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Zdjęcia z pobytu Jana Pawła II – Stefan Ciechan 

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

Szanowni Państwo,

raz na cztery lata miesiące maj i czerwiec, oprócz zwyczajnego o tej porze roku za-
kończenia zajęć semestru letniego przynoszą wybory władz Uniwersytetu, wydziałów 
i instytutów. Są to jedne z ważniejszych wydarzeń życia akademickiego, bowiem nowe 
gremia rektorskie i dziekańskie będą decydowały, czy to na szczeblu ogólnouniwersyteckim, 
czy na poziomie wydziału, o teraźniejszości i przyszłości naszej Alma Mater. Zawierza-
jąc ich pracę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości 
i umiejętności, życzymy wielu sił w służbie dla dobra Uniwersytetu.

Czerwiec 2012 r. zapisze się też w naszej pamięci ze względu na obchody 25. rocznicy 
wizyty Jana Pawła II w Lublinie. Sympozja, spotkania, publikacje, koncerty z wieńczącą 
obchody Mszą św. na Czubach są okazją nie tylko do wspomnień ale i do postawienia sobie 
na nowo pytania: jak każdy z nas realizuje zadanie wyznaczone przez bł. Jana Pawła 
II – służby prawdzie, służby wolności, służby życiu. Ponieważ, czy tego chcemy, czy nie, 
odpowiedzi na nie udzielamy każdego dnia, nauczając studentów czy wypełniając różne 
obowiązki płynące z uczelnianego życia.

W Przeglądzie znajdą Państwo informacje o wydarzeniach z życia Uniwersytetu, od 
tych radosnych – o naszych nagrodach i wyróżnieniach, o nowej ważnej inicjatywie, jaką 
jest Uniwersytet Otwarty, o licznych konferencjach naukowych i sympozjach, po napawa-
jące nas smutkiem i bólem – o odejściu do wieczności kolejnych naszych Profesorów.

Mając świadomość, że nosimy skarb w naczyniach glinianych pamiętajmy o dewizie 
KUL, jaką jest służba Deo et Patriae.

Zapraszam do lektury.
Radosław Hałas
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ie „Nasz Profesor Papieżem”

Po wyborze kardynała Karola Woj-
tyły na Stolicę Piotrową w dniu 16 

października 1978 roku na frontonie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
zawisł transparent z napisem „Nasz Pro-
fesor Papieżem”. W trzech słowach spo-
łeczność akademicka zawarła ogromną 
dumę i radość z faktu, że nowy papież 
niemal ćwierć wieku, od 1954 roku pra-
cował w Katedrze Etyki. Od 1 grudnia 
1957 roku do października 1978 roku 
(to jest do czasu wyjazdu do Rzymu na 
konklawe po śmierci papieża Jana Paw-
ła I) był jej kierownikiem. Zrządzeniem 
Bożej Opatrzności kierownik Katedry 
Etyki na KUL-u objął katedrę świętego 
Piotra w Rzymie!!! 

Ostatni raz przed wyborem na pa-
pieża kardynał Wojtyła gościł w naszych 
murach 11 maja 1978 roku. Uczestniczył 
wówczas w uroczystości wręczenia na-
grody imienia Idziego Radziszewskiego 

byłemu rektorowi, księdzu Wincentemu 
Granatowi (1901-1979).

Niewielka, kilkudziesięcioosobowa 
zaledwie grupa kulowców wzięła udział 
w inauguracji pontyfikatu swego Profe-
sora, Ojca Świętego Jana Pawła II. Cała 
społeczność pragnęła gościć Go w mu-
rach Jego – naszej Alma Mater. Żywi-
ła nadzieję, że Lublin stanie się jedną 
ze stacji na szlaku papieskiej pielgrzym-
ki do Ojczyzny w 1979 roku. Mimo 
usilnych starań władze państwowe nie 
wyraziły na to zgody.

„Jesteśmy Twoją nadzieją 
– dlatego przyszliśmy pieszo, 
a nie koleją!”

Na miejsce spotkania Chrystusowe-
go Namiestnika z Jego uniwersytetem 
wybrano Jasną Górę, dokąd we środę 
6 czerwca 1979 roku ponad czterysta 
osób z KUL-u przybyło autokarami, 

pociągiem i na piechotę (Jesteśmy Two-
ją nadzieją – dlatego przyszliśmy pieszo, 
a nie koleją!).

W Bazylice Jasnogórskiej z moc-
no bijącymi sercami, nie skrywany-
mi uśmiechami i przyciszając rozmo-
wy czekaliśmy na spotkanie z ukocha-
nym Profesorem-Papieżem. Po serdecz-
nych słowach powitania, wyrażających 
„publicznie i społecznie swoje oddanie, 
hołd, posłuszeństwo i miłość do Ojca 
Świętego, jako Głowy Chrystusowego 
Kościoła, w których najpełniej realizuje 
się człowiek – dziedzic i uczestnik życia 
samego Boga, KTÓRY JEST”, a także 
żal, „że Wasza Świątobliwość tym ra-
zem nie może stanąć w murach naszej 
Alma Mater”, wypowiedzianych przez 
Ojca Rektora M.A. Krąpca nastąpiło 
powitanie przez studenta filozofii Jac-
ka Borzęckiego, a następnie wręczenie 
Ojcu Świętemu darów: kryształowe-
go pucharu, dokumentu informującego 
o codziennym odmawianiu o godzinie 
1200 w kościele Akademickim modlitwy 
Anioł Pański w intencji Ojca Świętego 
[odmawiana jest do dziś M.W.], arkusza 
skóry z podpisami pieszych wędrowców 
i medalu „Za zasługi dla Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego”.

Wreszcie usłyszeliśmy krótki, cie-
pły, a jakże w swej prostocie wymowny 
zwrot – „Moi Drodzy!” ... i dalej:

„Spotykamy się nie w Lublinie, ale na 
Jasnej Górze. Połączone to było z wiel-
kim wysiłkiem natury ideowej, natury 
administracyjnej, natury turystycznej. 
Przeżyliście wiele emocji związanych 
z koleją państwową, a inni może nie 
przeżyli tych emocji kolejowych, ale za 
to mają obrzęki na nogach.

Moi Drodzy, ja jestem Wam bardzo 
za to wdzięczny; i za te emocje natury 
kolejowej, i za te obrzęki na nogach, i za 

9 VI 1987 – dzień, który dał nam Pan!

Jan Paweł II w Lublinie

9 czerwca 1987 r. to data szczególna w historii KUL. W tym dniu w progi naszej Alma Mater zawitał po dziewięciu latach 

nieobecności na Uniwersytecie nasz Profesor Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II. Przedstawiamy obszerną relację z tego spo-

tkania i wydarzeń je poprzedzających, mając nadzieję, że oprócz wspomnień będą one dla każdego z nas okazją do podjęcia 

konkretnych działań w służbie, jaką zadał nam Ojciec Święty.

9 czerwca 1987 r. to również data szczególna w życiu trzech Profesorów naszego Uniwersytetu: o. Andrzeja Derdziuka, ks. 

Krzysztofa Guzowskiego i ks. Mirosława Kalinowskiego, którzy podczas Mszy św. na Czubach przyjęli sakrament święceń kapłań-

skich z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Swoje przeżycia, związane z tą uroczystością opisują o. Andrzej Derdziuk i ks. Krzysztof 

Guzowski.



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 3 (137) maj-czerwiec 2012

5
25

-l
ec

ie
 w

iz
yt

y 
Ja

na
 P

aw
ła

 II
 w

 L
ub

lin
ie

to, żeście tutaj tak licznie przybyli, i za 
to, żeście się do mnie tak dość zasadni-
czo przyznali”. 

Potem Ojciec Święty Katolickie-
mu Uniwersytetowi życzył wyzwalania 
wszechstronnego potencjału duchowe-
go, potencjału umysłu, woli i serca, przez 
który człowiek urzeczywistnia swoje 
człowieczeństwo, zatem więc – forma-
cji całego człowieka, a także „trudne-
go piękna życia ludzkiego”. Po oficjal-
nych wystąpieniach usłyszeliśmy rów-
nież wiele króciutkich wspomnień, do-
powiedzeń i to słynne – zapamiętane 
do dziś – zdanie, skierowane do księdza 
prof. S. Kamińskiego – „Stachu Kamiń-
ski, na co Ci przyszło, masz kolegę pa-
pieża!”, nagrodzone gromkimi brawami. 
Ojciec Święty z wielkim wzruszeniem 
pobłogosławił przywiezione przez nas 
krzyże. „Jesteście pobłogosławieni: lu-
dzie i krzyże” – zakończył. 

W tym miejscu przypomnę mało 
znany fakt, lecz jakże istotny dla wza-
jemnych relacji Jana Pawła II z KUL-
em. Oprócz oficjalnie wręczonych da-
rów Janusz Bazydło i pisząca te słowa 
przekazali Ojcu Świętemu piąty i szósty 
numer „Spotkań. Niezależnego Pisma 
Młodych Katolików”, kwartalnika niele-
galnie wydawanego od jesieni 1977 roku 
(do 1989) przez grono studentów i pra-
cowników KUL-u. Wiemy, że Ojciec 
Święty – głównie dzięki księdzu pro-
fesorowi Tadeuszowi Styczniowi SDS 
(1931-2010) – otrzymywał wszystkie 
numery „Spotkań” i czytał je. Za pośred-
nictwem profesor Teresy Ścibor-Rylskiej 
(1912-85) dotarł do nas spisany na proś-
bę kardynała Karola Wojtyły rękopis 
Wspomnień z Kazachstanu długoletnie-
go więźnia sowieckich łagrów, duszpa-
sterzującego potajemnie w Kazachsta-
nie księdza Władysława Bukowińskiego 
(1904-74), kandydata na ołtarze, a także 
pieniądze na jego wydanie. Wspomnie-
nia te opublikowaliśmy tuż po wyjeździe 
Papieża z Polski w 1979 roku (potem 
jeszcze dwukrotnie) jako drugą pozycję 
Biblioteki „Spotkań”. Niech ten skromny 
passus będzie dowodem naszej wdzięcz-
nej pamięci i serdecznej podzięki.

„Dziękuję za Wasze 
odwiedziny w Warszawie, 
skoro nie mogło dojść do 
moich odwiedzin w Lublinie”

Po zapadnięciu decyzji o następnej wi-
zycie Jana Pawła II do Ojczyzny w 1983 
roku byliśmy niemal pewni, że choć na 
krótko, choć przez kilka godzin będzie-
my Go gościć u siebie, w Jego uczelni. 
Opracowano nawet program odwiedzin, 

które obejmowałyby odsłonięcie pomni-
ka przedstawiającego wzruszającą scenę 
z 23 października 1978 roku z pierw-
szej audiencji dla Polaków z udziałem 
Jana Pawła II i prymasa Stefana Wy-
szyńskiego (1901-81) oraz wręcze-
nie papieżowi doktoratu honoris causa, 
przyznanego na mocy uchwały Senatu 
Akademickiego z dnia 20 stycznia 1983 
roku. Przytoczę ją w pełnym brzmie-
niu: „Senat Akademicki Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, zatwierdza-
jąc uchwały poszczególnych wydziałów, 
podjął jednomyślnie decyzję o nadaniu 
Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Ja-
nowi Pawłowi II, wieloletniemu Profe-
sorowi Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, tytułu doktora honoris cau-
sa w zakresie nauk reprezentowanych 
przez Uniwersytet, pokornie Go rów-
nocześnie prosząc o przyjęcie tej, naj-
wyższej, jaką Uczelnia dysponuje, god-
ności”. W związku z tym wystosowano 
liczne pisma do wielu ważnych instan-
cji. „Ojciec Święty, czując głęboką więź 
osobistą z tą Uczelnią i doceniając jej 
niezastąpiony wkład w życie Kościoła 
w Polsce i w życie Narodu, wielokrotnie 
wyrażał głębokie pragnienie odwiedze-
nia Katolickiej Wspólnoty Uniwersytec-
kiej w Lublinie” – pisano z Watykanu 6 
kwietnia 1983 roku.

Podjęte działania i prośby okazały 
się daremne. Pomnik odsłonięto 30 ma-
ja, a uroczystość nadania doktoratu ho-
norowego zaplanowano na 17 czerwca 
w rezydencji prymasa Polski przy uli-
cy Miodowej w Warszawie. Postano-
wiono, że weźmie w niej udział pięć-
dziesięcioosobowa delegacja w składzie: 

Wielki Kanclerz ksiądz biskup Bolesław 
Pylak, Senat, stare (o. Krąpiec, prof. dr 
hab. Stefan Sawicki i ks. Henryk Da-
mian Wojtyska CP (1933-2009) i nowe 
władze uczelni: rektor – ksiądz biskup 
Piotr Hemperek (1931-92) i prorektor 
– doc. dr hab. Jan Czerkawski (1939-
2007), przedstawiciele wydziałów, sekcji, 
pracowników administracyjnych i stu-
dentów. W piękne, słoneczne piątkowe 
popołudnie o godz. 1530 dostojne grono 
stanęło przed bramą pałacu prymasow-
skiego. Dołączyło do niego kilka zapro-
szonych osób z Warszawy. Uroczystość 
rozpoczęła się z 25-minutowym opóź-
nieniem. O godzinie 1625 w otwartych 
drzwiach sali audiencjonalnej pojawił się 
uśmiechnięty, pogodny, radosny Ojciec 
Święty w towarzystwie księdza prymasa 
Józefa Glempa i kardynałów: Francisz-
ka Macharskiego, Agostina Cassarolego 
(1914-98) i Luigiego Poggiego (1917-
2010).

Po wyciszeniu braw wszyscy usiedli. 
Niezwykle wzruszony ojciec Krąpiec 
rozpoczął przemówienie – 

„Umiłowany Ojcze Święty,
Katolicki Uniwersytet Lubelski sta-

je dziś przed Tobą w osobach swych 
przedstawicieli. Pomimo gorących pra-
gnień i usilnych starań, niestety, nie jest 
nam dane gościć Waszą Świątobliwość 
w murach naszej Uczelni. Przeżywamy 
to tym boleśniej, iż czujemy się z Wa-
szą Świątobliwością związani w sposób 
szczególny. Mieliśmy przecież to szczę-
ście, iż Ojcze Święty byłeś przez bli-
sko dwadzieścia lat naszym Profesorem, 
a co jeszcze ważniejsze, jesteśmy z Tobą 
związani prawdą o człowieku, którego 
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wartość i godność głosisz całemu świa-
tu i którą bronisz nieustraszenie przed 
niebezpiecznymi deformacjami”. Ojciec 
Święty słuchał, uśmiechał się, rozglądał 
się po sali. Ksiądz rektor kontynuował: 
„Ojcze Święty (...) my, społeczność Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
przynosimy Ci to zawierzenie głoszonej 
przez Waszą Świątobliwość prawdzie 
o człowieku, którą staramy się w szcze-
gólny sposób pielęgnować (...) Przy-
nosimy Ci naszą wdzięczność za obro-
nę godności i praw osoby ludzkiej (...), 
a nade wszystko przynosimy Ci miłość 
całej naszej Rodziny Uniwersyteckiej dla 
swego Umiłowanego Ojca i Najdostoj-
niejszego Brata – niech nam będzie wol-
no użyć tego języka rodzinnego.

Jako wyraz tych naszych uczuć – za-
wierzenia, wdzięczności i miłości – spo-
łeczność uniwersytecka składa Wa-
szej Świątobliwości najwyższy dar, ja-
kim dysponujemy – doktorat honoro-
wy ze wszystkich dyscyplin naukowych 
uprawianych w Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim.”

W huku oklasków nastąpiło wręcze-
nie dyplomu honorowego doktoratu. Po 
ich umilknięciu głos zabrał honorowy 
doktor KUL – Ojciec Święty Jan Pa-
weł II. Powiedział m.in.: „Dziękuję za 
Wasze odwiedziny w Warszawie, skoro 
nie mogło dojść do moich odwiedzin 
w Lublinie. Pragnę jeszcze raz zapewnić, 
że bardzo pragnąłem – i nadal pragnę 
– znaleźć się w Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim, który przez szereg lat 
był moim warsztatem pracy. Pracy na 
Waszym Uniwersytecie wiele zawdzię-
czam i wysoce sobie ją cenię. Wydział 
Filozoficzny nie chciał zrezygnować 
z mojej pracy nawet wówczas, gdy jako 

arcybiskup krakowski, mogłem ją wy-
pełniać tylko bardzo fragmentarycz-
nie. Prawdą jest jednak, że aż do roku 
1978 utrzymywałem kontakty naukowe 
z Uniwersytetem, a przede wszystkim 
– dzięki wspaniałym współpracowni-
kom, którzy mnie wyręczali na miejscu 
– mogłem „zdalnie” kierować katedrą 
etyki. Jeżeli pomimo kilkakrotnej prośby 
o zwolnienie, Dziekanat i Rektorat stale 
decydował się podtrzymywać ten układ, 
znajdowałem w tym pewnego rodzaju 
„rozgrzeszenie”.

„(...) Jeśli dzisiaj zdecydowaliście 
się na wręczenie mi doktoratu „hono-
ris causa” – to jakkolwiek raczej nie jest 
to zgodne z tradycją mojego urzędu – 
w tym wypadku ulegam. Nie mogę się 
sprzeciwiać Władzom Uniwersytetu, 
który przez tyle lat był moim pracodaw-
cą – a władze uniwersyteckie stanowiły 
w stosunku do mnie instancję przełożo-
ną, superiores. (...) Ta moja uległość bę-
dzie wyrazem szacunku, jaki żywię dla 
nauki, a w szczególności Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Niech będzie 
wyrazem miłości, jaką otaczam tę kato-
licką Alma Mater w mojej Ojczyźnie”.

„(...) Życzę, ażeby KUL stanowił 
autentyczne środowisko pracy nauko-
wej i wychowawczej wedle najlepszych 
tradycji uniwersyteckiej kultury pol-
skiej, europejskiej i światowej. (...) Ży-
czę, ażeby ziemi polskiej nasz katolicki 
uniwersytet przysparzał ludzi mądrych 
i mężnych.”

Obietnicą złożenia jako wotum tego 
wyróżnienia akademickiego „na Jasnej 
Górze przed wizerunkiem Matki nasze-
go Narodu” oraz zawierzenia „Maryi – 
Stolicy Mądrości katolickiej Alma Ma-
ter z Lublina i wszystkiego, co ona czyni 

dla przyszłości Kościoła, Narodu i jego 
kultury” Jan Paweł II zakończył swoją 
wypowiedź.

