oratowski 
(III rok ekonomii) oraz Łukasz Puk (III 
rok ekonomii). 

W zawodach wystartowało 16 repre-
zentacji akademickich z 11 krajów. Nasi 
tenisiści zajęli XII miejsce. Rozgrywki 
wygrali reprezentanci London 
Metropolitan University (GBR). Warto 
zaznaczyć, że to już trzeci start naszych 
tenisistów na AME, a w poprzednim ro-
ku zajęli oni znakomitą 4 pozycję. 

47. Plebiscyt Kuriera 
Lubelskiego

9 stycznia 2009 r. w Centrum Kon-
gre sowym Uniwersytetu Przy rod ni cze-
go w Lublinie odbyły się: finał 47. Ple-
bis cytu Kuriera Lubelskiego na 10 naj-
lepszych i najpopularniejszych sportow-
ców minionego roku w województwie 
lubelskim oraz 3. Wojewódzka Gala 
Mistrzów Sportu, organizowana wspól-
nie z redakcją Lubelskiego Sport 
Expressu. Ogromną niespodzianką, 
a także wielkim wyróżnieniem była na-
groda dla Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II za najwięk-

sze postępy sportowe osiągnięte w mi-
nionym roku. W imieniu Rektora KUL, 
nagrodę odebrał ks. prof. Jerzy Gocko, 
kurator KU AZS KUL. 

Puchar Polski w Boksie 
Tajskim

W dniach 9-10 stycznia 2009 r. 
w Olsztynie odbyły się zawody Pucharu 
Polski Muaythai. Grzegorz Mróz, stu-
dent III roku historii KUL, zajął I miej-
sce i zdobył złoty medal w kategorii wa-
gowej pow. 63,5 kg do 67 kg. Był to 
doskonały sprawdzian przed zbliżający-
mi się Mistrzostwami Polski w Boksie 
Tajskim (Muaythai), które odbędą się 
w marcu w Krakowie.

Noworoczny Maraton Fitness
17 stycznia w Hali Sportowej KUL 

odbył się Noworoczny Maraton Fitness. 
Była to szósta tego typu impreza, która 
już na dobre wpisała się w sportową tra-
dycję SWFiS i AZS.

Maraton we współpracy z KU AZS 
zorganizowała i prowadziła mgr Joanna 
Kubińska, która związana jest z tą ini-
cjatywą od samego początku. Impreza 
trwała 3 godziny i obejmowała zajęcia: 
dance, funky, circuit training. W prowa-
dzenie zajęć circuit training, obejmują-
cych 4 stacje wzmacniające włączyły się 
studentki z sekcji aerobiku sportowego 
(Agata Bujak, Karolina Irzyk, Monika 
Droń).

Miłośników tego typu aktywno-
ści nie zabrakło i tym razem, wyzwa-
nie do wspólnego ćwiczenia podjęło 170 
studentów, chcących sprawdzić własne 
możliwości. Mimo zmęczenia, dobre hu-
mory dopisywały do końca. Wśród naj-
bardziej wytrwałych uczestników roz-
losowano nagrody, których fundatorem 
był Klub Uczelniany AZS KUL.

Stanisław Lis, Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu KUL
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Kalendarium
1-2 grudnia

odbyła się konferencja naukowa pt. „KUL wobec wyzwań XX wieku: 1918-

1989” zorganizowana w ramach obchodów 90-lecia Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego Jana Pawła II przez Instytut Historii.

1-12 grudnia

w Instytucie Filologii Germańskiej gościnne wykłady wygłosił prof. Hartmut 

Eggert (Freie Universität Berlin).