Uczestnicy uroczystości przekazali 
Papieżowi brązową miniaturę pomni-
ka, album ze zdjęciami z uroczystości 
jego odsłonięcia, specjalny medal wy-
bity z tej okazji i bibliofilskie wydanie 
poematu K. Wojtyły Myśląc Ojczyzna. 
Obdarowani zostali medalami z wize-
runkiem Matki Bożej Częstochowskiej 
i napisem Regina Poloniae oraz głośną 
książką André Frossarda Rozmowy z Ja-
nem Pawłem II z pogrubionymi na karcie 
tytułowej znamiennymi słowami z in-
auguracji pontyfikatu „Nie lękajcie się”. 
Ojciec Święty przywitał się i z każdym 
zamienił kilka słów. Wszyscy garnęli się 
do niego, aby być jak najbliżej i słyszeć 
każde jego słowo. Czas biegł nieubłaga-
nie i dobiegło końca to wyjątkowe, je-
dynie w swoim rodzaju i wymowie spo-
tkanie, przedłużone o 25 minut. Trze-
ba było się pożegnać, gdyż na Stadionie 
Dziesięciolecia i przylegających doń te-
renach czekały setki tysięcy wiernych. 
Oni też chcieli być z Nim, zobaczyć Go 
i słuchać, wspólnie się modlić, cieszyć się 
z Jego odwiedzin Ojczyzny.

„Czekamy na Waszą 
Świątobliwość od kilku lat”

Mijały lata, a więź uniwersytetu z Ja-
nem Pawłem II nie ustawała, pogłębiała 
się wręcz. Wcale niemałe grupy pracow-
ników i studentów odwiedzały dawnego 
Profesora w Watykanie i Castel Gan-
dolfo. On niezmiernie cieszył się z tych 
wizyt, czemu zawsze dawał serdeczny 
wyraz. Tu, na KUL-u zaś skupiano się 
na jego dorobku naukowym, nauczaniu 
i posłudze pasterskiej. Zagadnieniom 
tym poświęcano liczne prace magister-
skie, licencjackie i doktorskie. Powołany 
na mocy ustawy Senatu Akademickiego 
z 25 czerwca 1982 roku Instytut Jana 
Pawła II przybliżał „myśl i dzieła papie-
ża Jana Pawła II” poprzez organizowa-
ne na ich temat konwersatoria, sesje na-
ukowe i imponującą działalność wydaw-
niczą. Dużo miejsca dokumentowaniu 
pontyfikatu Papieża-Polaka poświęcała 
Encyklopedia Katolicka. 

Było niemal pewne, że w trakcie na-
stępnej papieskiej pielgrzymki do Oj-
czyzny nie będzie można pominąć Lu-
blina. Kiedy pojawiła się wieść, że może 
do niej dojść w związku z organizowa-
nym w 1987 roku II Kongresem Eu-
charystycznym w Polsce już 21 stycznia 
1987 roku ordynariusz lubelski Bolesław 
Pylak wystosował list zapraszający Oj-
ca Świętego do Lublina, gdyż „Na taką 
wizytę czeka Lud Boży tej diecezji (...), 
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czeka także społeczność Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, która szczy-
ci się nieustannie faktem, że nasz ko-
chany Papież był jeszcze nie tak dawno 
profesorem tej zasłużonej dla Kościoła 
i Ojczyzny Uczelni. Czekamy na Wa-
szą Świątobliwość od kilku lat i mamy 
nadzieję, że tym razem nasze marzenia 
spełnią się” – pisał ksiądz biskup. Podob-
ne zaproszenie wysłały władze KUL-u.

Wreszcie za trzecim razem udało się 
– władze państwowe zgodziły się na to. 
Zgłosiły jeden punkt programu – krótką 
wizytę na terenie byłego obozu koncen-
tracyjnego na Majdanku. Tego nikt nie 
kwestionował. Po długich dyskusjach 
ustalono przebieg 10-godzinnego po-
bytu Ojca Świętego w naszym mieście 
w dniu 9 czerwca 1987 roku, składający 
się z czterech etapów: Majdanek, kate-
dra, KUL i Czuby. Każde z tych miejsc 
od razu rozpoczęło przygotowania do 
niezwykłego, historycznego wydarzenia, 
koncentrując się na jego głównym celu 
– II Kongresie Eucharystycznym i sa-
kramentach świętych oraz przyświeca-
jącemu mu hasłu: „Do końca ich umiło-
wał”. Lublinowi wyznaczono celebrację 
szóstego sakramentu – kapłaństwa, cze-
go ukoronowaniem miało być udziele-
nie święceń kapłańskich pięćdziesięciu 
diakonom.

Zaangażowanie wszystkich środo-
wisk do godnego przyjęcia Dostojnego 
Gościa i owocnego przeżycia spotkania 
z Nim przeszły najśmielsze oczekiwa-
nia. Mimo wielu zewnętrznych trud-
ności związanych ze „zdobyciem” po-
trzebnych materiałów i nie najlepszej 

pogody (dużo i często padało) przygo-
towania przebiegały nad podziw spraw-
nie. Zgodnie układała się współpraca 
władz państwowych i samorządowych 
ze stroną kościelną oraz wszystkimi wy-
znaczonymi służbami. Nie będę przypo-
minać, ile czego kupiono, zgromadzono, 
zdobyto, użyto, wykopano, zbudowano. 
Tak miało być, jak z góry ustalono i te-
mu wszystko podporządkowano, a mia-
ło być po Bożemu, godnie, pięknie, ele-
gancko, bezpiecznie, gościnnie, słowem 
– jak najlepiej. Starano się, by tak by-
ło. Nasze królewskie miasto wypięknia-
ło, co zauważyli lublinianie i przyjezd-
ni. Czyż można było sobie wyobrazić 
wspanialszy jubileusz 670-lecia nadania 
praw miejskich – pod każdym wzglę-
dem!!! Wszystko było nadzwyczajne! 
Okna przystrojono wizerunkami Papie-
ża, motywami eucharystycznymi, krzy-
żami, obrazami religijnymi. W powie-
trzu pachniało kwiatami. Delikatny wie-
trzyk poruszał chorągiewki zawieszone 
na słupach. W sercach czuło się radość 
ze zbliżającego się wielkiego święta.

„Dzień, który dał nam Pan!”

Nadszedł wreszcie wyczekiwany wto-
rek 9 czerwca 1987 roku – dzień, który 
dał nam Pan! Po pięknej, ciepłej nie-
dzieli i słonecznym poniedziałku niemal 
całą noc padał deszcz. Wczesny pora-
nek przywitał mgłą. Szczególnie gęsta 
spowijała ogromny teren obozu koncen-
tracyjnego. Z mlecznej bieli wyłaniały 
się wieże strażnicze, baraki, betonowe 

słupy i druty kolczaste. Przedstawicie-
le władz miejskich i kościelnych wraz 
z grupą byłych więźniów wypatrywa-
li papieskich helikopterów na niebie. 
O godz. 915 usiadły na murawie obozu. 
W całym mieście rozdzwoniły się dzwo-
ny. Dostojny Gość wolniutko wyszedł 
z samolotu, przywitał się z wybrany-
mi osobami, ukląkł na przygotowanym 
klęczniku i zastygł w modlitwie. Orkie-
stra WSK Świdnik grała Marsza żałob-
nego F. Chopina. Biały Pielgrzym wstał, 
podszedł do cokołu otaczającego prochy 
zamordowanych i ucałował go. Podająca 
mu biało-czerwone róże Wanda Ossow-
ska (1912-2001), łączniczka Armii Kra-
jowej, więźniarka Pawiaka, Majdanka, 
Auschwitz-Birkenau i Ravensbrück, 
pielęgniarka (w 1989 roku odznaczona 
Międzynarodowym Medalem Floren-
ce Nightingale, zwanym pielęgniarskim 
Noblem) – wbrew ustaleniom – zaczę-
ła mówić: „W imieniu byłych więźniów 
tego obozu, obozu zagłady, składam Je-
go Świątobliwości najserdeczniejsze po-
dziękowanie, że do nas przybył, że się 
modlił za naszych braci, siostry i dzieci 
tak straszliwie zamęczone i zamordowa-
ne. Kochamy Cię, Ojcze Święty i modli-
my się, aby Bóg Wszechmogący i Mat-
ka Najświętsza strzegli każdego Twojego 
kroku, dawali siły i zdrowie. I prosimy 
o błogosławieństwo dla nas tu zebra-
nych i dla tych, którzy z powodu wieku 
i choroby nie mogli przybyć. Pobłogo-
sław nas Ojcze Święty”.

Jan Paweł II nie pozwolił jej uklęknąć. 
Mówił: „Bóg zapłać za te słowa. Z całe-
go serca Bóg zapłać. Pani przemówiła 
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w imieniu wszystkich dawnych więźniów 
Majdanka, którzy jeszcze żyją. Przybyli-
śmy tutaj, przybyłem, aby oddać cześć 
pamięci tych, którzy zginęli i tym, któ-
rzy przeżyli. Nie przestańcie być świad-
kami tamtych braci i sióstr, którzy tutaj 
zostawili swoje szczątki doczesne, nie 
przestawajcie być przestrogą, tak jak tu 
jest napisane na tym Mauzoleum. Prze-
strogą dla wszystkich pokoleń, które po 
Was przychodzą, bo jesteście naznaczeni 
stygmatem straszliwego doświadczenia 
ludów (...) Wam, drodzy bracia i siostry 
Świadkowie dziękuję za to świadectwo, 
które dajecie, nie przestańcie je dawać. 
Na tym miejscu przychodzą mi na myśl 
także i ci, którzy byli sprawcami. My-
ślimy o nich, myślimy w tym duchu, 
w którym myślał Chrystus konający na 
krzyżu i oddajemy ich sprawiedliwości 
Bożej i Bożemu miłosierdziu.

Niech to będzie memento dla wszyst-
kich pokoleń, że człowiek nie może stać 
się dla człowieka katem, że musi pozo-
stać dla człowieka bratem”.

Ojciec Święty skończył mówić. Ser-
decznie przytulił Panią Wandę, położył 
na cokole kwiaty, wpisał się do księgi pa-
miątkowej: „Dusze sprawiedliwych żyją 
w Panu”. Wsiadł do papamobilu i odje-
chał. Po raz pierwszy tego dnia wyjrzało 
słońce.

Kolumna papieska przejechała obok 
kościołów pod wezwaniami świętego 
Maksymiliana Marii Kolbego i święte-
go Michała Archanioła na Bronowicach, 
potem mknęła ulicą Buczka (obecnie 
Zamojska) wzdłuż murów otaczających 
Wyższe Seminarium Duchowne i za-
trzymała się na placu przed katedrą, któ-
rą dopiero w maju 1987 roku uwzględ-
niono na szlaku pielgrzymim po Lubli-
nie, a przesądził o tym fakt, że dzień 
wizyty Ojca Świętego zbiegł się z datą 
konsekracji świątyni, która miała miejsce 
właśnie 9 czerwca 1604 roku. Powitany 
przez Polską Orkiestrę Włościańską im. 
Karola Namysłowskiego z Zamościa Jan 
Paweł II wszedł do katedry, podszedł 
do głównego ołtarza, dłuższą chwilę się 
modlił, potem modlił się przed obra-
zem Matki Bożej Płaczącej (kopia Iko-
ny Jasnogórskiej; 3 lipca 1949 roku po 
prawym policzku Maryi spływała duża 
łza; wydarzenie to nazwano cudem lu-
belskim; 26 lipca 1988 roku obraz zo-
stał ukoronowany papieskimi korona-
mi). Wychodząc z katedry boczną nawą 
na prośbę biskupa Ryszarda Karpińskie-
go wypowiedział słowa błogosławień-
stwa: „Niech Pan Bóg błogosławi parafii 
katedralnej w Lublinie, z którą wiąże 
mnie tyle lat pamięci, modlitwy na tym 
miejscu w okresie moich dojazdów do 
Katolickiego Uniwersytetu. Ze wzru-
szeniem tu wracam. Ze wzruszeniem 

przypominam też wszystko, cośmy tu 
wspólnie przeżyli i Millennium przed 
katedrą odprawione. Niech Bóg błogo-
sławi wszystkim”.

„Błogosławiony, który 
przychodzi w imię Pana”

Kolumna papieska ruszyła w stronę 
KUL-u, mijając udekorowane świątynie 
pod wezwaniem Ducha Świętego i św. 
Piotra i Pawła (O. Kapucyni) oraz wy-
pełniony tłumem Plac Litewski z grają-
cą tam orkiestrą górniczą z Łęcznej. Naj-
starsza lubelska uczelnia bardzo inten-
sywnie przygotowywała się do tej uro-
czystej chwili. Tylko w maju wygłoszono 
w związku z wizytą Jana Pawła II 47 
wykładów. Bardzo pięknie i wymownie 
udekorowano gmach. Fronton od strony 
Alei Racławickich przyozdobiono du-
żym transparentem z powitalnym napi-
sem: „Błogosławiony, który przychodzi 
w imię Pana”. Drugą część tego biblij-
nego wersetu „Aby zwiastować niezgłę-
bione bogactwa Chrystusa” umieszczo-
no na dziedzińcu nad dawną stołówką. 
Nad tymi słowami w centralnej części 
drugiego piętra zawieszono namalowa-
ny przez panią Michalinę Struczyńską 
z historii sztuki KUL obraz Matki Bożej 
Ostrobramskiej, a po jego bokach flagi – 
watykańską i polską. Okna pierwszego 
piętra przeciwległych skrzydeł udeko-
rowano kielichami z hostią. Na środ-
ku wyjścia na dziedziniec zamontowano 
żółto-pomarańczowo-biały baldachim 
z papieskim herbem i dobrze widocz-
ną dewizą papieską Totus Tuus. Wyście-
lone czerwoną wykładziną podium gę-
sto zastawiono biało-żółtymi gerberami 
i gipsówką. Poniżej, z boku ustawiono 

wysoki, drewniany krzyż z cenną, drew-
nianą, średniowieczną figurą Chrystusa. 
Skromnie, elegancko, pięknie...

Od wczesnych godzin rannych grup-
ki kulowców, zaopatrzonych w specjalne 
karty wstępu, tłoczyły się przed wyzna-
czonym przez służby porządkowe jedy-
nym wejściem na dziedziniec od strony 
ulic Nowotki (obecnie I. Radziszewskie-
go) i Łopacińskiego. Trzykrotna kon-
trola prowadzona przez studentów-po-
rządkowych i milicjantów, skrupulatnie 
sprawdzających zaproszenia i dowody 
osobiste oraz badających wykrywaczem 
metalu przedłużała wejście i powodowa-
ła zniecierpliwienie czekających w gęst-
niejącej kolejce. W dodatku trzeba było 
zostawić w depozycie parasole i apara-
ty fotograficzne. Skontrolowani, całko-
wicie rozbrojeni z ulgą wchodziliśmy 
na dziedziniec, który wcale nie był tak 
mocno zatłoczony, jak można się było 
spodziewać. Wielki ścisk panował tyl-
ko przed podium. Stanęłam przy po-
mniku. W pobliżu stał ksiądz profesor 
Stanisław Wilk SDB, późniejszy rek-
tor i romanista Władysław Kwiatkowski 
(1930-2004). Trochę zazdrościłam pani 
Eli Wilemskiej, którą wypatrzyłam tuż 
przy krzyżu. 

O godzinie 830 na dziedzińcu rozpo-
częła się Msza święta odprawiana przez 
księdza biskupa rektora Piotra Hem-
perka i licznych księży. Dzięki dobremu 
nagłośnieniu mogli w niej uczestniczyć 
przebywający w auli goście. Kilka mi-
nut przed 1000 dało się słyszeć brawa. To 
klaskały dzieci pracowników KUL usta-
wione po drugiej stronie ulicy, naprzeciw 
wejścia na uczelnię. Po powitaniu przed 
schodami przez rektorów i Senat Oj-
ciec Święty wszedł do auli, gdzie ocze-
kiwała go 400-osobowa reprezentacja 
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polskiego świata nauki (rektorzy, dzieka-
ni i profesorowie uniwersytetów, uczel-
ni medycznych, rolniczych, technicz-
nych, ekonomicznych, pedagogicznych, 
artystycznych, teologicznych, ośrodków 
naukowych Polskiej Akademii Nauk) 
oraz uniwersytetów z Belgii, Holandii, 
Francji, Republiki Federalnej Niemiec, 
Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Po-
suwając się wolno do przodu Jan Pa-
weł II zatrzymywał się, uśmiechnięty, 
rozpromieniony, wcale się nie spieszył. 
Zbliżył się do podium z rzucającym się 
w oczy napisem „Veritatem facientes in 
Caritate” („Czyńcie prawdę w miłości”). 
Wraz z zebranymi wysłuchał wykonanej 
przez chór akademicki pod dyrekcją Ka-
zia Górskiego (1944-2009) pieśni Gaude 
Mater Polonia. Zasiadł na tronie-fotelu, 
ozdobionym herbem papieskim i zwi-
sającą nad nim z wysoka wielką złoci-
stą stułą.

Słowa powitania wygłosił Ksiądz 
Rektor Hemperek: „Ojcze Święty!

Z ogromną radością przedstawicie-
le świata nauki zgromadzeni tu, w auli 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
przyjmują obecność najwyższego Paste-
rza Kościoła katolickiego jako szczegól-
ny dar Tego, który sam pracy naukowej 
poświęcił wiele czasu, i któremu sprawy 
nauki pozostają zawsze bliskie i drogie 
(…). Ojcze Święty, ci, którzy trudzą się 
poznawaniem i przekazywaniem prawdy, 
pracownicy nauki, przybyli tu ze wszyst-
kich stron Polski, wdzięczni za Twoją 
obecność, proszą dziś Ciebie, Świadka 
i Głosiciela prawdy najwyższej, o sło-
wo pouczenia i umocnienia, aby mogli 

sprostać wyzwaniu, jakie stawia im dziś 
i na tej ziemi służba prawdzie”.

Z długiego, wielowątkowego przemó-
wienia Ojca Świętego w pamięć wryły 
mi się słowa: „Społeczeństwo oczekuje 
od swych uniwersytetów ugruntowania 
własnej podmiotowości, oczekuje uka-
zania racji, które ją uzasadniają oraz mo-
tywów i działań, które jej służą. Z tym 
też jest ściśle związany wymóg wolności 
akademickiej – czyli też słusznej autono-
mii uniwersytetów i uczelni. Ta właśnie 
autonomia na służbie prawdy poznawa-
nej i przekazywanej jest warunkiem nie-
jako organicznym podmiotowości całe-
go społeczeństwa, wśród którego uni-
wersytety spełniają swoją misję.

Czy taki cel przyświecał naszym mo-
narchom naprzód jeszcze z dynastii pia-
stowskiej, a potem jagiellońskiej – przy 
fundowaniu i odnawianiu pierwszego 
w Polsce uniwersytetu? Ośmieliłbym się 
powiedzieć, że tak”.

W zakończeniu Ojciec Święty wyra-
ził „szczególną radość z tego, że to tak 
wymowne spotkanie ze światem nauki 
polskiej znalazło miejsce w Lublinie. 
To miasto posiada swą historyczną wy-
mowę. Jest to nie tylko wymowa unii 
lubelskiej, ale wszystkiego, co stanowi 
dziejowy, kulturalny, etyczny i religijny 
kontekst tej unii. Cały wielki dziejowy 
proces spotkania pomiędzy Zachodem 
a Wschodem. Wzajemnego przyciąga-
nia się i odpychania. Odpychania – ale 
i przyciągania. Ten proces należy do ca-
łych naszych dziejów. (...) Może bardziej 
„wczoraj” niż „dzisiaj”: jednakże „dzisiaj” 
nie podobna oddzielić od „wczoraj”. 

Naród żyje wciąż całą swoją historią. 
I Kościół w narodzie – też. I proces ten 
nie jest zakończony. 

Nikt też nie zdejmuje z ludzi tu ży-
jących, zwłaszcza z ludzi nauki, odpo-
wiedzialności za ostateczny wynik te-
go dziejowego procesu w tym miejscu 
Europy! I świata! W miejscu „trudnego 
wyzwania”.

Tak więc sprawa, na którą symbolicz-
nie wskazuje to miasto – Lublin (a mo-
że także i ten uniwersytet: KUL), ma 
wymiar nie tylko polski, ale europejski. 
Owszem, uniwersalny”.

Kiedy ucichły oklaski, na zaprosze-
nie Jana Pawła II, podchodzili do niego 
przedstawiciele uczelni pozalubelskich. 
Tej nieprzewidzianej programem cere-
monii towarzyszyło życzenie papieża: 
„Proszę przekazać ten uścisk dłoni swo-
jej uczelni”.

„Uniwersytecie! Alma Mater! 
(...) Służ prawdzie! Jeśli 
służysz prawdzie – służysz 
wolności. Wyzwalaniu 
człowieka i narodu. Służysz 
życiu!”

Z krótkim opóźnieniem Ojciec Świę-
ty zszedł na dziedziniec, gdzie czeka-
ło na niego kilkutysięczne grono pra-
cowników, studentów i członków To-
warzystwa Przyjaciół KUL. Wybuchła 
prawdziwa eksplozja radości. Był pośród 
nas, z nami! Z trudem dało się słyszeć 
słowa powitania Ojca Świętego przez 
księdza biskupa P. Hemperka, rekto-
ra KUL: „Umiłowany Ojcze Święty!
Katolicki Uniwersytet Lubelski z gorą-
cym pragnieniem i z niezłomną nadzieją 
od lat oczekiwał na dar odwiedzin naj-
wyższego Pasterza, który wcześniej przez 
prawie ćwierćwiecze był z tą Uczelnią 
związany pracą naukową i wychowaw-
czą, twórczo współdziałając w wypełnia-
niu tej misji. 

Dziś, gdy spełniają się oczekiwania 
naszej wspólnoty, przepełnieni radością, 
pragniemy wyrazić Bożej Opatrzności 
naszą głęboką wdzięczność za dobro, ja-
kie budowałeś przebywając wśród nas, 
i za światło, jakim oświecasz nasze umy-
sły i zagrzewasz serca, pełniąc w Ko-
ściele Chrystusowym posługę Apostoła 
Piotra (...) pragniemy w Twojej, Ojcze 
Święty, obecności odnowić w nas wo-
lę wiernej służby Bogu i Ojczyźnie, dla 
której pełnienia nasz Uniwersytet został 
przed 69 laty powołany do istnienia (...) 
Chyląc się do Twoich stóp, Ojcze Świę-
ty, prosimy Cię pokornie o słowo po-
uczenia i umocnienia oraz o apostolskie 
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błogosławieństwo dla nas i dla naszych 
zamierzeń”.

W imieniu studentów powitał Ojca 
Świętego przewodniczący Samorządu 
Studentów KUL Grzegorz Grządziel. 
Opowiadał krótko, „co się u nas dzieje, 
tak jak ludzie kochający się opowiadają 
sobie o tym, co wydarzyło się w czasie 
ich rozłąki. Witamy Cię, niestrudzone-
go Pielgrzyma, jako Pasterza Kościoła, 
ale także jako naszego wypróbowane-
go Przyjaciela. Wiemy, że o nas pamię-
tasz, Ojcze Święty, i modlisz się za nas. 
My też modlimy się za Ciebie. Jednoczą 
nas z Tobą Msze Święte naszej wspól-
noty i Anioł Pański w Twojej inten-
cji. Jednoczy nas z Tobą, Ojcze Święty, 
prawda, którą głosisz. Kochamy Cię za 
to, potrzebna jest nam Twoja obecność 
wśród nas. Chcemy pamiętać o wielkich 
sprawach, którymi podzieliłeś się z na-
mi w „Liście do młodych całego świata”. 
Razem z Tobą czuwamy, by nie prze-
stał płonąć ogień miłości, jaki Chrystus 
przyniósł na ziemię”.

Pieśnią Chrystus Wodzem, Chrystus 
Królem w wykonaniu połączonych chó-
rów – akademickiego i muzykologii roz-
poczęła się liturgia słowa, prowadzona 
przez księdza profesora Romualda Ra-
ka (1920-2003). Profesor Stefan Sa-
wicki, były prorektor KUL przeczytał 
fragment Pierwszego Listu świętego Paw-
ła do Koryntian, młody diakon – frag-
ment Ewangelii według świętego Jana ( J 
13,1; od słów zaczynających opis ostat-
niej Wieczerzy: „Było to przed Świętem 
Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego 
godzina przejścia z tego świata do Oj-
ca, umiłowawszy swoich na świecie, do 
końca ich umiłował”; ostatnie słowa – 
„do końca ich umiłował” stanowiły ha-
sło Kongresu Eucharystycznego). 

Nawiązując do czytań Ojciec Świę-
ty mówił o zadaniach uniwersytetów, 
uniwersytetów katolickich i o spe-
cyfice KUL-u, powołanego prawie że 
równocześnie z datą odzyskania przez 
Polskę niepodległości państwowej. 

„Katolicka specyfika stanowi o atrakcyj-
ności KUL-u w całej polskiej rodzinie 
akademickiej. Wyczuwa ona bezbłędnie, 
że tu można oczekiwać nie tylko solid-
nej wiedzy, ale też dostępu do innego 
porządku prawdy, do tego specyficzne-
go światła, jakie tajemnica Chrystusa 
rzuca na misterium ludzkiego istnienia. 
Stąd też potrzeba stałego wychodzenia 
naprzeciw potrzebom środowisk na-
ukowych całej Ojczyzny. Dokonać te-
go można jedynie poprzez wyrazistość 
własnej postawy akademickiej i chrze-
ścijańskiej zarazem, poprzez wrażliwość 
na to, co ludzkie i Boskie. Odnosi się to 
do profesorów, do studentów, do wszyst-
kich, którzy ten Uniwersytet tworzą”.

W słowach Jana Pawła II dało się wy-
czuć zaufanie, jakie składał w ręce profe-
sorów i studentów swojej uczelni. „Rola 
i atrakcyjność Katolickiego Uniwersy-
tetu wiąże się z nadzieją, że tu znajdzie 
się prawdziwa wspólnota łącząca profe-
sorów, pracowników administracyjnych 
i fizycznych, wspólnota studentów – 
świadectwo żywego chrześcijaństwa; że 
autentyczna katolicka rodzina uniwer-
sytecka jest miejscem nie tylko „prawdy 
naukowej”, ale i „prawdy życia”. Wystą-
pienie swoje Papież zakończył wielkim 
apelem, który na trwałe pozostał w pa-
mięci słuchaczy: „Uniwersytecie! Alma 
Mater! (...) Służ prawdzie! Jeśli służysz 
prawdzie – służysz wolności. Wyzwala-
niu człowieka i narodu. Służysz życiu!”

Po papieskim przemówieniu, na-
grodzonym głośnymi oklaskami, na-
stąpiła modlitwa wiernych, wygłoszona 
przez wydelegowanych przedstawicieli 
społeczności akademickiej, między in-
nymi: Jana Warmińskiego, Annę Bu-
czek, panie – Alicję Zbańską i Danutę 
Dzierzkowską oraz dwóch nieznanych 
mi z imienia i nazwiska młodych męż-
czyzn. Następnie Papież poświęcił ka-
mień węgielny pod nowe kolegium uni-
wersyteckie jego imienia. Ksiądz rektor 
Hemperek pokazał zebranym dary Ojca 
Świętego: kielich i patenę dla Kościoła 

Akademickiego oraz poinformował 
o hojnym darze pieniężnym na stypen-
dia naukowe, co przyjęto owacją.

Oklaskom i śpiewom nie było koń-
ca. Ogólne, donośne Sto lat, sto lat! Po-
tem chór zaintonował podjęte przez 
wszystkich My chcemy Boga. Następnie 
zaśpiewaliśmy całym sercem Kochamy 
Cię – Alleluja! Kochamy Cię – Alleluja!! 
Alleluja, Alleluja – kochamy Cię! I znowu 
brawa, podziękowania od Ojca Święte-
go, zwłaszcza dla chóru, który „jest zna-
ny szeroko w świecie – między inny-
mi w Rzymie: na placu świętego Pio-
tra i w innych miejscach”, a także żal 
Ojca Świętego: „Tylko szkoda, że ten 
teatr kulowski nie dał się jeszcze po-
znać! Ja tutaj wyrażam ukryte pragnie-
nia Rzymu... i świata!” Potężny okrzyk 
– „Zostań z nami!” i odpowiedź, że nie 
może, bo jest jedną „z najbardziej na 
świecie popędzanych istot”. Nie może 
więc się spóźniać. Pragnie „jakoś docią-
gać – między innymi także w tym celu 
przyszedłem dzisiaj do KUL-u – aże-
by tutaj doznać jakiegoś odmłodzenia, 
odmłodzenia ducha!” Ze słowami „Po-
chwalony Jezus Chrystus” Jan Paweł II 
wszedł do gmachu uniwersytetu. Boże 
coś Polskę towarzyszyło opuszczającym 
aulę i dziedziniec. Trzeba było wydostać 
się z KUL-u i udać się na kolejną stację 
pielgrzymowania z Papieżem.

W salonach rektorskich Jan Paweł II 
złożył autograf pod wpisem w Księdze 
pamiątkowej ze słowami: „Ojciec Święty 
Jan Paweł II odwiedził 9 czerwca 1987 
roku Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
w którym wykładał etykę w latach 1954-
1978”. Potem w towarzystwie dwudzie-
stu kilku osób spożył obiad – niezbyt 
wystawny: rosół, cielęcina w trzech po-
staciach, ziemniaki, sałatki, białe wino 
stołowe przywiezione z Włoch, ciasto 
i kawa. Po krótkim odpoczynku spotkał 
się z nielicznymi szczęśliwcami, obdaro-
wał ich różańcami, zajrzał do sal, w któ-
rych kiedyś wykładał. Wstąpił na chwilę 
do siedziby instytutu jego imienia (mie-
ścił się wówczas w niewielkim pokoju 
numer 102). Obejrzał wydane już książ-
ki i przywitał się z pracownikami insty-
tutu. Nawiedzenie Kościoła Akademic-
kiego i chwila modlitwy zakończyły po-
byt Dostojnego Gościa w jego uczelni.

„Macie służyć godności 
człowieka, jego wyzwoleniu”

Tymczasem od wczesnego rana z róż-
nych stron rzeka ludzi płynęła w stro-
nę nowej dzielnicy Czuby, położonej 
w malowniczej, poprzecinanej wąwoza-
mi południowo-zachodniej części Lu-
blina, na ogromną przestrzeń pomiędzy 
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wznoszonymi blokami mieszkalnymi. 
Z daleka widać było usytuowany w po-
bliżu budującego się kościoła pod we-
zwaniem Świętej Rodziny piękny oł-
tarz z górującą nad nim ogromną, białą 
Hostią, przełamaną krzyżem, z postacią 
uwielbionego Chrystusa. Choć Lublin 
liczył 350 000 mieszkańców, to tu zebra-
ło się około miliona wiernych z sąsied-
nich diecezji: lubelskiej, lubaczowskiej, 
przemyskiej, sandomiersko-radomskiej, 
siedleckiej i drohiczyńskiej. Oczekiwanie 
na przybycie Papieża wypełniały śpiewy, 
modlitwy i recytacje. W sektorach dało 
się widzieć sporo transparentów, mię-
dzy innymi z dużymi napisami: „Nie ma 
wolności bez Solidarności”, „Nie lękajcie 
się!” „Wolność i Solidarność zwycięży”, 
„Solidarność Świdnik”, „Solidarność wi-
ta Jana Pawła II”, świadczącymi, że mi-
mo zdelegalizowania i represji ze strony 
władz Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” żyje i działa. 
Na relegalizację „Solidarności” i wielkie 
zmiany w Ojczyźnie trzeba było pocze-
kać jeszcze dwa lata.

O godzinie 1600 nadjechał Jan Paweł 
II, gorąco powitany owacją wiernych. 
Połączone chóry zaśpiewały pieśń Tu es 
Petrus. W serdecznych, wzruszających 
słowach biskup Bolesław Pylak, ordyna-
riusz miejsca zwrócił się do Ojca Świę-
tego: „Na spotkanie z Tobą staraliśmy się 
przygotować możliwie najlepiej. Przez 
cały rok zgłębialiśmy na różne sposoby 
tajemnicę Eucharystii, ubogacaliśmy na-
szą pobożność eucharystyczną.

Kongres Eucharystyczny traktujemy 
bardzo serio, jako wezwanie do lepszego 
życia. Z racji tegoż Kongresu zgroma-
dziliśmy wiele zobowiązań, zwłaszcza 
trzeźwościowych, które złożymy jako 
nasz dar kongresowy w czasie obecnej 
Ofiary Eucharystycznej”. Dostojnemu 
Gościowi podziękował za podarowa-
ną lubelskim szpitalom aparaturę me-
dyczną. Prosił go o poświęcenie tablic 
dla kościołów – pomników zbudowa-
nych w Lublinie z okazji poprzednich 
pielgrzymek do Ojczyzny (pod wezwa-
niami błogosławionej Jadwigi Królowej 
oraz Maryi Królowej Polski) i kamie-
ni węgielnych pod nowe świątynie. Na-
de wszystko zaś prosił o wyświęcenie 
diakonów, którzy mają stać się żywy-
mi kamieniami w budowaniu Kościoła 
w Polsce.

Kontynuowano Mszę Świętą. Po od-
czytaniu fragmentu Drugiego listu świę-
tego Pawła do Koryntian (rozdział IV) 
i Ewangelii wyczytano nazwiska 50 dia-
konów z seminariów diecezjalnych i za-
konnych. Na początku homilii Jan Pa-
weł II wyraził radość, że znowu może 
być w Lublinie, z którym pozostawał 
związany przez lata pracy na Katolickim 

Uniwersytecie. Pozdrowił miasto i Ko-
ściół, „który na ziemi lubelskiej speł-
nia swe posłannictwo”. Dużo miejsca 
poświęcił neoprezbiterom. „Służyć lu-
dziom! Służyć ludziom na tej polskiej 
ziemi, na której tak potrzebna jest po-
sługa prawdy ewangelicznej: prawdy wy-
zwalającej każdego człowieka. (...) Macie 
służyć godności człowieka, jego wyzwo-
leniu, macie dźwigać z upadków, z kry-
zysów, ludzi i środowiska, świadectwem 
tej właśnie miłości, która jest w Chry-
stusie, która jest z Chrystusa” – mówił. 
Przywołał postać Prymasa Tysiąclecia 
Stefana kardynała Wyszyńskiego (1901-
81) i przytoczył fragment jego Zapi-
sków więziennych – „...sprawuję swoje 
posłannictwo kapłańskie. Nędza moja 
nie przeszkadza mi – dla Bożego Miło-
sierdzia – służyć ludziom dobrami, któ-
re świat ma najcenniejsze”. Neoprezbi-
terom wskazał przykłady świętych ka-
płanów, w których winni się wpatrywać, 
między innymi: świętego Maksymiliana 
Marię Kolbego, biskupa Michała Koza-
la, męczennika z Dachau, Władysława 
Korniłowicza, dawnego dyrektora kon-
wiktu księży studentów KUL, „a wresz-
cie współczesnego nam, ofiarnego aż do 
śmierci księdza Jerzego Popiełuszkę”.

Po homilii nastąpiła liturgia sakra-
mentu święceń kapłańskich. Odbywała 
się w głębokiej, przejmującej ciszy. Każ-
demu wyświęconemu kapłanowi Ojciec 
Święty przekazał pocałunek pokoju. 
W procesji z darami do Jana Pawła II 
podeszli: rolnicy, robotnicy, górnicy, ko-
lejarze, rzemieślnicy, pracownicy lubel-
skich uczelni (z KUL-u Michał Kacz-
markowski; 1934-2003), służba zdrowia, 
środowiska artystyczne, reprezentująca 
wspólnoty neokatechumenalne rodzi-
na wielodzietna (Asia i Kazik Wojtasi-
kowie z KUL-u z piątką dzieci: Martą, 
Piotrem, Marią, świętej pamięci Anną 
i Pawłem oraz szóstym pod sercem Asi, 
urodzonym półtora miesiąca później 

Jakubem), księża, siostry zakonne, by-
li żołnierze Armii Krajowej, więźniowie 
Majdanka i harcerze. W stuosobowej 
grupie Komunię świętą z rąk Ojca Świę-
tego przyjęli między innymi: pani Janina 
Roguska-Bartoszewska (1921-99, sani-
tariuszka „Nina” z Armii Krajowej, żona 
zmarłego niespełna dwa miesiące wcze-
śniej Konrada Bartoszewskiego (1914-
87), legendarnego „Wira”, porucznika 
Armii Krajowej, pracownika Redakcji 
Encyklopedii Katolickiej), Janusz Stry-
jecki, Jan Gałkowski, panowie Zbigniew 
Kufel i Stanisław Olczak z KUL-u.

Dobiegała końca prawie trzygodzin-
na Eucharystia. Rozpętała się burza. Lu-
nął rzęsisty deszcz, który przyspieszył 
wyjście pielgrzymów z Czubów. Ojciec 
Święty dziękował wszystkim za gości-
nę, za „uczestnictwo wyrażone modli-
twą, śpiewem i milczeniem. Bardzo głę-
bokim, modlitewnym milczeniem wiel-
kiej rzeszy. Myślę, że Pan Jezus usłyszał 
i przyjął zarówno słowo, jak i śpiew, jak 
i to nasze wymowne milczenie, którym 
powiedzieliśmy tak wiele o sobie. Niech 
do Jego Serca trafi i to słowo, i te pie-
śni, i to milczenie (...) Mam jeszcze jed-
no podziękowanie. Chcę podziękować 
deszczowi, że dopiero na końcu zaczął 
padać”.

Jan Paweł II udał się na plebanię. 
Zjadł kolację. Księdzu proboszczowi 
Ryszardowi Jurakowi powiedział: „Ty 
nie mogłeś być u mnie, to ja przyjecha-
łem do Ciebie”. Pożegnał się, wsiadł 
do papamobile, odjechał na Majdanek, 
stamtąd helikopterem odleciał do Tar-
nowa i kontynuował apostolską posługę 
na pielgrzymim szlaku w Ojczyźnie. Dla 
niego był to wyjątkowo długi i pracowi-
ty dzień, dla nas – za krótki, jedyny, wy-
jątkowy, niezapomniany, radosny. Szko-
da, że tak szybko się skończył. Głęboko 
wrył się w nasze serca i pozostawił nie-
zatarte ślady wspomnień.