2 grudnia

Koło Naukowe Krytyków Literackich oraz Katedra Krytyki Literackiej zorga-

nizowali warsztaty: „Creative writing. Teoria i praktyka” prowadzone przez 

dr hab. Jacka Dąbałę, prof. KUL, specjalistę w zakresie mediów i literatury.

w Sali Kominkowej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się spo-

tkanie nt. „Jak rozmawiać z Niemcami?” z udziałem Kazimierza Wóycic-

kiego, Waldemara Czachura, Grzegorza Janusza oraz Andrzeja Podrazy, 

zorganizowane przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację 

Rozwoju KUL.

odbyło się spotkanie pt. „Koncepcja osoby w myśli św. Augustyna i Boecju-

sza. Jej historyczny kontekst, znaczenie i recepcja” w ramach Konwersa-

torium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, które zorganizował Instytut 

Jana Pawła II. Gościem spotkania była prof. Agnieszka Kijewska, kierownik 

Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL.

Instytut Filologii Germańskiej zorganizował wykład prof. Cesara Lamberta 

z Katolickiego Uniwersytetu Maule (Talca, Chile). Gościnny wykład nosił 

tytuł „Herausforderungen und Grenzen der Übersetzung. Eine Skizze aus 

praktischer Erfahrung“.

2-3 grudnia

w ramach obchodów 

10-lecia Instytutu Nauk 

o Rodzinie KUL odbyła się 

konferencja naukowa pt. 

„Kościół, który gromadzi 

się w domu”. Obrady po-

dzielono na 4 sesje: Kościół 

domowy?, Rodzina jako 

wspólnota zbawienia, Hie-

rarchiczność we wspólno-

cie rodzinnej, Codzienność 

Kościoła domowego.

3 grudnia

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się II Akcja 

informacyjna na temat dawstwa szpiku, z udziałem przedstawicieli Fundacji 

Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Gośćmi spotkania byli 

Jacek Olszewski i Mietek Jurecki. Uczestnicy mogli zgłaszać się do rejestrów 

potencjalnych dawców szpiku. Organizatorzy: Katedra Administracyjnego 

Prawa Gospodarczego KUL, Katedra Psychologii Osobowości KUL i Uczelnia-

ny Samorząd Studentów KUL.

4 grudnia

odbył się koncert Vlasta Karpenko (fortepian) i Anny Krawczyk (skrzypce), 

zorganizowany przez Koło Filozoficzne Studentów.

5 grudnia

Instytut Teologii Moralnej KUL zorganizował sympozjum pt. „Prawa człowie-

ka. Przesłanie moralne Kościoła”, zorganizowane w 60. rocznicę uchwalenia 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

wykład pt. „Filar świata. Opieka bogów i kult pogański w ustroju germań-

skich i słowiańskich plemion” wygłosił prof. Karol Modzelewski (Uniwersytet 

Warszawski, PAN). To kolejny wykład w ramach zorganizowanego przez In-

stytut Historii KUL cyklu wykładów otwartych pod honorowym patronatem 

abp. Józefa Życińskiego, Wielkiego Kanclerza KUL.
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6 grudnia

w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL (Rynek 8) odbył się wernisaż prac 

Jana Cybisa.

8 grudnia

Instytut Teologii Duchowości oraz Polski Związek Kobiet Katolickich zor-

ganizowali sesję naukową w 20-lecie listu apostolskiego Jana Pawła II pt. 

„Mulieris dignitatem”.

w 90. rocznicę pierwszej inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uni-

wersytecie Lubelskim odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 90-lecie 

działalności Uniwersytetu.

8-11 grudnia

akademickie rekolekcje adwentowe prowadził o. Tadeusz Cieślak, jezuita 

pracujący w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

9 grudnia

odbyło się sympozjum pt. „Naturalne planowanie rodziny – „szansa rozwoju 

człowieka czy moralny balast przeszłości?”, zorganizowane przez Instytut 

Nauk o Rodzinie.

9-10 grudnia

odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Literatura polsko-żydowska 

i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań”, zorganizowana 

przez Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Katedrę Antropologii 

Literatury i Badań Kulturowych UJ oraz Fundację Ochrony Dziedzictwa 

Żydowskiego.