Maria Wrzeszcz
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25 lat temu, w dniu 9 czerwca przyjął Ojciec 
Profesor święcenia kapłańskie z rąk Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Jak wspomina Ojciec ten 
dzień i ten moment?

Dzień ten jest dla mnie szczególnie 
ważny, bo wówczas otrzymałem niezwy-
kłą moc płynącą z sakramentu kapłań-
stwa. Ciągle ze zdumieniem i pokorą od-
krywam, jak wielkich misteriów stałem 
się uczestnikiem i odczuwam potrzebę 
wzrastania w wierze, by pojąć, że na-
prawdę zostałem włączony w misję, któ-
rą Chrystus zlecił swoim uczniom, wy-
posażając ich w moc Ducha Świętego.

Sam dzień 9 czerwca był wypełnio-
ny oczekiwaniem i swoistym napięciem 
przed przeżyciem tak ważnego wyda-
rzenia. Od rana oczekiwaliśmy na przy-
jazd Ojca Świętego do Lublina. Pod-
czas porannych modlitw, za radą moje-
go spowiednika, prosiłem o to, by choć 
cząstka charyzmatu biskupa, który miał 
nas święcić na prezbiterów, spłynęła na 
mnie. Szczególnie modliłem się o dar 
wiary i więzi z Bogiem oraz o umie-
jętność docierania do ludzi świeckich, 
zwłaszcza młodych.

Podczas przejazdu Jana Pawła II przez 
Krakowskie Przedmieście stałem w tłu-
mie osób oczekujących przed kościołem 
kapucynów i uczestniczyłem w radości 
spotkania Namiestnika Chrystusowego. 
Atmosfera tego dnia była jednak zepsuta 
przez ponurą pogodę, która zwiastowała 
nadchodzącą burzę oraz działania władz 
politycznych, które zastraszały ludność 
i zakazywały otwierania okien na trasie 

przejazdu Papieża. Rozchodziły się in-
formacje o mnożonych przeszkodach 
w docieraniu pielgrzymów na miejsca 
spotkań. Wszędzie było mnóstwo mi-
licjantów i ludzi ze służb bezpieczeń-
stwa. Miało się poczucie wielkiego zma-
gania między siłami światła i ciemności. 
Mimo wszystko, nadzieja na spotkanie 
z Ojcem Świętym, uskrzydlała do my-
ślenia, że moce zła zostaną pokonane.

Jak to się stało, że został Ojciec wybrany do 
przyjęcia święceń od Jana Pawła II?

To wynik wielu różnych okoliczno-
ści, które dają mi do zrozumienia, że nie 
ma w tym żadnych moich zasług, ani 
też nie mogę traktować tego wydarze-
nia jako nagrody. W latach osiemdzie-
siątych XX wieku w diecezji lubelskiej 
święcenia kapłańskie były przyśpieszane 
o pół roku i zwykle przenoszono je na 
grudzień szóstego roku studiów semina-
ryjnych. Gdy więc rozeszła się informa-
cja, że podczas stacji Kongresu Eucha-
rystycznego w Lublinie będzie sprawo-
wany sakrament kapłaństwa, to alumni 
szóstego roku byli już wyświęceni i nie 
było kogo przedstawić do święceń. Bi-
skup lubelski Bolesław Pylak zwrócił 
się nawet w specjalnym liście do orga-
nizatorów pielgrzymki Papieża, by zre-
zygnować ze świecenia kapłanów przez 
Ojca Świętego w Lublinie. W progra-
mie kongresowych celebracji został jed-
nak umieszczony punkt, by w Lublinie 
święcić po jednym diakonie ze wszyst-
kich polskich seminariów duchownych 
diecezjalnych i zakonnych.

Ostatecznie na forum rektorów lu-
belskich seminariów zapadła decyzja, że 
do święceń zostaną wytypowani alumni 
piątego roku studiów. Na początku lute-
go dowiedziałem się, że jeden z naszego 
rocznika zostanie wyznaczony do świę-
ceń. Było nas wówczas sześciu i przy-
najmniej część marzyła o takim zaszczy-
cie. Niektórzy bracia mieli przeszkody 
z powodu niezaliczonych przedmiotów 
i wówczas rektor seminarium o. Roman 
Kotowski postanowił, że odbędzie się 
losowanie. Jednak na skutek nieprze-
widzianych okoliczności kolejni bracia 
nie zostali zakwalifikowani i pozostałem 
tylko ja, wobec tego rektor ogłosił mi 
decyzję, że Jan Paweł II wyświęci mnie 
na prezbitera.

Czy w związku z tym wyróżnieniem przechodził 
Ojciec jakiś specjalny tryb przygotowań?

Ponieważ byłem na piątym roku stu-
diów seminaryjnych, to najpierw przy-
jąłem 16 kwietnia 1987 roku święcenia 
diakonatu, do których razem ze wszyst-
kimi alumnami z V roku przygotowywa-
liśmy się pod kierunkiem o. Stanisława 
Mojka podczas rekolekcji w Nałęczo-
wie. Następnie pisaliśmy prośbę o dys-
pensę papieską od czasu między świę-
ceniami diakonatu, a prezbiteratu, gdyż 
wymagany jest okres pół roku, a nam 
zostawało niecałe dwa miesiące. Z se-
minarium lubelskiego z naszego rocz-
nika zostało wytypowanych do święceń 
przez Ojca Świętego sześciu diakonów. 
Byli to: Sławomir Laskowski z diecezji 
lubelskiej, Krzysztof Guzowski z archi-
diecezji w Lubaczowie, Andrzej Sroka, 
Mirosław Trojanowski i Bogdan Drozd 
z Kościoła grecko-katolickiego oraz ja 
z Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów. Ponadto z Lu-
blina został przedstawiony do święceń 
marianin Janusz Kobierski, który już był 
na szóstym roku studiów. Przed święce-
niami zdałem egzaminy z liturgiki i spo-
wiednictwa w zakresie materiału z szó-
stego roku, by móc ważnie i godziwie 
odprawiać Mszę świętą i spowiadać.

Bezpośrednim przygotowaniem 
do święceń były pięciodniowe reko-
lekcje, które odprawiłem indywidual-
nie w klasztorze kapucynów w Nowym 
Mieście nad Pilicą pod kierunkiem o. 
Feliksa Kapery. Pod wpływem lektury 
Notatnika duchowego Honorata Koźmiń-
skiego OFMCap, odnowiłem swoją więź 

Skarb w naczyniach glinianych
rozmowa z o. prof. Andrzejem Derdziukiem w 25-lecie święceń kapłańskich
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z tym Sługą Bożym i uświadomiłem so-
bie wielkość łaski kapłaństwa, którą on 
tak owocnie wykorzystywał w służbie 
dla Kościoła i Ojczyzny.

Jak wyglądało organizacyjnie to wydarzenie – 
czy najbliżsi mogli liczyć na miejsce w sektorze 
blisko Ojca, czy było po uroczystości jakieś przy-
jęcie prymicyjne?

Uroczystość święceń kapłańskich jest 
radością całej rodziny, gdyż to rodzina 
jest pierwszym seminarium, w którym 
dojrzewa powołanie przez uczenie się 
od rodziców wiary i przywiązania do 
Kościoła. Zwrócił na to uwagę Ojciec 
Święty w swoim kazaniu na Czubach. 
Moi rodzice wraz z rodzeństwem przy-
jechali do Lublina i, tak jak wszyscy 
rodzice pięćdziesięciu wówczas świę-
conych diakonów, mieli zarezerwowa-
ny specjalny sektor blisko ołtarza, gdzie 
mogli uczestniczyć we Mszy świętej. Po 
skończonych uroczystościach zaczął pa-
dać deszcz i cały, prawie milionowy tłum 
bardzo szybko się rozproszył. Z moimi 
bliskimi spotkałem się w klasztorze przy 
Krakowskim Przedmieściu, gdzie świę-
towaliśmy radość sakramentu kapłań-
stwa. Prymicyjną Mszę świętą w mojej 
rodzinnej parafii w Łaziskach na Za-
mojszczyźnie odprawiłem 21 czerw-
ca. Kazanie prymicyjne wygłosił mój 
rodzony brat ks. Eugeniusz Derdziuk. 
W uroczystościach uczestniczyła spo-
ra grupa braci kapucynów oraz krewni 
i przyjaciele, którym mogłem wyrazić 
wdzięczność przez udzielenie im prymi-
cyjnego błogosławieństwa. 

Spotkanie na Czubach było pierwszym spotka-
niem z Janem Pawłem II? Jak wyglądały kolejne 
spotkania – czy Ojciec Święty pamiętał „swoich” 
kapłanów?

Już jako kleryk na pierwszym ro-
ku seminarium uczestniczyłem w II 
pielgrzymce Ojca Świętego do Polski 
w 1983 roku, pełniąc posługę porząd-
kowego w Warszawie przy ul. Miodo-
wej oraz w Niepokalanowie. Tegoż roku 
miałem możliwość uczestniczenia w pa-
pieskiej Mszy świętej w Częstocho-
wie oraz Wrocławiu. Nie było jednak 
okazji do bliższego osobistego spotka-
nia. Pierwszy raz uczestniczyłem w au-
diencji generalnej na Placu św. Piotra 
w Rzymie we wrześniu 1990 roku. Po-
tem w 1991 roku uczestniczyłem w Ca-
stel Gandolfo w audiencji kongresu wy-
chowawców na temat formacji stałej, ale 
wówczas, w ponad stuosobowej grupie 
kapucynów z różnych krajów, nie by-
ło okazji do powrócenia do momentu 
święceń. Byłem też na Mszach świętych 
podczas pielgrzymek do Polski w Rado-
miu i Kielcach w 1991 roku, w Krośnie 
w 1997 i w Zamościu w 1999. Było to 

jednak zawsze w wielkim tłumie piel-
grzymów z daleka od ołtarza i bez moż-
liwości osobistego spotkania.

Koncelebrowałem Mszę świętą z Oj-
cem Świętym we wrześniu 2003 roku 
w Castel Gandolfo, gdzie udałem się na 
zaproszenie papieskiego sekretarza ks. 
Mieczysława Mokrzyckiego, z którym 
razem chodziłem do seminarium w Lu-
blinie. W tym samym miesiącu uczest-
niczyłem też w audiencji na Placu św. 
Piotra, gdzie miałem okazję osobiście 
przywitać się z Ojcem Świętym. Trze-
ba powiedzieć, że Jan Paweł II wyświę-
cił w sumie 2810 prezbiterów, nie było 
więc specjalnych okazji do spotykania 
ich wszystkich.

Czy świadomość tego szczególnego wyróżnienia 
– przyjęcia święceń i złożenia przyrzeczenia po-
słuszeństwa następcy Świętego Piotra wpłynęła 
na posługę kapłańską Ojca?

Jestem świadom, że otrzymałem 
wielki dar szczególnie mnie zobowią-
zujący do naśladowania biskupa, który 
udzielił mi święceń. Widzę w tym we-
zwanie do uczenia się od niego ducha 
modlitwy i zatroskania o Kościół oraz 
zapału ewangelizacyjnego. Przykład jego 
miłości do Eucharystii i prostoty w po-
bożnym uciekaniu się pod opiekę Matki 
Bożej stanowi dla mnie inspirację i za-
chętę do rozwijania tych form kultu.

Zawsze czułem się wezwany do 
studiowania nauczania Papieża Pola-
ka, który zachwycał mnie głębią i inte-
gralnością ujmowania zagadnień wia-
ry oraz wyczuciem spraw współczesne-
go świata. Czytając jego encykliki oraz 
inne dokumenty, czyniłem to nie tylko 

z profesorskiego obowiązku poznawa-
nia nauki Kościoła, ale też z osobiste-
go przylgnięcia do osoby Namiestnika 
Chrystusa. Przez lata prowadziłem ape-
le papieskie przybliżając jego nauczanie 
oraz głosiłem kazania i referaty z okazji 
uroczystości papieskich. Jestem dłużni-
kiem Jana Pawła Wielkiego i proszę go 
o wstawiennictwo, bym umiał sprostać 
stawianym mi wymaganiom.

Kolejna rocznica święceń stanowi 
okazję do dzielenia się radością, ale też 
jest czasem refleksji. Spośród 50 święco-
nych wówczas prezbiterów 46 sprawuje 
posługę kapłańską. Wielu z nich peł-
ni zaszczytne funkcje w Kościele, pra-
cując na różnych kontynentach. Jeden 
z naszych kolegów umarł, a trzech po-
rzuciło kapłaństwo. Każdy z nas musi 
rozpamiętywać papieskie słowa z Mszy 
święceń w Lublinie, który za św. Pawłem 
powtórzył stwierdzenie: „Przechowuje-
my ten skarb w naczyniach glinianych, 
aby z Boga była owa przeogromna moc, 
a nie z nas”.

Czego życzyć Ojcu Profesorowi w 25-lecie świę-
ceń kapłańskich?

Dziękując za gotowość do składania 
życzeń, która już jest znakiem życzliwo-
ści, chciałbym wskazać na potrzebę mo-
dlitwy i zrealizowania się pragnienia, by 
wypełniała się w Kościele chwała Boża 
przez posługę kapłanów wyświęconych 
przez bł. Jana Pawła II. Obyśmy byli 
wierni posłannictwu, które przyjęliśmy 
przez włożenie jego rąk i ciągle na nowo 
rozpalali otrzymany wówczas dar Ducha 
Świętego.
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Nie sposób wspominać dnia świę-
ceń kapłańskich sprzed dwudzie-

stu pięciu lat nie biorąc pod uwagę tego, 
co się dokonało po tamtym wydarze-
niu. Spośród wielu faktów opiszę tyl-
ko trzy: święcenia, pielgrzymkę do Rzy-
mu w 2004 i udział w pogrzebie w 2005 
roku.

Pierwsza odsłona

Najważniejszym dla mnie wydarze-
niem z całego szeregu faktów, spotkań 
i obrazów był gest nałożenia rąk przez 
Jana Pawła II, poprzez który udzielił mi 
sakramentu kapłaństwa. Gest pełen zna-
czenia, gdyż oznacza on namaszczenie 
Duchem Świętym i przekazanie wła-
dzy sakramentu święceń i charyzma-
tu kapłańskiego. Nie chodzi tu o wła-
dzę zewnętrzną, lecz o uzdolnienie do 
działania w mocy Chrystusa i na Jego 
wzór. Od tamtego momentu zacząłem 
żyć innym życiem, mocno poczułem jak 
Duch Święty mną potrząsnął, jak udzie-
lił mi nowego stanu ducha, jak mnie 
prowadzi…

Sam śpiew Litanii do Wszystkich 
Świętych, gdy leżeliśmy u podstaw oł-
tarza przed schodami prowadzącymi do 
góry, był czasem przejmującym. Leżąc 

na ziemi z twarzą ukrytą w dłoniach, 
wyobrażałem sobie procesję posta-
ci świętych, których żywoty znałem od 
dzieciństwa. Najbardziej jednak prosi-
łem moich dwóch patronów, św. Krzysz-
tofa i św. Antoniego Padewskiego, o to, 
by wyprosili mi łaskę wiernego trwania 
przy Chrystusie. Byłem z nimi zżyty od 
pierwszych lat dzieciństwa poprzez co-
dzienną modlitwę. Gdy się urodziłem, 
otrzymałem dwóch „mocnych” opieku-
nów: Krzysztofa przedstawianego jak 
niesie Jezusa na barkach i Antoniego 
z małym Jezusem na ramieniu. Rodzice 
ukazywali mi Krzysztofa jako człowieka 
mocnego i mężnego, który jednak chciał 
być sługą Chrystusa, a Antoniego jako 
człowieka uczonego i mądrego, mające-
go dar pięknej wymowy. Wiele razy ro-
biono zarzut Janowi Pawłowi II, że ka-
nonizuje zbyt wiele osób, ale On wierzył, 
że życie każdego ze świętych jest żywą 
księgą ukazującą owoce miłości Bożej 
w człowieku.

Pamiętam nie tylko jak się modli-
łem, ale i o co się modliłem podczas 
liturgii święceń. Na dzień przed świę-
ceniami spotkałem pewnego polskiego 
księdza z Ukrainy. On zachęcił mnie, 
abym szczególnie modlił się o dary Du-
cha Świętego potrzebne w kapłaństwie, 
przede wszystkim o dar słowa i dar 

prorocki. W podobny sposób zachęcał 
nas o. Stanisław Mojek na rekolekcjach 
przed święceniami, które zakończyły się 
modlitewnym wołaniem o wylanie Du-
cha Świętego podczas nocnego czuwa-
nia w niedzielę Zielonych Świąt. Byłem 
wówczas zdumiony tym, że kolejna oso-
ba mnie zachęcała, abym swoje kapłań-
stwo przeżył w szczególnym oddaniu 
Duchowi Świętemu. Potem Jan Paweł II 
stał się dla mnie wzorem pasterza i cha-
ryzmatyka w jednej osobie. 

Druga odsłona
Od października 1998 roku jestem 

pracownikiem naukowym KUL. 1 wrze-
śnia 2004 roku byłem w Rzymie z tzw. 
Grupą Papieską złożoną z alumnów 
Seminarium Metropolitalnego w Lu-
blinie wraz z prorektorem seminarium, 
ks. Januszem Stępniakiem. Ks. Mie-
czysław Mokrzycki, ówczesny kapelan 
Ojca Świętego, umożliwił nam spotka-
nie z Papieżem podczas audiencji ge-
neralnej w Auli Pawła VI. Jan Paweł II 
był niezwykle chory i zmęczony. Z tru-
dem podnosił głowę, by spojrzeć nam 
w oczy. Przekazaliśmy pozdrowienia 
z Lublina i z Uniwersytetu. Jego cier-
pienie i cierpliwość zarazem, napełniły 
nas współczuciem i zmobilizowały do 

Dar i zobowiązanie
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Drodzy Bracia: upadnijcie na twarz wo-
bec wielkości Sakramentu, jaki macie dziś 
otrzymać.

Jan Paweł II, 9 czerwca 1987, Lublin
Fragment homilii do neoprezbiterów 
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intensywniejszej modlitwy. Po powrocie 
do Santa Severa (siedziba „Rycerza Nie-
pokalanej”), gdzie mieszkaliśmy, dzielili-
śmy się doświadczeniami i przeżyciami, 
a we Mszy św. modliliśmy się o łaskę 
zdrowia dla Papieża. Przeczuwaliśmy, 
że nasilająca się choroba może w każdej 
chwili doprowadzić do śmierci. Postano-
wiłem wówczas w sercu, że niezależnie 
kiedy to się stanie, muszę być przy ostat-
nim pożegnaniu Ojca Świętego, który 
udzielił mi łaski kapłaństwa. Po niedłu-
gim czasie zaczęły się pojawiać coraz 
częstsze komunikaty o pogarszającym 
się stanie zdrowia Ojca Świętego. I nad-
szedł 2 kwietnia 2005 roku… ten bolesny 
dzień rozstania z Ojcem, którego miłość 
płynącą z wiary odczuwał prawie każdy! 
Nie zastanawiałem się. Już w niedzielę 
Miłosierdzia Bożego mieliśmy zebraną 
małą grupkę znajomych z KUL, na je-
den bus. Rano w poniedziałek zagadnęli 
mnie studenci z organizacji studenckich 
na KUL, Samorządu i NZS czy nie ze-
chciałbym z nimi pojechać jako duchowy 
opiekun i czy nie mógłbym im pomóc 
w zorganizowaniu noclegów w Rzymie. 
Chętnie wyraziłem zgodę. Wieczorem 
okazało się, że jest już zapisanych 450 
osób i gotowych 11 autokarów. Przera-
ziłem się myślą, jak zorganizować nocleg 
dla tylu osób? We wtorek dołączyli pra-
cownicy administracyjni KUL z prośbą 
o pomoc w zorganizowaniu noclegu dla 
kolejnych 70 osób. Wszystko się udało! 
Bardzo nam życzliwy Rektor Uniwersy-
tetu Salesianum, ks. profesor Mario Toso 
udostępnił  sale Uniwersytetu dla na-
szej potężnej grupy. Dotarliśmy auto-
karami do samego Rzymu. Rzymianie 
byli wspaniali, bardzo uczynni i uprzej-
mi! Na placu Św. Piotra spotkaliśmy 
wielu profesorów i władze Uniwersyte-
tu. Poprzez naszą obecność i modlitwę 
podziękowaliśmy Ojcu Świętemu jako 
Uniwersytet noszący imię Jana Pawła II 
(już od 4 kwietnia 2005 r.) za pracę na 
naszej Uczelni, za Jego życie i za posługę 
apostolską podczas Jego wizyty w Lu-
blinie. Podczas Mszy św. pogrzebowej 
odczuliśmy mocne światło i działanie 
Ducha Świętego. W mojej duszy zapi-
sało się to doświadczenie z placu Świę-
tego Piotra jako nowa Pięćdziesiątni-
ca: wielkie wylanie Ducha Świętego na 
Kościół i na świat. Aktualnie spłacam 
mój duchowy dług poprzez zainicjowa-
ne przeze mnie studia podyplomowe dla 
nauczycieli i wychowawców w zakre-
sie nauczania myśli Jana Pawła II oraz 
przez rozwijanie myśli personalistycznej. 
Dar święceń ciągle traktuję jako zadanie 
rozwijania dziedzictwa pozostawione-
go przez Ojca Świętego nam i naszemu 
Uniwersytetowi. 

ks. Krzysztof Guzowski

Kierownik Katedry Życia Społeczne-
go Rodziny Instytutu Nauk o Ro-

dzinie i Pracy Socjalnej KUL, ks. prof. 
Jerzy Koperek, uczestniczył w między-
narodowym, socjologicznym projekcie 
„The Family as a Resource for Society”. 
Projekt zainicjowała w 2010 r. Papieska 
Rada ds. Rodziny pod przewodnictwem 
kard. Ennio Antonellego, w perspekty-
wie przygotowań do VII Światowego 
Spotkania Rodzin w Mediolanie (30 
maja – 3 czerwca 2012 r.) z udziałem 
Papieża Benedykta XVI. 

Do projektu przystąpiła Konferen-
cja Episkopatu Polski, a jego organiza-
cji podjęła się Rada ds. Rodziny KEP. 
Przeprowadzone badania socjologiczne 
dotyczyły rodziny i jej funkcjonowania 
w warunkach społecznych w różnych 
krajach (Italii, Hiszpanii, USA, Mek-
syku, Brazylii i Polski). Raporty z tych 
badań zostały przedstawione pod-
czas Expert Meeting zorganizowanego 
w marcu br. w Rzymie przez Papieską 
Radę ds. Rodziny. Polski raport przygo-
towali i zaprezentowali: ks. prof. Jerzy 
Koperek z KUL i prof. Wiesław Bokajło, 
kierownik Zakładu Europeistyki z Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 

Przedstawiony w raporcie obraz ro-
dziny polskiej opiera się na analizie 
danych zawartych w ankiecie prze-
prowadzonej w poszczególnych regio-
nach Polski przez Diecezjalne Wydzia-
ły Duszpasterstwa Rodzin (2011-2012). 
Opracowanie statystyczne uzyskanych 
wyników, stworzenie bazy danych oraz 
ich opracowanie ilościowe wykonał ze-
spół pod kierunkiem dr Julii Gorbaniuk 
– adiunkta Katedry Życia Społecznego 
Rodziny KUL.

Raport został opublikowany w kwar-
talniku „Sprawy Rodziny” (96/4/2011) 
przez Radę ds. Rodziny KEP i w formie 
książkowej wydanej przez Fundację Vita 
Familiae w wersji polskiej i angielskiej. 
Ponadto jest on dostępny w obu wer-
sjach na stronie internetowej Instytutu 
Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL: 
http://www.kul.pl/reportonpolishfamily.

Informacje na temat raportu zostały 
opublikowane w „Wiadomościach KAI” 
i na stronach internetowych Katolickiej 
Agencji Informacyjnej (KAI), a tak-
że przedrukowane przez inne portale 
internetowe.

ks. Jarosław Jęczeń

Udział Katedry Życia 
Społecznego Rodziny KUL 
w projekcie Papieskiej 
Rady ds. Rodziny
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„Prawo kanoniczne” jest terminem 
technicznym używanym w po-

dwójnym znaczeniu. W pierwszym, jest 
zespołem norm, jakimi rządzi się Ko-
ściół Katolicki i spośród których część 
jest pochodzenia Bożego, a część ko-
ścielnego. Zebrany został przede wszyst-
kim w Kodeksie Prawa Kanonicznego 
z 1983 r. W drugim, prawo kanoniczne 
jest dyscypliną naukową, zwaną kanoni-
styką, oznaczającą metodyczne, logicz-
ne i systematyczne poznawanie ustaw 
kościelnych. Realizacja obydwu znaczeń, 
czyli procesy: stosowania i poznawania 
prawa, w dużej mierze zależą od na-
uczania, sposobu wykładania tej dzie-
dziny wiedzy i od powagi studiów kano-
nistycznych. Nie można pominąć także 
historycznego wkładu prawa kanonicz-
nego w europejską kulturę prawną oraz 
akceptacji autonomicznego, kościelnego 
porządku prawnego przez współczesne 
państwa i społeczność międzynarodo-
wą. Prawo kanoniczne, jako dyscyplina 
naukowa, wykładane jest w ośrodkach 
uniwersyteckich całego świata, nie tyl-
ko na uczelniach kościelnych, ale także 
państwowych. Na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim Jana Pawła II studium 
prawa kanonicznego funkcjonuje od po-
czątku jego istnienia. Od 1918 r. wycho-
wuje i kształci młodzież, a do grona jego 
wybitnych absolwentów należy Prymas 
Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński.

21 marca w Auli Jana Pawła II Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie odbył się tegoroczny 
finał Ogólnopolskiego Konkursu Prawa 
Kanonicznego. Reprezentacja Instytutu 
Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa, 

Prawa Kanonicznego i Administracji 
KUL, w składzie: Magdalena Lenart, 
Sylwia Tyl, Paweł Zając, zajęła pierwsze 
miejsce, tym samym powtórzyła sukces 
sprzed roku. W klasyfikacji indywidual-
nej spośród wszystkich uczestników bio-
rących udział w Konkursie zwycięstwo 
odniosła studentka KUL – M. Lenart, 
drugie miejsce zajął P. Zając (KUL), 
trzecie Grzegorz Marciniak (UKSW).

Organizatorami Konkursu byli: Wy-
dział Prawa Kanonicznego UKSW, Ko-
ło Naukowe Cywilistów WPK UKSW 
oraz Koło Naukowe Utriusque Iuris 
WPK UKSW. Patronat nad Konkursem 
sprawowała Rada Prawna Konferen-
cji Episkopatu Polski, Rektor UKSW, 
Dziekan WPK UKSW oraz Stowarzy-
szenie Kanonistów Polskich.

Uprawnione do udziału w Konkursie 
były uczelnie państwowe oraz prywatne, 
prowadzące naukę prawa kanonicznego 
w randze katedry, instytutu lub wydziału, 
reprezentowane przez wyłonioną w dro-
dze eliminacji na poziomie danej uczel-
ni reprezentację, którą stanowili świeccy 
studenci oraz ich opiekunowie. Do fina-
łu zakwalifikowały się drużyny z nastę-
pujących ośrodków naukowych: UKSW 
(Adrianna Rzeszot, G. Marciniak, Rado-
sław Zawadzki, ks. prof. Henryk Staw-
niak – opiekun); Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie (Malwina 
Głażewska, Ewelina Rzeczuch, Joanna 
Rybicka-Ziarko, dr Justyna Krzywkow-
ska – opiekun) oraz KUL (M. Lenart, 
Sylwia Tyl, Paweł Zając, mgr lic. Anna 
Słowikowska – opiekun).

Komisję Profesorską Konkursu sta-
nowili: ks. H. Stawniak, ks. prof. Leszek 

Adamowicz – Dyrektor IPK KUL oraz 
dr J. Krzywkowska – adiunkt w Kate-
drze Prawa Kanonicznego i Wyznanio-
wego UWM. Konkurs miał charakter 
publiczny. Poza Komisją Profesorską, 
Komisją Skrutacyjną, z jej przewodni-
czącym ks. dr. Markiem Stokłosą na cze-
le, poszczególnymi drużynami oraz or-
ganizatorami, uczestniczyła w nim zgro-
madzona w Auli widownia, którą stano-
wili pracownicy i studenci WPK UKSW 
oraz osoby towarzyszące reprezentacjom 
biorącym udział w Konkursie.

Materiałem obowiązującym podczas 
finału była Księga IV Kodeksu Prawa 
Kanonicznego – Uświęcające zadanie 
Kościoła: kanony wprowadzające oraz 
część I: Sakramenty (kan. 834-1165). 
Konkurs składał się z trzech etapów. 
Studenci mieli do wykonania następują-
ce zadania: 1) w ciągu 30 minut rozwią-
zać liczący 50 pytań test wielokrotnego 
wyboru; 2) udzielić ustnie odpowiedzi 
na trzy pytania zadawane przez Komisję 
Profesorską, których stopień trudności, 
według wyboru zawodnika, odpowiadał 
pytaniom za 1 lub 3 punkty; 3) w ciągu 
10 minut opisać różnice i podobieństwa 
symulacji całkowitej i częściowej jako 
wady zgody małżeńskiej.

Najwyższą ilość punktów w klasyfi-
kacji drużynowej uzyskała reprezentacja 
Instytutu Prawa Kanonicznego KUL, 
zajmując tym samym pierwsze miejsce 
w II Ogólnopolskim Konkursie Pra-
wa Kanonicznego, drugie miejsce zajęli 
studenci Wydziału Prawa Kanoniczne-
go z UKSW, natomiast trzecie studenci 
z UWM.

Za zajęcie pierwszego miejsca repre-
zentacja KUL otrzymała puchar i dy-
plom, ponadto każdy z członków zwy-
cięskiej drużyny nagrodzony został do-
datkowo pamięcią USB. Natomiast 
pierwszą nagrodą indywidualną był dy-
plom, puchar, książka i telewizor.

Organizatorzy Konkursu wyznaczy-
li precyzyjne cele dla podejmowanego 
dzieła. Wśród nich wymienili: pogłębia-
nie wiedzy z zakresu prawa kanoniczne-
go, rozwijanie u studentów umiejętno-
ści rozwiązywania problemów, szerze-
nie świadomości prawnej oraz integrację 
środowisk akademickich.

Anna Słowikowska

Mistrzowski puchar 
po raz drugi dla KUL
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W cykl obchodów 90. rocznicy 
śmierci ks. Idziego Benedykta Ra-

dziszewskiego, zainaugurowanych przez 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II sesją naukową w dniu 23 lutego 
2012 roku, wpisuje się również wydarze-
nie, które miało miejsce miesiąc później 
w Bratoszewicach – miejscowości, w któ-
rej urodził się założyciel i pierwszy rektor 
KUL. Stowarzyszenie Przyjaciół Brato-
szewic, dyrekcja, pracownicy i ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 2 oraz ksiądz 
proboszcz i parafianie Parafii Rzym-
skokatolickiej w Bratoszewicach zorga-
nizowali uroczyste spotkanie połączone 
ze wspomnieniem nadania przed 16-stu 
laty imienia ks. Radziszewskiego Szkole 
Podstawowej w Bratoszewicach. Główną 
inicjatorką obchodów była dr Krystyna 
Skalska, członkini Stowarzyszenia Przy-
jaciół Bratoszewic, dzięki której już od 
kilkunastu lat trwa współpraca środowi-
ska Bratoszewic z KUL-em.

W uroczystościach wzięła udział ofi-
cjalna delegacja naszego uniwersytetu 
w osobach ks. prof. Stanisława Janecz-
ka – Dziekana Wydziału Filozofii KUL, 
prof. Grażyny Karolewicz – zasłużone-
go badacza dziejów KUL i monografisty 
ks. Radziszewskiego oraz ks. dr. Michała 
Maciołka – adiunkta w Katedrze Histo-
rii Filozofii w Polsce KUL.

Obchody rozpoczęły się uroczystą 
Mszą Świętą w miejscowym Kościele Pa-
rafialnym pw. św. Augustyna, w którym 
przed 141. laty Idzi Radziszewski przy-
jął Chrzest Święty. Warto wspomnieć, 
że jest to przepiękna świątynia odbudo-
wana w stylu późnogotyckim, w ostat-
nich latach odrestaurowana i wzorowo 
zadbana dzięki staraniom duszpasterzy 
i wspólnoty parafialnej. Celebrze prze-
wodniczył ks. prof. Stanisław Janeczek. 
Licznie zebranych uczestników Eucha-
rystii powitał ksiądz proboszcz kanonik 
Mateusz Cieplucha. 

W homilii ksiądz dziekan nawiązał 
do czytań mszalnych z bogatej w treści 
liturgii słowa Wielkiego Postu. Kieru-
jąc słowo szczególnie do licznie zebranej 
młodzieży szkolnej, wykorzystał biblijne 
obrazy do refleksji na temat głębokie-
go sensu i piękna życia ludzkiego, któ-
re powinno stanowić przemyślany pro-
jekt, łączący w sobie zarówno wielkie 
zaufanie do Boga – dawcy życia, wyra-
żające się w modlitwie i posłuszeństwie 
wobec Bożych zasad, jak też wytrwałą, 

systematyczną, wielokierunkową pracę, 
bez której najpiękniejsze nawet zamia-
ry i pragnienia nie przerodzą się w rze-
czywistość. Podkreślił, jako niezwykle 
cenną, odwagę stawiania sobie w życiu 
wysokich wymagań, rysowania ambit-
nych planów i wierności nieprzeciętnym 
marzeniom, nawet jeżeli spotykają się 
one ze sprzeciwem środowiska czy od-
rzuceniem przez tych, którzy zadawa-
lają się bylejakością i podążają za mo-
dą, łatwą popularnością czy tzw. sukce-
sem, okupionym często zdradą ideałów 
i bezcennych wartości. Zachęcił również 
uczestników liturgii do postawy zaufania 
Bogu oraz naśladowania wielkoduszno-
ści, wytrwałości i pracowitości ks. Ra-
dziszewskiego, który jako wybitny ro-
dak i patron szkoły jest świetlanym wzo-
rem dla lokalnej wspólnoty, jak też dla 
wszystkich ludzi, którym bliski jest ideał 
służby Bogu i Ojczyźnie. Słowa homi-
lii stanowiły też, szczególnie dla mło-
dych słuchaczy, wyzwanie i zaproszenie 
do tego, by ich solidna nauka stanowi-
ła fundament pod odpowiedzialne, szla-
chetne życie, a wielu spośród nich otwo-
rzyła również drogę do podjęcia studiów 
na Uniwersytecie założonym przez ks. 
Radziszewskiego.

Po zakończonej liturgii przedstawi-
ciele szkół i lokalnej społeczności zło-
żyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
ks. Idziego Radziszewskiego, umiesz-
czoną w świątyni w 1996 r. w 125. rocz-
nicę jego urodzin. Uczestnicy nabożeń-
stwa udali się następnie na teren Zespo-
łu Szkół nr 2, aby również tam złożyć 
kwiaty pod tablicą poświęconą ks. Ra-
dziszewskiemu i w budynku sali gimna-
stycznej wziąć udział w kolejnych uro-
czystych wydarzeniach. 

Po przywitaniu zgromadzonych gości 
przez dyrektor szkoły Ewę Piórkowską, 
wykład poświęcony ks. Idziemu Radzi-
szewskiemu jako założycielowi Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego wy-
głosiła prof. Grażyna Karolewicz. Przy-
pomniała ona najważniejsze wydarzenia 
z życia ks. Radziszewskiego, zwracając 
szczególną uwagę na wpływ kolejnych 
środowisk wzrastania i formacji Zało-
życiela KUL, na kształtowanie się je-
go osobowości i dojrzewanie idei powo-
łania do życia nowej katolickiej uczel-
ni. Zauważyła, że trudne warunki życia 
w wielodzietnej rodzinie, głęboko religij-
na atmosfera oraz konsekwencje represji 

władz zaborczych wobec patriotycz-
nej postawy rodziców – ofiarnych na-
uczycieli, przyczyniły się do wyrobienia 
w młodym Idzim Benedykcie postawy 
otwarcia na wiarę, połączonej z umiło-
waniem polskości, silnym charakterem, 
zamiłowaniem do nauki oraz wielką 
wrażliwością na ludzką niedolę. Na tym 
gruncie zrodziło się też jego powołanie 
do kapłaństwa. Studia we Włocławskim 
Seminarium Duchownym, a następnie 
w Akademii Duchownej w Petersbur-
gu, odkrywały w coraz większym stop-
niu nie tylko wybitne uzdolnienia teolo-
giczne i filozoficzne Idziego Radziszew-
skiego, ale także umiejętność zespołowej 
pracy, chęć dzielenia się zdobytą wiedzą, 
dociekliwość naukową oraz potrzebę łą-
czenia na płaszczyźnie wiary postawy 
apologetycznej z otwarciem na szerokie 
horyzonty naukowe. 