10 grudnia

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej zorganizowała sesję 

naukową pt. „Mistrzowie” z okazji jubileuszu pracy dydaktyczno-naukowej 

Ojca Profesora Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv. Słowo o Jubilacie, 

poprzedzające wręczenie jubileuszowego tomu „Roczników Filozoficznych”, 

wygłosiła prof. Agnieszka Kijewska. 

Koło Językoznawcze Studentów Filologii Polskiej KUL zorganizowało konfe-

rencję pt. „Miłość w języku”.

z okazji 60. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

odbyły się XXVI Dni Praw Człowieka zorganizowane przez Katedrę Socjologii 

Prawa i Praw Człowieka Instytutu Socjologii KUL i Grupę Polską Stowarzy-

szenia Prawa Międzynarodowego.

11 grudnia

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Kierow-

nik Kursu Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowali cykl wykładów 

otwartych „Contracts - zobowiązania w prawie amerykańskim”, który po-

prowadził prof. Richard Warner, wykładowca Chicago-Kent College of Law, 

Institute of Technology.
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Nagrodę Skowyrów za rok 2008 otrzymało Biuro Edukacji Publicznej Insty-

tutu Pamięci Narodowej. Nagrodę odebrał Dyrektor BEP IPN dr Jan Żaryn. 

Laudację wygłosił prof. Tomasz Panfil, Dyrektor Instytutu Badań nad Polonią 

i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

Instytut Filologii Polskiej KUL był gospodarzem uroczystości wręczenia 

księgi jubileuszowej Profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, stanowiącej 

wyraz uznania i wdzięczności za wieloletnią działalność naukową i dydak-

tyczną Jubilata.

odbyło się XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania 

współczesnej metafizyki, pt. „Spór o rozumienie filozofii”. Tematem sympo-

zjum były sposoby uprawiania filozofii w nawiązaniu do filozoficznej spu-

ścizny śp. o. prof. Mieczysława A. Krąpca, który we właściwym rozumieniu 

filozofii widział drogę odzyskiwania filozofii dla kultury humanistycznej.

12 grudnia

w związku z rocznicą 90-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II Koło Naukowe Kanonistów oraz Koło Naukowe Studentów Prawa 

zorganizowali wyjście na cmentarz przy ul. Lipowej, gdzie odprawiona 

została msza św. w intencji zmarłych pracowników Wydziału Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji oraz zapalono znicze na ich grobach.

uczniowie szkoły muzycznej i studenci wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej 

UMCS wystąpili w koncercie charytatywnym „Pomagamy Neli”, z którego 

dochód przeznaczony został na operację 15-miesięcznej Neli Krakowiak. 

Organizator – Uczelniany Samorząd Studentów KUL.

odbyło się II Forum Regionalistyczne „Kreatywne regiony i miasta wiedzy”, 

zorganizowane przez Fundację Rozwoju KUL, Fundację Konrada Adenauera, 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublin oraz 

Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Instytutu Ekonomii 

i Zarządzania KUL. Celem Forum była wymiana informacji oraz upowszech-

nianie wyników badań i analiz prowadzonych przez instytucje uczestniczące 

w procesie rozwoju regionalnego. 

15 grudnia

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum oraz Korpo-

racja Akademicka Concordia w Lublinie zorganizowali sesję naukową pt. 

„Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL w II 

Rzeczpospolitej”.

Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL 

w Stalowej Woli zorganizował trzecią konferencję naukową z cyklu „Rodzina 

w prawie”.

w Collegium Iuridicum otwarta została wystawa plakatów z kolekcji Wyso-

kiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. 

16 grudnia

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie 

Lubelskim zorganizował konferencję naukową pt. „Strefa Schengen. Eu-

ropa bez granic czy nowa żelazna kurtyna?” pod honorowym patronatem 

Komendanta Głównego Policji Gen. Insp. Andrzeja Matejuka, Komendanta 

Głównego Straży Granicznej Ppłk SG Leszka Elasa i Szefa Służby Celnej Jacka 

Kapicy.

17 grudnia

odbył się pokaz filmów rosyjskich zorganizowany przez studentów III roku 

kulturoznawstwa.