Według prof. Karolewicz zdecydowa-
nie największy wpływ na młodego ks. 
Radziszewskiego wywarły studia filo-
zoficzne w Wyższym Instytucie Filo-
zoficznym w Lovanium oraz środowi-
sko Seminarium Leona XIII, w którym 
mieszkał jako student, a zwłaszcza po-
stać ks. prof. Desiré Merciera. Od nie-
go zaczerpnął pewne cechy duchowo-
ści o charakterze chrystocentrycznym 
i maryjnym, przekonanie o potrzebie 
głębokiego zawierzenia Sercu Jezuso-
wemu i adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Doktorat z zakresu filozofii re-
ligii, w którym podjął dyskusję z teorią 

Obchody 90. rocznicy śmierci 
ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach
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ewolucji Darwina i Spencera na płasz-
czyźnie kulturowej i który obrazował je-
go zafascynowanie rzeczywistością re-
ligii oraz rozumienie głębokich zagro-
żeń w tej sferze niesionych przez współ-
czesne prądy kulturowe, jak też podróże 
po Europie, stanowiły niezwykle waż-
ne etapy w dojrzewaniu ks. Radziszew-
skiego do dzieła organizacji nowego 
uniwersytetu, a niejako bezpośrednim 
przygotowaniem do tego było pełnienie 
funkcji rektora i wykładowcy Wyższe-
go Seminarium Duchownego we Wło-
cławku oraz Akademii Duchownej 
w Petersburgu. Nowa wszechnica kato-
licka w Polsce, która była wielkim ma-
rzeniem ks. Radziszewskiego i przedsię-
wzięciem na miarę epoki, w zamiarach 
założyciela miała odpowiadać na głę-
bokie zapotrzebowanie Ojczyzny i Ko-
ścioła, przygotowując nowe kadry ludzi 
o światłych umysłach i rozpalonych wia-
rą oraz miłością do Boga i odradzającej 
się Polski. Ks. Radziszewski okazał się 
też wybitnym organizatorem, negocja-
torem, a nade wszystko jako rektor za-
chwycał wszystkich swoją konsekwencją, 
zaufaniem Bożej opatrzności i ludzkiej 
dobroci.

Dom rodzinny, Kościół i szkoła (uni-
wersytet) – na te fundamentalne rzeczy-
wistości, które wyznaczyły tak wspaniale 
drogę życia ks. Idziego Radziszewskiego, 
wskazała prof. Karolewicz w zakończe-
niu swojego wykładu, zachęcając gorą-
co wszystkich słuchających do odkry-
cia oraz dowartościowania doniosłości 
i piękna tych wartości, jak też do od-
ważnego zaangażowania się na rzecz 
harmonijnej współpracy na tych obsza-
rach w dziele integralnej formacji ku 
człowieczeństwu.

Ważnym punktem w programie bra-
toszewickich uroczystości był montaż 
słowno-muzyczny przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkół nr 2 pod kie-
runkiem polonistki Iwony Ciecińskiej, 
na podstawie treści zaczerpniętych 
z monografii o ks. Radziszewskim au-
torstwa prof. Grażyny Karolewicz. Mło-
dzi artyści w oprawę pięknych, refleksyj-
nych pieśni patriotycznych i religijnych 
wkomponowali krótkie sceny ukazują-
ce Idziego Radziszewskiego najpierw 
w jego rodzinnym domu, gdy podej-
muje decyzję wstąpienia do seminarium 
i otrzymuje błogosławieństwo rodziców, 
potem jako kleryka charakteryzującego 
się trzeźwym umysłem i pobożnością, 
opisującego w liście do rodziny trudne 
warunki życia i studium w Akademii 
Petersburskiej. Idzi Benedykt jawi się 
jako młodzieniec pełen zapału do na-
uki i nadziei na otrzymanie święceń ka-
płańskich, jest zatroskany o najbliższych, 
tęskni za krajem i podkreśla znaczenie 

domowego wychowania i rozbudzenia 
miłości do tego co polskie. W kolej-
nej scenie młody ks. Radziszewski jest 
duszpasterzem w Kaliszu, gdzie ofiar-
nie pracuje z ministrantami i uczniami 
w szkole, wprowadzając ich w dysku-
sje filozoficzne, odkrywając przed nimi 
świat wiary i umiejętność samodzielne-
go myślenia. Wtedy też zostaje skiero-
wany na studia filozoficzne do Belgii. 
Ostatni obraz przypomina wystąpienie 
ks. Radziszewskiego na Konferencji Bi-
skupów Polskich w 1918 roku, gdzie 
przedstawia program działalności uni-
wersytetu w Lublinie i otrzymuje misję 
jego założenia.

Program artystyczny zaprezento-
wany przez uczniów był świadectwem 
wielkiego zaangażowania całej społecz-
ności szkolnej i w przejmujący sposób 
ukazał zarówno piękno i bogactwo syl-
wetki Założyciela KUL, jak też wrażli-
wość i umiejętność dostrzegania rzeczy 
najważniejszych przez ludzi młodych 
i wychowawców zatroskanych o ich 
przyszłość.

W dalszej części spotkania głos za-
brali: Damian Drzewiecki – Prezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół Bratoszewic, 
Krystyna Skalska – główna organiza-
torka obchodów oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Stryków Andrzej Jankowski. 
Wyrazili oni radość z przebiegu uroczy-
stości rocznicowych ku czci ks. Radzi-
szewskiego i uznanie dla wszystkich za-
angażowanych w ich organizację. Pod-
kreślili, że miejscowa społeczność może 
cieszyć się wieloma osobami, dla których 
drogie są tradycje i dziedzictwo kulturo-
we Bratoszewic i regionu. 

Należy podkreślić, z wielkim uzna-
niem, że stosunkowo mała społeczność 
Bratoszewic zaprezentowała się jako do-
skonale przygotowania, zorganizowana 
i niezwykle gościnna. Taka żywotność 
i wyjątkowa sprawność organizacyjna tej 
„małej ojczyzny” budzi respekt i praw-
dziwy podziw, staje się też wzorem dla 
innych.

Spotkanie zakończyło się wspólnym 
posiłkiem. W drodze na stołówkę goście 
mogli podziwiać okolicznościowe ga-
zetki przygotowane przez dzieci i mło-
dzież, obejrzeć archiwalne zdjęcia i do-
konać pamiątkowego wpisu do kroniki 
szkolnej.

Członkowie delegacji naszego Uni-
wersytetu doświadczyli wielkiej radości 
z uczestnictwa w uroczystych wydarze-
niach. Niezwykle budujące i wzruszające 
było także spotkanie życzliwych, zaan-
gażowanych osób kultywujących pamięć 
ks. Radziszewskiego i krzewiących na co 
dzień w swoim środowisku te wartości, 
którym poświęcił on swoje życie.

ks. Michał Maciołek

18 kwietnia na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim Jana Pawła 

II odbyła się konferencja naukowa, pt. 
Adwokat kościelny – czyli kto? zorgani-
zowana przez Koło Naukowe Kanoni-
stów KUL. Konferencję rozpoczął Pre-
zes Koła Piotr Pecko, a następnie głos 
zabrał Dziekan Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji ks. prof. 
Antoni Dębiński, który po przywitaniu 
zaproszonych gości oraz licznie zebra-
nych studentów, odniósł się do tema-
tu konferencji, zaznaczając iż instytucja 
adwokata kościelnego jest bardzo ważna 
i wciąż aktualna. Wyraził też nadzieję, 
że konferencja zdefiniuje niektóre pro-
blemy dotyczące zagadnień związanych 
z adwokaturą kościelną.

Konferencja została podzielona na 
dwie sesje, którym przewodniczył ks. dr 
hab. Krzysztof Burczak. Sylwetki prele-
gentów przybliżała studentka III roku 
Prawa Kanonicznego Martyna Pereta.

Pierwszy referat Aktywność Kościoła 
w obszarze obrony praw człowieka wy-
głosił abp Celestino Migliore, Nun-
cjusz Apostolski w Polsce, który poprze-
dził swój wykład przekazaniem na ręce 
Wielkiego Kanclerza – abp. Stanisława 
Budzika – dekretu Kongregacji Eduka-
cji Katolickiej o zatwierdzeniu Statutu 
KUL.

Na początku wystąpienia prelegent 
doprecyzował pojęcie praw człowieka. 
Podkreślił, iż Kościół przyczynił się do 
systematyzacji tych praw, które są nie-
zbywalne, powszechne i nie podlegają 
modyfikowaniu. W XIX w. Kościół za-
chowywał postawę ostrożną i oskarży-
cielską względem praw człowieka, a ów-
cześni papieże widzieli w nich pewne 
zagrożenie i zamach na prawa Boga. 
Usystematyzowanie Katolickiej Nauki 
Społecznej Kościoła najpierw w Rerum 
novarum (1891), aż do encyklik społecz-
nych Jana Pawła II i Benedykta XVI 
inspirowało Kościół do działania w tym 
obszarze. Szczególna troska o prawa 
człowieka oparta jest na przekonaniu, że 
biorą one swoje podstawy z dziedzictwa 
chrześcijańskiego. Jan Paweł II uważał, 
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że prawa te nie mogą być oddzielone od 
moralności. Zdaniem abp Celestino Mi-
gliore jest oczywiste, że prawa człowieka 
odnoszą się do każdej osoby ludzkiej. 
Bazują na prawie naturalnym, ponieważ 
inaczej byłaby kwestionowana ich uni-
wersalność, w przeciwieństwie do pra-
wa pozytywnego, które stanowi zespół 
norm tworzonych przez ludzi.

Drugi referat Adwokat kościelny w ak-
tualnych przepisach prawa kanoniczne-
go wygłosił bp dr hab. Artur Miziński 
(KUL). Podkreślił on, iż prawo do obro-
ny i sądowego dochodzenia swoich praw 
jest jednym z najistotniejszych praw 
człowieka. Kodeks Prawa Kanoniczne-
go z 1983 r. nie podaje legalnej defi-
nicji adwokata. Wskazuje natomiast, że 
podstawowym zadaniem adwokata jest 
obrona praw wiernego, ale nigdy w ode-
rwaniu od prawdy obiektywnej. Mianem 
adwokata określony jest człowiek pra-
wy, biegły w prawie, który zobowiązuje 
się do ochrony strony oraz jest uznany 
przez władzę kościelną. Adwokat asy-
stuje stronie, ale nie podejmuje za nią 
czynności formalnych. Udział adwokata 
w procesie może być fakultatywny lub 
obligatoryjny, a jego działanie rozpoczy-
na się już na etapie przedprocesowym. 
Prelegent wskazał na dwie kategorie ad-
wokatów: wykonujących wolny zawód 
(prywatnych) oraz publicznych (stałych), 
zaznaczając, że korzyścią z ustanowienia 
adwokatów stałych jest m.in. skrócony 
czas trwania procesu oraz równe trak-
towanie wiernych bez względu na ich 
możliwości finansowe. 

Po wysłuchaniu powyższych refera-
tów wśród zgromadzonego audytorium 
wywiązała się dyskusja.

Kolejny referat po przerwie –  Adwo-
kat w procesie o stwierdzenie nieważności 
małżeństwa odczytała w imieniu dr Ju-
styny Krzywkowskiej (UWM) mgr lic. 
Aleksandra Bitowt. W referacie wskaza-
no zadania realizowane przez adwoka-
ta kościelnego w sprawach o stwierdze-
nie nieważności małżeństwa. Wpraw-
dzie w takich sprawach nie ma przy-
musu ustanowienia adwokata, jednakże 
na sądzie ciąży obowiązek zapewnienia 
kompetentnych osób i podania publicz-
nej listy adwokatów. Prelegentka pod-
kreśliła jak ważne jest istnienie poradni 
prawnych, a także ich tworzenie poza 
sądem. Wskazała również na problem 
nieuczciwości adwokatów, czemu ma 
przeciwdziałać Korpus Adwokatów Ko-
ścielnych. Następnie prelegentka kolejno 
wymieniła i omówiła zadania adwoka-
tów kościelnych: próbę pojednania stron, 

udzielanie pomocy prawnej oraz pora-
dy przedprocesowej, pomoc wiernemu 
w ustaleniu przedmiotu sporu, obecność 
przy przesłuchiwaniu stron, świadków, 
biegłych oraz zadawanie pytań za po-
średnictwem sędziego. Ponadto adwokat 
ma prawo do wglądu w akta, dokonywa-
nia odpisów oraz przytaczania nowych 
argumentów, do udziału w dyskusji spra-
wy i przedstawienia obrony. Adwokat ma 
dążyć do poznania prawdy obiektywnej, 
która jest fundamentem procesu. Powin-
na go cechować rzetelność i sumienność 
w wykonywaniu obowiązków, nie powi-
nien powodować opóźnień w procesie 
oraz ma być lojalny wobec swego klienta 
– zawsze ma obowiązek działać na ko-
rzyść strony ale zgodnie z prawem, nie 
może grać prawdą.

Czwarty referat zatytułowany Funk-
cja adwokata kościelnego w procesie kar-
nym został wygłoszony przez o. dr hab. 
Marka Saja CSsR (UKSW). Podkreślił 
on na wstępie, iż sama tematyka doty-
cząca uczestnictwa adwokata w kościel-
nym prawie karnym jest rzadko porusza-
na przez kanonistów. Następnie wska-
zał kiedy można mówić o przestępstwie 
w prawie kanonicznym, jako podstawie 
wymierzania kar w Kościele. Na fakt za-
istnienia przestępstwa ma wpływ to czy 
powstała szkoda publiczna, czy zostało 
ono dokonane z winy umyślnej, a także 
czy dany czyn narusza normę prawną 
obwarowaną sankcję karną. W prawie 
kościelnym wyróżnia się proces karno-
sądowy oraz proces karno-administra-
cyjny. W tym drugim nie ma adwokata, 
gdyż jest to proces pozasądowy. Oskar-
żony broni się sam ale zawsze ma pra-
wo konsultować się z adwokatem. Na-
tomiast proces karno-sądowy nie może 
być przeprowadzony bez uczestnictwa 
adwokata. Prelegent wskazał również, że 
przy karach latae sententiae adwokat nie 
jest potrzebny, ponieważ kara została już 
zaciągnięta przez sam fakt popełnienia 
czynu zabronionego, natomiast przy ka-
rach ferendae sententiae kara nakładana 
jest przez sędziego lub kompetentnego 
przełożonego.

Ostatni referat Adwokat w procesie ka-
nonizacyjnym wygłosiła dr Lidia Fiej-
dasz (KUL). Wystąpienie miało na celu 
ukazanie dawnej i współczesnej roli ad-
wokata. Advocatus f iscalis dbał o to, aby 
na ołtarze były wynoszone odpowied-
nie osoby. Od XV w. takiego adwoka-
ta zaczęto nazywać promotorem wiary. 
Za papieża Urbana VIII urząd promo-
tora wiary wszedł na stałe do procesu 
kanonizacyjnego, natomiast instytucję 

tę od urzędu advocatus f iscalis oddzie-
lono za pontyfikatu papieża Klemensa 
XI. W 1631 r. Urban VIII wydał dekret 
o zadaniach promotora wiary. Prelegent-
ka wskazała na zadania promotora wiary 
w okresie od panowania papieża Bene-
dykta XIV do wydania Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1917 r. Były nimi m.in. 
strzeżenie czystości wiary i jej obrona, 
czuwanie, aby nie podważano powa-
gi Kościoła. Był on wówczas nazywa-
ny advocatus diaboli, ale faktycznie wy-
stępował pro rei veritate. Podczas pon-
tyfikatu Urbana VIII określono zasady 
przemawiania adwokatów oraz sposób 
przydzielania im spraw. Wprowadzono 
także zakaz przekazywania nieprawdzi-
wych informacji o opinii świętości Sług 
Bożych. Za papieża Innocentego XI po-
jawili się adwokaci auli konsystorskiej, 
a także zostało ustanowionych 12 in-
nych adwokatów kolegium. Benedykt 
XIV wskazał, iż zadania adwokatów 
konsystorów, tj. wygłaszanie mów o za-
sługach, cnotach i cudach Sługi Bożego, 
są na tyle im właściwe, że nie może nikt 
ich przejmować. Papież Klemens XIV 
uregulował natomiast kwestie finansowe 
oraz kazał zadeklarować czy urzędnicy 
chcą być adwokatami, czy prokuratora-
mi. Wprowadził on pewne wymogi dla 
adwokatów, np. dziesięcioletniej prak-
tyki. Za papieża Leona XII powstała 
nawet specjalna szkoła dla adwokatów. 
Obecnie funkcja advocatus dei spoczywa 
na wszystkich uczestnikach procesu, po-
nieważ wszyscy działają pro rei veritate. 

Druga sesja dotyczyła omówienia po-
szczególnych funkcji pełnionych w pro-
cesie w relacji do adwokata. Do udziału 
w tej sesji zostali zaproszeni: sędzia – ks. 
prał. dr Waldemar Gałązka, Oficjał Są-
du Biskupiego w Sandomierzu, adwoka-
ci – dr Justyna Krzywkowska (UWM), 
którą zastępowała mgr lic. Aleksandra 
Bitow oraz mgr lic. Mateusz Łątkowski 
współpracujący z Metropolitalnym Są-
dem Duchownym w Poznaniu, obrońca 
węzła – ks. dr Krzysztof Mikołajczuk 
z Sądu Metropolitalnego w Lublinie, 
biegły – ks. dr Jarosław Storniak z Są-
du Metropolitalnego w Lublinie oraz 
notariusz ks. mgr lic. Grzegorz Bzdyrak 
również z Sądu Metropolitalnego w Lu-
blinie. Moderatorem dyskusji był ks. dr 
hab. Krzysztof Burczak.

Zakończenia Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej dokonał ks. prof. Le-
szek Adamowicz, który podziękował 
wszystkim prelegentom, organizatorom 
oraz zebranym słuchaczom.

Marta Łuczak, Paweł Rogalski 

Adwokat kościelny – czyli kto?



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

20

nr 3 (137) maj-czerwiec 2012

z 
ży

ci
a 

U
ni

w
er

sy
te

tu

Wielce zasłużone Wydawnictwo 
KUL dostąpiło onegdaj niemałe-

go zaszczytu. Jedna z książek wydruko-
wanych w tym wydawnictwie otrzymała 
wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców 
Katolickich  za osiągnięcia edytorskie 
w ramach konkursu „Feniks 2012”.

Pachnący sukcesem laur przynio-
sła Wydawnictwu praca dwu młodych 
autorów-edytorów z Katedry Teksto-
logii i Edytorstwa naszej polonistyki: 
dr. Dariusza Pachockiego i mgr. Artu-
ra Truszkowskiego (p. Truszkowski jest 
doktorantem w tej katedrze). Obaj ba-
dacze tekstologicznego oblicza litera-
tury dotarli i szczęśliwie odzyskali dla 
nas, tj. czytelników książek, a szczegól-
nie poezji, zagubiony w odmętach cza-
su – i fragmentarycznie dochowany 

– kodeks   ocalonych rękopisów Bole-
sława Leśmiana.

Ktokolwiek widzi nazwisko „Le-
śmian”, nie pyta...

Odkrycie tego dzieła, a właściwie – 
dwu dzieł jednego z najwspanialszych 
poetów polskich (no, przecież: świa-
towych!) XX wieku mogłoby stanowić 
wystarczającą przesłankę myśli o wy-
różnieniu szczęśliwego (szczęśliwych) 
poszukiwacza zagubionych czy zapo-
mnianych skarbów literackich. Nasi od-
krywcy na tym nie poprzestali: „namie-
rzyli” teksty, przeczytali, sfotografowali 
i – zgodnie z prawem (zapłaciwszy za 
prawo reprodukcji) – opublikowali, nie 
szczędząc podobizn rękopisów Leśmia-
na wszystkim jego admiratorom. Oddaj-
my głos edytorom:

„W 1944 roku żona i córka Leśmia-
na wywiozły z Polski część rękopisów 
poety. […] Starsza córka Leśmiana – 
Maria Ludwika Mazurowa – prawdo-
podobnie w 1966 roku, sprzedała pakiet 
archiwaliów Aleksandrowi Jancie-Poł-
czyńskiemu. Kilka lat później były one 
już w posiadaniu Humanities Research 
Center w Austin w Stanach Zjedno-
czonych” (z posłowia Inedita Bolesława 
Leśmiana).

Dwu młodych zapaleńców wydarło 
poetycki ten zwój wprost z paszczy lwa! 
Wydrzeć, lecz nie podrzeć – oto pierw-
sze przykazanie tekstologa-edytora. 

Teksty nieznanych dzieł Leśmiana, 
które na szczęście ocalały w rękopisach 
(czystopisach), to opowiadanie pt. Satyr 
i nimfa oraz dramat (może raczej ogród-
kowy skecz) Bajka o złotym grzebyku. 
Oba dzieła – bez obrazy – należą do 
„młodzieńczej” fali talentu Leśmiana, co 
tym bardziej kazałoby się z szacunkiem 
odnieść do werdyktu Kapituły Feniksa, 
jako że najwymowniej wskazuje na moc-
ną – choć nie jedyną – stronę nagrody: 
promowanie autentycznych osiągnięć 
intelektualnych i organizacyjnych bez 
oglądania się na „prognozę pogody” (nb. 
nie zawsze Kapitule  Feniksa barometr 
podawał właściwe wartości...).

Radując się z nagrody naszych mło-
dych badaczy z okazji wyróżnienia, do-
ceńmy też powagę osiągnięcia Wydaw-
nictwa KUL, które szczęśliwie wydało 
omawiany tu tom. Nie żałujmy komple-
mentów szefostwu serii Archiwum Edy-
torskiego, ani też szczególnie redaktorce 
nagrodzonej publikacji – Dorocie Nie-
działkowskiej. AMDG!

Józef F. Fert

ZŁOTE BAJKI
Na marginesie wyróżnienia  Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
„Feniks 2012” dla Wydawnictwa KUL

Nagrodę główną Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks Złoty 
2012 otrzymał ks. prof. Józef Kudasiewicz. „Za dzielne świadectwo kapłań-

skiego życia, w czasach widocznej korozji wrażliwości religijnej; życia głęboko 

zakorzenionego w Biblii, której coraz pełniejszemu poznawaniu i popularyzacji 

poświęcił uczony wiele trudu, wychowując pokolenia księży i ludzi świeckich 

w duchu Słowa Bożego. Jego prace naukowe, odwaga duszpasterska oraz wspa-

niałe kaznodziejstwo stanowią wzór do naśladowania nie tylko dla środowisk ści-

śle konfesyjnych, ale też dla tych wszystkich osób, którzy prawdę, dobro i piękno 

łączą z miłością Stwórcy, rozkwitającą w krajobrazach kształtowanych przez Pismo 

Święte i w kościelnej Tradycji.”

Feniksem Diamentowym 2012 został wyróżniony prof. Stefan Sawicki za 

„prekursorski i inicjujący charakter badań naukowych z zakresu historii i teorii lite-

ratury, metodologii humanistyki, edytorstwa i problematyki sacrum w literaturze. 

Wzór nauczyciela akademickiego i propagatora literatury polskiej, otwartego na 

jej humanistyczny i chrześcijański wymiar”.

Feniks 2012 w kategorii „Seria wydawnicza” dla Wydawnictwa KUL za 

„Vox Patrum”, Pismo Patrystyczne, pod redakcją Stanisława Longosza. „Za 

wielotomową serię patrystyczną wydawaną przez Ośrodek Badań nad Antykiem 

Chrześcijańskim KUL od 1981 roku. Czasopismo zaliczane do najznakomitszych 

w Europie, gromadzi dokumenty, artykuły, przekłady i inne formy piśmiennictwa 

naukowego z dziedziny szeroko pojętej patrystyki i kultury chrześcijańskiej.”

Feniksem Specjalnym wyróżniono Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, za 

„Encyklopedię Filozofii Polskiej”, pod redakcją ks. Andrzeja Maryniarczyka.

Bolesław Leśmian, Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku, oprac. i posłowie 
Dariusz Pachocki, Artur Truszkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 
132, ISBN 978-83-7702-199-6.

Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku to pierwsze wydanie znanych dotąd 
tylko z bibliografii dwóch utworów Bolesława Leśmiana. Opowiadanie Satyr 
i Nimfa powstało prawdopodobnie w 1934 r. Rozczarowany wyprawą do miasta 
tytułowy bohater żali się swej ukochanej na „swą niewspółczesność”. Między Sa-
tyrem i Nimfą dochodzi do brzemiennej w skutkach kłótni. Bajka o złotym grze-
byku jest trzecim i ostatnim aktem obyczajowej farsy (zachował się tylko jeden akt 
dramatu), sygnowanej pseudonimem „Jan Łubin”, napisanej około 1915 r. Skra-
dziony złoty grzebień, rodzinna pamiątka, staje się powodem wielu zabawnych 
perypetii w rodzinie Kromkowskich. Podejrzenie pada na wybranka córki. Dzię-
ki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności zguba znajduje się, zaś ojciec, w obawie 
przed skandalem, godzi się na zaręczyny Klary z Antonim. Przesycone erotyką 
i humorem teksty z jednej strony ukazują typowego Leśmiana, z drugiej znacząco 
uzupełniają literacki portret autora Łąki. 

Wzmiankowana książka to czwarty tom serii Archiwum Edytorskie, wyda-
wanej przez Katedrę Tekstologii i Edytorstwa KUL, mającej charakter naukowej 
edycji źródeł. Publikowane w niej utwory (dotąd ukazały się tomiki poezji: An-
ny Kamieńskiej, Józefa Czechowicza i Stanisława Czycza) otrzymują staranne 
opracowanie – posłowie redaktora naukowego w sposób wyczerpujący przybliża 
czytelnikom zarówno historię samego dzieła, jak i jego miejsce w biografii twór-
czej poety lub pisarza; zaś aparat naukowy, oprócz informacji o drukach kolejnych 
utworów i wariantach poszczególnych lekcji wzbogaca się o transkrypcje zapisów 
brulionowych. Edycji dopełniają liczne podobizny autografów.
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22 kwietnia w Horodle odbył się 
Papieski Dzień Jedności Eu-

ropejskiej Polska w Europie bez granic. 
Głównym tematem rozważań było za-
gadnienie jedności podejmowane przez 
błogosławionego papieża Jana Pawła II. 
Tę część lokalnego święta wzbogaciła 
inscenizacja przygotowana przez dzie-
ci, młodzież i pedagogów z miejscowe-
go Zespołu Szkół, a zakończyła Msza 
święta, którą celebrował o. prof. Celestyn 
Napiórkowski OFM, pracownik nauko-
wy Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II.

Uroczystość pomyślana była jako jed-
noczesne przygotowanie do 600. roczni-
cy Unii Horodelskiej, której poświęco-
no konferencję naukową. Jako pierwszy 
głos zabrał o. prof. Celestyn Napiórkow-
ski, który mówił o nauczaniu Jana Pawła 
II skierowanym do Polaków i Litwinów, 
podkreślając rolę godności pracy, rolę 
ewangelizacji w środowiskach świeckich. 

Mówca zwracał uwagę na głoszoną przez 
Papieża wartość prawdy, jako podstawy 
dialogu w społeczeństwie.

Następnie dr Andrzej Wawryniuk, 
pracownik naukowy PWSZ w Cheł-
mie, docent Narodowego Uniwersytetu 
Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łuc-
ku, mówił o kształtowaniu się wschod-
niej granicy naszego kraju w czasach od 
II wojny światowej, informując o wie-
lu nieznanych dotychczas dokumentach 
odnalezionych w trakcie kwerend archi-
walnych. W związku z olbrzymim zain-
teresowaniem tym tematem, prelegent 
zobowiązał się, że dokumenty te zosta-
ną zaprezentowane podczas uroczystości 
jubileuszowych w 2013 r.

Prof. Włodzimierz Osadczy wygło-
sił referat o znaczeniu unii polsko-li-
tewskiej, o jej wielkiej mądrości, o tre-
ściach ponadczasowych, które mogłyby 
stać się podwaliną dla dzisiejszych relacji 
między państwami. Należy podkreślić, 

że był on, jako prezes Stowarzyszenia 
UCRAINICUM KUL, jednym z ini-
cjatorów opisywanej uroczystości.

Kolejne wykład to słowo-refleksja 
ks. prałata ppłk. Andrzeja Puzona, któ-
ry mówił o papieskiej pielgrzymce na 
Ukrainę, z roku 2001, i nastrojach to-
warzyszących temu wydarzeniu wśród 
ukraińskiego narodu. 

Były jeszcze dwa istotne wystąpie-
nia – Andrzeja Pruszkowskiego, byłego 
prezydenta miasta Lublina, który od-
nosząc się do Unii Horodelskiej wyło-
wił sens miłości braterskiej, nazywając 
horodelskie przesłanie drugim hymnem 
o miłości oraz ks. Henryka Krukowskie-
go, proboszcza miejscowej parafii, któ-
ry podziękował wszystkim za przyby-
cie i wygłoszenie referatów. Na pamiąt-
kę prelegenci otrzymali repliki dukatów 
horodelskich.  

(A.W.)

Papieski Dzień Jedności Europejskiej

Ks. prof. Marian Rusecki doktorem 
honorowym PWT we Wrocławiu

Ks. prof. Marian Rusecki, kierownik Katedry Misjologii KUL, wybitny teolog, 

autor licznych publikacji z zakresu teologii fundamentalnej i religiologii został 

uhonoroawny tytułem doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego 

we Wrocławiu. Uroczystość nadania tytułu, w obecności licznie zgromadzonych 

przedstawicieli uczelni wyższych, bliskich i przyjaciół Profesora, odbyła się 16 

kwietnia w auli PWT we Wrocławiu. 

W okolicznościowej publikacji Rektor wrocławskiego PWT ks. prof. Waldemar 

Irek, napisał:  „Środowisko Papieskiego Wydziału Teologicznego gromadzi się 

dzisiaj wokół Osobistości, którą Senat Uczelni wybrał przez podjęcie jednomyślnej 

uchwały o nadaniu tytułu doktora honoris causa – ks. prof. Mariana Ruseckiego, 

uznając Jego wybitne osiągnięcia w zakresie teologii fundamentalnej, które są 

znane i cenione w środowiskach naukowych nie tylko w Polsce, ale także poza 

jej granicami. Bogactwo i głębia treści zawartych w dorobku naukowym ks. prof. 

Ruseckiego prowadzą do poznania prawdy wiary, uzasadnienia chrześcijańskiej 

nadziei oraz do świadectwa o Bogu, który jest Miłością.

Dolnośląskie środowisko teologiczne, nadając ks. prof. M. Ruseckiemu najwyższy 

laur akademicki, wyraża szacunek i wdzięczność za wieloletnie więzy przyjaźni 

z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu. Lubelski Mistrz Teologii od 

lat obdarza wrocławską uczelnię ogromną życzliwością, ubogacając ją swoimi 

wykładami oraz pisząc recenzje prac naukowych.”

W honorowym dyplomie, który wręczyli wspólnie Wielki Kanclerz PWT ks. abp 

Marian Gołębiewski i Rektor Wydziału ks. prof. Waldemar Irek, Senat Uczelni 

podkreślił przymioty nowego Doktora, który jest:

-  sługą mądrości, który ukochał myślenie, dociekającym i głoszącym prawdę Bożą 

w pracy naukowej, kroczącym intelektualną drogą ku Bogu, poszukiwaczem 

naukowych argumentów uwiarygodniających chrześcijaństwo;

-  aktywnym popularyzatorem teologii zabiegającym o jej godne miejsce pośród 

nauk;

-  uczonym wielkiego formatu postrzegającym personalistycznie Objawienie jako 

osobowy i zbawczy dialog Boga z człowiekiem;

-  najwybitniejszym polskim teologiem fundamentalistą, twórcą polskiej szkoły 

teologii fundamentalnej i teologii religii, porządkującym od strony naukowej 

teologię fundamentalną, badaczem genezy religii;

-  pokornym wychowawcą nowego pokolenia teologów, nauczycielem wymaga-

jącym, ukazującym wartość poznania naukowego, cenionym dydaktykiem oraz 

człowiekiem rzetelnej i sumiennej pracy.

Uroczystość poprzedziło 

posiedzenie Komitetu Nauk 

Teologicznych Polskiej Akademii 

Nauk, któremu przez lata 

przewodził ks. prof. Rusecki. To 

On doprowadził do włączenia 

teologii do grona dyscyplin 

naukowych zrzeszonych 

w PAN i utworzenia w 2003 r. 

Komitetu Nauk Teologicznych.

zdjęcia z doktoratu 

Biuro  Prasowe PWT we Wrocławiu
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W sobotę 19 maja miała miejsce 
V Ogólnouniwersytecka Pielgrzym-
ka do Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Łagiewnikach. I Pielgrzymka 
odbyła się w 2008 roku i była związa-
na z 90-leciem KUL. W zeszłym ro-
ku (2011) dziękowaliśmy Bogu i Matce 
Bożej Miłosierdzia za dar beatyfikacji 
naszego Profesora i Papieża, Jana Pawła 
II. Za sześć lat (2018) będziemy święto-
wać 100-lecie naszej Alma Mater.

W drodze do Łagiewnik zatrzymali-
śmy się w Miechowie (40 km od Krako-
wa). Miechów to centrum Zakonu Bo-
żogrobców w Polsce, które istnieje od 
1163 r. Jaksa z rodu Gryfitów przywiózł 
ziemię z Góry Golgoty i ufundował tu-
taj pierwszy kościół, pod wezwaniem 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Osa-
dził przy nim zakon bożogrobców. Dzi-
siaj w miejscu tego kościółka znajduje 
się przepiękna kaplica Grobu Chrystu-
sa (XVI w.). Nad jej drzwiami widnie-
je napis „Sepulchrum Christi Domini”, 
a w jedną ze ścian został wmurowany 
kamień z Grobu Pańskiego z Jerozoli-
my. Kaplica otoczona jest krużgankami 
w stylu gotycko-renesansowym, w któ-
rych znajdują się stacje Drogi Krzyżo-
wej. Położona jest obok Bazyliki pw. 
Grobu Pańskiego (XIV-XV w.) i stano-
wi centralne miejsce w zespole budyn-
ków Sanktuarium Miechowskiego.

Jednym z celów naszego poby-
tu w Sanktuarium było odprawienie 

nabożeństwa Drogi Krzyżowej, w której 
udział wzięły najwyższe władze Zakonu 
Rycerskiego w Polsce oraz Rektor KUL, 
ks. prof. Stanisław Wilk. Przy oprawie 
muzycznej Scholi Instytutu Muzyko-
logii KUL z ogromnym wzruszeniem 
medytowaliśmy etapy Męki Pańskiej aż 
po śmierć Jezusa na Golgocie i złożenie 
Jego Ciała w grobie. Odnosiło się wra-
żenie, że prastare mury są do głębi prze-
niknięte rozważaniami pasyjnymi i mo-
dlitwą, wznoszącą się tutaj do Boga od 
ponad 700 lat. Po skończonej modlitwie 
mieliśmy możliwość wejścia do Grobu 
Chrystusa, który został zbudowany na 
wzór Grobu w Jerozolimie. 

Wewnątrz, wzdłuż prawej ściany 
znajduje się kamienny, zdobiony sarko-
fag. W Wielki Piątek w niszę wsuwa-
na jest figura zmarłego Chrystusa Pana. 
Grób Chrystusa w Miechowie miał słu-
żyć wszystkim chrześcijanom z Europy, 
którzy w czasach prześladowań nie mo-
gli pielgrzymować do Ziemi Świętej.

W Sanktuarium Miechowskim, pod-
czas obiadu, organizator pielgrzymek 
KUL-owskich, Stanisław Zajączkow-
ski (Kawaler Zakonu Rycerskiego Gro-
bu Bożego w Jerozolimie) podarował 
Księdzu Rektorowi album Krzyż Polski 
z naszymi wpisami, dziękując w imieniu 
uczestników za dar modlitwy i obecno-
ści wśród nas podczas każdej z KUL-
owskich pielgrzymek.

W Łagiewnikach uczestniczyliśmy 
w nabożeństwie do Bożego Miłosier-
dzia o godz. 15.00. Koronkę śpiewały 
(w kilku językach) siostry ze Zgroma-
dzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Po-
tem rozpoczęła się Msza Święta, której 
przewodniczył – i homilię wygłosił – 
Ksiądz Rektor. Zwrócił on uwagę na po-
trzebę pogłębiania naszej wiary w żywą 
obecność Chrystusa pośród nas. Uczu-
lał też, by – zgodnie z nauczaniem bł. 
Jana Pawła II w czasie jego pobytu na 
KUL-u (1987) – czynić prawdę w miło-
ści względem studentów i pracowników 
uniwersytetu. Jak co roku w czasie Mszy 
Świętej uczelnia nasza była reprezento-
wana także przez poczet sztandarowy. 
Po liturgii Rektor odmówił modlitwę 
zawierzenia Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II Bożemu 
Miłosierdziu.

Udaliśmy się do Centrum Jana Pawła 
II, gdzie odmówiliśmy litanię do błogo-
sławionego Papieża, a następnie uczci-
liśmy Jego relikwie. Potem oddaliśmy 
hołd Jezusowi w Najświętszym Sakra-
mencie i po błogosławieństwie udali-
śmy się w drogę powrotną do Lublina – 
umocnieni darami Ducha Świętego.

W naszej autokarowej pielgrzymce 
uczestniczyło ponad 200 osób, nie tylko 
z Lublina, ale także z wydziałów zamiej-
scowych w Stalowej Woli i Tomaszowie 
Lubelskim.

Krystyna Wawryszuk

Pielgrzymka 
do Miechowa i Łagiewnik
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Od października 2012 r. na 
Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II 
rozpocznie działalność 
dydaktyczną Uniwersytet 
Otwarty (UO KUL). Jest to 
nowatorska jednostka, która 
prowadzić będzie różnorodne 
zajęcia edukacyjne. 

Do kogo skierowana będzie oferta UO KUL?