18 grudnia

społeczność akademicka KUL spotkała się na opłatku uniwersyteckim.
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Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim i Wydział Historyczno-Filolo-

giczny Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowali posiedzenie naukowe 

z referatem dr. Dariusza Słapka (UMCS) i członków Koła Amatorów Antyku 

UMCS nt. „Czy antyczny atleta był dobrym żołnierzem?”.

24 grudnia

Telewizja Lublin wyemitowała program „Kolędy czas...”, w którym usłyszeć 

można kolędy w wykonaniu Chóru KUL pod dyrekcją Grzegorza Pecki.

26 grudnia

Rektor KUL ks. prof. Stanisław Wilk, odprawił mszę św. w Kościele św. Krzyża 

w Warszawie transmitowaną przez I program Polskiego Radia. Oprawę 

muzyczną zapewnił Chór KUL.

9 stycznia

Instytut Wyższej Kultury Religijnej KUL zorganizował spotkanie z okazji 

70-lecia Instytutu połączone z wręczeniem dyplomów ukończenia IWKR.

10 stycznia

w Kościele Akademickim KUL została odprawiona msza święta w drugą 

rocznicę śmierci ś.p. Profesora Jana Czerkawskiego.

Do 10 stycznia

w Galerii 1 im. B. Słomki czynna była wystawa prac Adama Brzezowskiego 

pt. „Brama”.

11 stycznia

Chór KUL wystapił w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej w koncercie 

zatytułowanym „Wieczór z kolędą”.

Chór KUL pod dyrekcją Grzegorza Pecki śpiewał podczas mszy św. w Archi-

katedrze  Lubelskiej transmitowanej przez TV Polonia.

12-16 stycznia

prof. Patricia Cowett, sędzia sądu stanowego w Kalifornii, poprowadziła 

cykl wykładów otwartych „Arbitration” dla studentów wydziału prawa 

i Centrum Prawa Amerykańskiego KUL.

13 stycznia

Instytut Filologii Klasycznej KUL oraz Koło Lubelskie PTF zorganizowali spo-

tkanie połączone z referatem dr. hab. Roberta Zaborowskiego pt. „Zagadki 

psychologii homeryckiej – przypadek Ajaksa”.

odbyło się międzynarodowe sympozjum pt. „Biskup Lubelski Marian Leon 

Fulman – pedagog trudnych lat”, zorganizowane przez Katedrę Pedagogiki 

Porównawczej Instytutu Pedagogiki KUL.

w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, ks. dr hab. 

Mariusz Szram, prof. KUL (Katedra Teologii i Literatury Patrystycznej KUL), 

wygłosił wykład pt. „Kościół jako wspólnota miłości w nauczaniu Ojców 

Kościoła”.

Koło Studentów Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział PTS zorganizowali 

VI edycję konferencji Socjolog na Rynku Pracy pod hasłem Inspiracja czy 
Konformizm?

14 stycznia

odbyło się spotkanie Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk 

Pedagogicznych PAN nt. „Podmiotowość w wychowaniu”, na temat wartości 

wniesionych przez chrześcijaństwo do współczesnej myśli pedagogicznej 

i oferowanych współczesnej Europie.

odbyło się spotkanie nt. „Prześladowani i zapomniani. Raport o prześlado-

waniach chrześcijan w latach 2007-2008”, zorganizowane przez Katolickie 

Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Poli-

tycznej Vade Mecum oraz Koło Teologów.

15 stycznia

prof. Marek Starowieyski (Warszawa, UW) wygłosił wykład nt. „Św. Paweł 

w tradycji apokryficznej” w ramach posiedzenia naukowego Komisji Badań 

nad Antykiem Chrześcijańskim TN KUL.

16 stycznia

prof. Jerzy Jedlicki (Instytut Historii PAN) wygłosił wykład pt. „Kłopoty 

z inteligencją” w ramach wykładów otwartych Instytutu Historii KUL od-

bywających się pod patronatem honorowym abp. prof. Józefa Życińskiego, 

Wielkiego Kanclerza KUL.

odbył się Przegląd Piosenki Bożonarodzeniowej przeznaczony dla mło-

dzieży powyżej 16. roku życia. Soliści i zespoły zostali zakwalifikowani na 

podstawie przysłanego wcześniej materiału muzycznego. Oceniało ich pro-

fesjonalne jury (m.in. J. Sip – Federacja, M. Kozubek – Teatr-A z Gliwic, G. 
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Głuch – Gospel Rain). Spośród zespołów zwyciężył – Con Fuoco, w kategorii 

solistów – Sylwia Skowron, która otrzymała też nagrodę publiczności.

17 stycznia

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Instytut Filologii 

Romańskiej KUL, Lubelskie Towarzystwo Gitarowe, Wydawnictwo „Werset” 

oraz Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie zorganizowali „Wieczór z kolędą 

hiszpańską i polską”.

18-25 stycznia

odbył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w ramach którego 22 

stycznia Instytut Ekumeniczny KUL zorganizował konferencję naukową 

„Zapomniani chrześcijanie. Kościoły w krajach Azji i Bliskiego Wschodu”.

19 stycznia

odbyła się konferencja Kuźnia Kompetencji – Zawód Trener zorganizowana 

przez Samorząd Studentów Instytutu Psychologii przy współpracy Parla-

mentu Studentów i Koła Zarządzania KUL. Konferencji towarzyszył konkurs

fotograficzny dla studentów pt. „Moja własność”. 

20 stycznia

referat pt. „Transcendencja i transcendentalność w teologicznej antropologii 

Karola Wojtyły i Karla Rahnera” wygłosił krakowski dominikanin o. dr hab. 

Jarosław Kupczak, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale 

Teologicznym PAT w Krakowie, jako gość kolejnego Konwersatorium Myśli 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

21 stycznia

odbyła się konferencja naukowa pt. „Własność jako Odpowiedzialność” 

pod honorowym patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, 

zorganizowana przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjolo-

gicznego, Koło Studentów Socjologii KUL oraz Koło Naukowe Studentów 

Socjologii UMCS. Minister wziął udział w panelu dyskusyjnym „Własność 

jako wartość”.

22 stycznia

Instytut Socjologii KUL oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjo-

logicznego zorganizowali wykład prof. Piotra Sztompki (UJ, przewodniczący 

International Sociological Association w latach 2002-2006) pt. „Przestrzeń 

międzyludzka”.

29-30 stycznia

KUL był organizatorem II etapu XXVII Olimpiady Języka Łacińskiego dla 

uczniów liceów ogólnokształcących województwa lubelskiego.

do 30 stycznia

trwała wystawa Agencji Fotograficznej Terra pt. „Terra. MY” inaugurująca 

działalność wystawienniczą w 2009 r.

Pani dr Dorota Kudelska (Katedra Sztuki Nowoczesnej KUL) została laureatką Na-

grody „Nowych Książek” za rok 2008 przyznawanej przez zespół miesięcznika „Nowe 

Książki”. Nagrodzona została praca pt. „Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jac-

ka Malczewskiego”, wydana przez Wydawnictwo KUL. Laureatka jest autorką licznych 

prac naukowych i artykułów. Poprzednio wydała rozprawę „Juliusz Słowacki i sztuki 

plastyczne” (TN KUL 1997), a także opracowała „Listy Jacka Malczewskiego do ojca”, 

które ukazały się w czasopiśmie „Kresy”, nr 48, 2001.

Nagrodę ufundował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jej wręczenie odbyło 

się 26 lutego w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Benedykt XVI mianował księdza prof. Henryka Witczyka członkiem Papieskiej 

Komisji Biblijnej. Ksiądz profesor jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów 

Polskich, przewodniczącym ogólnopolskiego Dzieła Biblijnego i kierownikiem Katedry 

Teologii Biblijnej Nowego Testamentu KUL.

Biskup Polowy Wojska Polskiego przyznał Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu 

Jana Pawła II medal „Milito Pro Christo” w 90-lecie działalności:

• za kształcenie inteligencji katolickiej

•  za wychowywanie młodych ludzi w duchu chrześcijańskich wartości, za kształcenie 

charakterów i postaw

•  za poszukiwanie prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy, jej odkrywanie i wierne 

głoszenie

• za prowadzenie badań w duchu harmonii między nauką i wiarą

• za współtworzenie chrześcijańskiej kultury

•  za niezłomność postaw w całej historii Uczelni - mimo prześladowań, represji i szy-

kanowania

• za wierne wypełnianie dewizy Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego corocznie przyznaje to wyróżnienie dla podkre-

ślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom oraz wytrwale 

służą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, są całkowicie zaangażowane w głoszenie prawdy 

o losach Narodu Polskiego oraz wspierają duszpasterstwo wojskowe.
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Rok 1918 
Narodziny KUL

Luty – w Petersburgu zawiązał się komitet Organizacyjny 
Uniwersytetu. W jego skład weszli fundatorzy: Karol 
Jaroszyński (prezes), inż. Franciszek Skąpski (skarbnik), 
ks. Radziszewski (wiceprezes) ks. Czesław Falkowski (se-
kretarz). Komitet zdecydował o lokalizacji uniwersytetu 
w Lublinie. 

Lipiec – Konferencja Episkopatu, obradującą pod prze-
wodnictwem wizytatora apostolskiego w Polsce – Achillesa 
Ratti, zaakceptowała propozycję powołania w Lublinie uni-
wersytetu katolickiego. Pierwszym rektorem został mia-
nowany ks. Idzi Radziszewski (1918-1922). Celem nowo 
utworzonej instytucji miało być prowadzenie badań nauko-
wych w duchu harmonii między nauką i wiarą oraz kształ-
cenie kadry inteligencji katolickiej. Na dewizę Uczelni wy-
brano hasło „Deo et Patriae” – „Bogu i Ojczyźnie”.

6 września – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego udzieliło 
wstępnej koncesji na założenie „Uniwersytetu prywatnego w Lublinie”. Warunki pozwo-
liły na zorganizowanie czterech Wydziałów: Teologicznego, Prawa Kanonicznego i Nauk 
Moralnych, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Nauk Humanistycznych. 
Uczelnia miała rozpocząć działalność jeszcze na jesieni 1918 r.

Po koniec września w prasie ukazały się ogłoszenia o przyjmowaniu zapi-
sów na studia w nowo utworzonym uniwersytecie. Rozpoczęcie zajęć planowano 27 listo-
pada, termin ten jednak przesunięto, gdyż młodzież wyraziła chęć wstąpienia pod sztan-
dary narodowe.

8 grudnia odbyła się pierwsza inauguracja roku akade-
mickiego w tymczasowej siedzibie Uniwersytetu – gma-
chu Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. 
Mszę św. w kaplicy seminaryjnej odprawił bp Marian Leon 
Fulman. Uroczystości w auli przewodniczył Rektor ks. Idzi 
Radziszewski – w przemówieniu inauguracyjnym pod-
kreślił szczególną rolę edukacji w dziele odbudowy pań-
stwa polskiego, a następnie ogłosił skład osobowy Senatu 
Akademickiego. W imieniu młodzieży przemawiał Jerzy 
Herniczek, a wykład inauguracyjny nt. idei solidaryzmu wy-
głosił profesor ekonomii Henryk Radziszewski.

Pierwszy rok studiów rozpoczęło 399 studentów, w tym 171 
kobiet. Uniwersytet zatrudniał 25 pracowników naukowo-
dydaktycznych. 

10 grudnia o godz. 10.00 rozpoczęły się zajęcia dydak-
tyczne – pierwszy wykład pt. „Teoryja statystyczna”, w sali nr 
1 Seminarium Duchownego, wygłosił Leon Waściszakowski 
vel Waściszewski z Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-
Ekonomicznych.
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