Najkrócej mówiąc – do każde-
go. Otwarty charakter przedsięwzię-
cia oznacza, iż uczestnictwo w kur-
sach i programach dostępne będzie dla 
wszystkich osób, niezależnie od wieku 
i wykształcenia. Zajęcia w ramach UO 
KUL mają podnosić wiedzę słuchaczy 
z różnych dziedzin oraz zainteresować 
nauką. Inaczej to zainteresowanie będzie 
przejawiać się u dzieci, młodzieży czy 
osób dorosłych, stąd oferta edukacyjna 
i formy przekazu będą zindywidualizo-
wane pod kątem odbiorcy, tak, by każ-
dy – od małego dziecka po osobę w sile 
wieku znalazł dla siebie coś interesują-
cego i inspirującego do intelektualnego 
i duchowego rozwoju. W założeniu UO 
KUL ma dostarczać słuchaczom, także 
spoza Polski, rzetelnej wiedzy, inspirując 
do poszukiwania nowych zainteresowań. 
Mamy nadzieję, że z oferty skorzysta-
ją nie tylko gimnazjaliści czy uczniowie 
liceów i techników, dla których może to 
być dobry sposób na zdobywanie wiedzy 
przed maturą, ale i osoby, które zakoń-
czyły już studia. Co więcej, charakter za-
jęć będzie stanowić uzupełnienie oferty 
działających w naszym mieście dwóch 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Jak działalność UO wpisuje się w Misję KUL? Czy 
to oznacza, że UO przejmie w jakimś stopniu do-
tychczasowe pole działalności uniwersyteckiej?

Pielęgnując tradycyjne formy kształ-
cenia na studiach i studiach podyplomo-
wych Katolicki Uniwersytet Lubelski Ja-
na Pawła II podejmuje współczesne wy-
zwanie, by to co jest przedmiotem badań 

naukowych nauczycieli akademickich 
spróbować przekazać w lżejszej formie 
szerokiemu gronu odbiorców, którzy 
nie będą zdawać egzaminów wstępnych, 
a zdobywanie wiedzy i umiejętności bę-
dzie dla nich odkrywaniem nowych, 
bądź pogłębianiem już istniejących pasji. 
Chcemy też w ten sposób zaintereso-
wać działalnością naukowo-dydaktyczną 
naszej uczelni, pokazując – tak w kraju, 
jak i za granicą – że warto tu studiować 
(wysyłać na studia swoje dzieci, wnuki). 
Będziemy współpracować ze wszystkimi 
jednostkami uniwersyteckimi, spełniając 
rolę popularyzatora nauki. Zajęcia będą 
realizowane przede wszystkim na Uni-
wersytecie, co ma dodatkowo dawać słu-
chaczom poczucie uczestniczenia w ży-
ciu akademickim.

Jaka będzie tematyka zajęć, czy możemy się 
tutaj spodziewać jakiejś rewolucji? 

Nasz Uniwersytet to już niemal 100 
lat historii, więc z jednej strony nie za-
braknie w nauczaniu UO KUL treści 
związanych z naszą tradycją, pogłębiają-
cych katolicką tożsamość uczelni. Z dru-
giej strony będziemy się starać prezento-
wać najnowsze wyniki badań z różnych 

dziedzin. Osobami prowadzącymi zaję-
cia będą przede wszystkim pracowni-
cy KUL. W założeniach Uniwersytet 
Otwarty ma też umożliwić spotkania 
ze znanymi i znaczącymi w świecie na-
uki osobistościami spoza naszej społecz-
ności akademickiej. Nad jakością naszej 
oferty będzie czuwać Rada Programowa 
Uniwersytetu Otwartego, składająca się 
z przedstawicieli wszystkich wydziałów 
i Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych.

W założeniach Uniwersytetu Otwartego KUL jest 
również kształcenie za granicą i dla osób spoza 
Polski, w tym Polonii?

Mam nadzieję, że stanie się to atu-
tem naszej działalności. Przygotowuje-
my programy tematyczne dla osób z za-
granicy, a także programy wyjazdowe 
– w Polsce i poza granicami. Pierwsze 
edycje odbędą się już we wrześniu w Sta-
nach Zjednoczonych (Chicago) i Kana-
dzie (Toronto). Pomocą w tych przed-
sięwzięciach będą nam służyć m.in. Ko-
ła Przyjaciół KUL, organizacje polonij-
ne, w tym np. Fundacja Kościuszkowska 
z Nowego Jorku czy Fahrenheit Center 
for Study Abroad z Chicago.

Czego możemy życzyć Uniwersytetowi 
Otwartemu?

Chcemy być instytucją utożsamia-
ną z najwyższą jakością przeprowadza-
nych programów i z bardzo dobrą ich 
organizacją. Postaramy się, by atmosfera 
u nas i wokół nas była ciepła i przyjazna 
– tak, by krąg osób zainteresowanych 
korzystaniem z naszej oferty był coraz 
większy. Mam wielką nadzieję, że bę-
dziemy jedną z tych wizytówek Uniwer-
sytetu, którą pokazuje się z dumą. Oby 
się udało!

Chcemy być jedną 
z wizytówek Uniwersytetu
 – rozmowa z Anną Tarnowską-Waszak – Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL

UNIWERSYTET OTWARTY 
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
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Istotnym przejawem właściwego funk-
cjonowania wyższych uczelni, jakimi 

są Uniwersytety, są ich kontakty i współ-
praca z innymi uczelniami i ośrodka-
mi naukowymi, tak krajowymi jak też 
zagranicznymi. Chodzi o współpracę 
rozumianą bardzo szeroko, która mo-
że przybierać bardzo różne formy. Naj-
częściej odbywa się ona na płaszczyźnie 
stricte naukowej i badawczej, ale bywa-
ją także inne relacje. Dowiedzione jest 
również, że takie działania przyczyniają 
się, niekiedy nawet bardzo skutecznie, do 
rozwoju poszczególnych uniwersytetów 
i wzrostu zainteresowania ich badania-
mi, dydaktyką i edukacją. Naczelne miej-
sce w tej współpracy zajmuje wymiana 
naukowa, zarówno kadry profesorskiej, 
jak i studiującej młodzieży. Oddzielną 
formę kontaktów pomiędzy uczelniami 
stanowi współpraca prowadzona przez 
biblioteki uniwersyteckie polegająca na 
wymianie książek i czasopism. 

Wspomnienia pracowników KUL, 
którzy uczestniczyli w tego rodza-
ju współpracy z uczelniami belgijskimi 
przedstawia książka pt. Belgia we wspo-
mnieniach pracowników KUL po dru-
giej wojnie światowej (wybór i wstęp ks. 
Edward Walewander, Lublin Towarzy-
stwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II, 2011 ss. 
233+4nlb, ISBN 978-83-7306-514-7, 
ISBN 978-83-7702-233-7).

Od strony formalnej w książce wyróż-
niono dwie części, w pierwszej zamiesz-
czono artykuły wprowadzające, w dru-
giej właściwe wspomnienia. Artykułami 
wprowadzającymi są: Wstęp autorstwa ks. 
Edwarda Walewandra (także w wersji 
niemieckiej), artykuł ks. Józefa Szymań-
skiego: Polacy w Belgii – dawniej i dziś, 
Piotra Pawła Gacha: Belgijskie uczelnie 
katolickie w Leuven i Louvain-la-Neu-
ve i Jerzego Flagi: Kontakty i współpra-
ca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
z Katolickim Uniwersytetem w Leuven. 
Część druga zawiera wspomnienia 14 
pracowników naukowych Uniwersytetu, 
ułożone w porządku alfabetycznym ich 
autorów. Nie są to wszyscy stypendyści 
KUL, którzy przebywali na stypendiach 
w Belgii, nazwiska wszystkich figurują 
w aktach Senackiej Komisji ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą (instytucja 
ta kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę), 

która zajmuje się przydziałem stypen-
diów. Tym czternastu osobom reprezen-
tującym różne kierunki wiedzy i z róż-
nym stażem naukowym, które napisały 
swoje teksty, niewątpliwie należy się po-
dziękowanie. Tutaj zebrano, dzięki sta-
raniom ks. prof. Edwarda Walewandra, 
wspomnienia stypendystów belgijskich, 
na pewno pouczające i pożądane było-
by zebranie wspomnień i opinii stypen-
dystów, którzy korzystali ze stypendium 
innych ośrodków naukowych w Europie 
czy też w Stanach Zjednoczonych.

We wstępie, ks. prof. Edward Wa-
lewander informuje o motywach, ja-
kie skłoniły go do przygotowania te-
go rodzaju opracowania. W artykułach, 
w zwięzłej formie, zaprezentowano re-
lacje i więzi, pomiędzy Katolickim Uni-
wersytetem Lubelskim i środowiskiem 
naukowym dwóch katolickich uniwer-
sytetów belgijskich, tj. średniowiecznego 
w Leuven i całkiem nowego w Louva-
in-la-Neuve. Powtórzmy, chodzi o re-
lacje zapoczątkowane w latach 60-tych 
XX stulecia. Z uwagi na charakter obec-
nych rozważań, przywołam owe relacje 
w wielkim skrócie. Ogólnie należy po-
wiedzieć, że ich treść jest do pewnego 
stopnia odbiciem sytuacji społecznej, 
gospodarczej i religijnej, z jaką mieliśmy 
do czynienia w kolejnych latach bada-
nego okresu. 

Ks. Józef Szymański w swoim w mia-
rę obszernym artykule przybliża histo-
rię kontaktów polsko-belgijskich od ich 
początków w XIII w. (pierwszy znany 
Polak to Jan z Polski, mieszkający w Lo-
wanium od 1253 r.) do chwili obecnej. 
Śledzi poszczególne etapy emigracji pol-
skiej do Belgii wraz z podaniem ich po-
wodów i naświetleniem ich charakteru. 
Na tym tle ukazuje też zainteresowanie 
Polaków wszechnicą lowańską. Zauważa 
na przykład, że wpływ na rozbudzenie 
zainteresowań Polaków tą uczelnią miał 
pobyt w Belgii Jana Dantyszka (1485-
1548), posła króla Zygmunta Starego na 
dworze cesarzy Maksymiliana I i Karo-
la V. Warto tu zauważyć, że przeby-
wający w Belgii Polacy, pragnąc zacho-
wać swoją tożsamość i rozwijać rodzi-
ma kulturę, powołali wiele towarzystw, 
które 14 czerwca 1925 r. utworzyły 
Związek Towarzystw Polskich w Belgii. 
W zamknięciu artykułu autor odniósł 

się do wydarzeń najnowszych, analizu-
je problem integracji Polonii belgijskiej 
z Unią Europejską oraz statystyki doty-
czące Polaków, którzy znaleźli się w Bel-
gii w ramach ostatniej fali emigracyjnej 
po 1990 roku. 

Piotr P. Gach w krótkim artykuli-
ku zaprezentował rys historyczny obu 
uczelni belgijskich z uwzględnieniem 
okoliczności ich powstania. Wiado-
mo, inne były okoliczności powstania 
w 1425 r. uniwersytetu w Lowanium 
(obecnie Leuven), typowego dla epoki 
średniowiecza, odmienne wyrosłego na 
gruncie tendencji separatystycznych po-
między Flamandami i Walonami uni-
wersytetu frankofońskiego, erygowane-
go 1 lipca 1970 r. w Lovain-la-Neuve.

Myślę, że jeszcze bardziej interesują-
ce będzie bliższe przyjrzenie się samym 
wspomnieniom. W przeciwieństwie do 
artykułów, które mają charakter obiek-
tywny, wszystkie wspomnienia, zgodnie 
z założeniami tego rodzaju tekstów, są 
mniej lub bardziej subiektywne, co też 
stanowi o ich wartości. Jako pierwsze, 
zgodnie z przyjętym porządkiem alfabe-
tycznym, figurują wspomnienia ks. prof. 
Czesława Bartnika, który jako mło-
dy docent przebywał w Belgii w latach 
1967-1968. Opisuje kolejno trudności, 
na jakie napotykał przy załatwianiu for-
malności z otrzymaniem stypendium 
i wyjazdem, następnie okoliczności to-
warzyszące zamieszkaniu przejściowe-
mu w Rzymie i Paryżu oraz ostatecznie 
cały pobyt w Belgii. Przywołuje osoby 
z jakimi miał kontakt, wśród których 
byli znani profesorowie. Często podaje 
ich charakterystykę oceniającą ich oso-
bowość. Nie brakuje też różnego typu 
refleksji natury filozoficznej, społecznej 
i religijnej na temat Kościoła belgijskie-
go, czy szerzej w Europie Zachodniej. 
Często nawiązuje do sytuacji w Polsce, 
w tym zwłaszcza do znanej mu z autop-
sji w lubelskim seminarium. Nie stro-
ni od uwag krytycznych pod adresem 
omawianych instytucji. Pisze również 
o swoich badaniach poświęconych Pier-
re’owi Teilhardowi de Chardin. Przywo-
łuje także interesujący szczegół o kart-
ce od kard. Karola Wojtyły, „któremu 
dziękowałem, wraz z życzeniami, za sty-
pendium, i który życzenia odwzajemnił” 
(s. 89). W sumie dzięki różnorodności 

Belgia widziana oczami 
polskich stypendystów z KUL
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problemów widzianych okiem młodego 
naukowca, teologa „zza żelaznej kurty-
ny”, jest to interesujący tekst. Subiekty-
wizm ten znajduje swoje odbicie także 
w tytule wspomnień, brzmi on: W Lo-
wanium jako chercheur libre. Fragment 
autobiografii. 

Wspomnienie z pobytu na rocznym 
stypendium w Katolickim Uniwersytecie 
w Louvain (rok Akad. 1973/74) to tytuł 
wspomnień (wówczas) doktora Rober-
ta Chodkowskiego. Trudno powtarzać, 
że są to interesujące wspomnienia, gdyż 
przy wszystkich należałoby to pisać, ale 
właśnie takie są, choć całkiem odmien-
ne od wspomnień ks. Cz. Bartnika. R. 
Chodkowski opisuje w nich najpierw 
warunki bytowe stypendystów lubelskich 
(pojechał wówczas jeszcze z dwoma ko-
legami), następnie przywołuje obiego-
we opinie Belgów na temat Polski. Pi-
sze m.in.: „Rozmowy ujawniały, jak ma-
ło znanym krajem w świecie – a nawet 
w Europie Zachodniej – jest Polska. 
Najczęściej od razu utożsamiano nas 
z Rosjanami. Na przykład po usłysze-
niu, że jesteśmy z Polski, by sprawić nam 
przyjemność, od razu pytano, jak jest po 
rosyjsku „dzień dobry” czy „smacznego”. 
Mogliśmy się przekonać także, jak wielu 
Belgów sympatyzowało z komunizmem 
i jak trudno, a raczej wprost niemożliwe, 
było przekonać niektórych z nich o nie-
ludzkim i zbrodniczym charakterze tego 
systemu” (s. 99). Przywołuje życzliwość 
niektórych profesorów okazywaną Po-
lakom, wyróżnia tu zwłaszcza kanoni-
ka, latynistę (czyli pokrewnego mu za-
interesowaniem) prof. Jana Aarzta i ks. 
prof. Josefa Marię de Smet`a, później-
szego, bardzo oddanego opiekuna pol-
skich stypendystów oraz zamieszkałych 

tam rodzin belgijsko-polskich. 
Daje też przykłady inwigilacji 
polskich stypendystów przez 
polskie służby ubeckie. Przeka-
zuje również swoje spostrzeże-
nia odnośnie dokonującego się 
wówczas podziału Uniwersytetu 
Lowańskiego na dwie odrębne 
uczelnie: flamandzką i franko-
fońską. W ostatnich zdaniach 
odnosi się do rzeczywistości re-
ligijno-moralnej na Zachodzie. 

Kolejny autor wspomnień 
(Spotkanie z Belgią) ks. Mirosław 
Daniluk SCI, pracownik nauko-
wy Międzywydziałowego Zakła-
du Leksykograficznego, należy 
do grona osób, które skorzystały 
ze stypendium kilka razy. W su-
mie – jak sam pisze – podczas 
czterech pobytów spędził w Belgii 
13 letnich miesięcy, pracując w bi-
bliotece teologicznej i gromadząc 
materiały z historii i duchowości 
instytutów życia konsekrowane-

go. Po wstępnych informacjach o sobie 
i celu oraz rodzaju badań, w dalszej czę-
ści wspomnień opowiada o okoliczno-
ściach powstania, powoływanego w tym 
okresie, uniwersytetu frankofońskiego. 
Następnie przywołuje osoby, z których 
życzliwością zetknął się i których po-
mocy doświadczył. Byli to zarówno Bel-
gowie, jak i Polacy. Jeśli chodzi o osoby 
narodowości belgijskiej, wielką pomoc 
okazała mu Anne Marie Storms sekre-
tarka rektora Uniwersytetu oraz – jak 
pisze – gorliwa katoliczka, pani Marie-
Therese Wolfs-Monfils, która samo-
rzutnie organizowała specjalną pomoc 
dla Polski przeżywającej trudny okres 
stanu wojennego. Z Polaków przywołuje 
dwie osoby: sławnego w Belgii okulistę 
dr. Stanisława Kozanackiego, który zajął 
się jego dolegliwościami oczu oraz ks. 
Krzysztofa Pastuszaka, który pracując 
w belgijskich parafiach (z powodu cho-
roby zrezygnował z pracy misjonarskiej 
w Afryce i osiadł w Belgii), dodatkowo 
był też kapelanem polskich stypendy-
stów. Pod ich adresem, a zwłaszcza ks. 
Krzysztofa, autor kieruje wielokrotnie 
wiele ciepłych słów. Podobnie zamyka 
też swoje wspomnienia: „Wszystkim lu-
dziom wielkiego serca, Belgom i Pola-
kom zamieszkałym w Belgii, wymienio-
nym przeze mnie z imienia i bezimien-
nym, pragnę jeszcze raz po wielu latach 
wyrazić serdeczną wdzięczność w imie-
niu własnym i moich Rodaków z Macie-
rzy, za ich życzliwość i bezinteresowna 
pomoc” (s. 112). 

Piotr Paweł Gach, pracownik na-
ukowy Instytutu Geografii Historycz-
nej Kościoła w Polsce, w obszernym 
tekście (Belgijscy przyjaciele) przekazuje 

swoje spostrzeżenia i doświadcze-
nia z kilkakrotnego pobytu w Belgii 
(w latach 1975-1989). Omawia przede 
wszystkim spotkania ze znanymi profe-
sorami z obu katolickich uniwersytetów 
belgijskich, z którymi nawiązał nie tylko 
bliższy kontakt naukowy i współpracę, 
ale z niektórymi zamienił je – tak moż-
na rzec – w nić przyjaźni. W kontekście 
tej współpracy przybliża swoje badania 
naukowe z zakresu historii i geografii 
historycznej. Relacjonuje również pobyt 
uczonych belgijskich w naszym kraju 
i swoją rolę ich przewodnika, którą peł-
nił z ramienia środowiska historycznego 
Uniwersytetu, np. w czasie zwiedzania 
Krakowa.

Omówiłem w miarę dokładnie wspo-
mnienia czterech stypendystów. Pozo-
stają jeszcze wspomnienia dziesięciu, 
których nie przywołuję, gdyż po pierw-
sze to rozbudowałoby zbytnio rozwa-
żania, a po drugie – co jest ważniejsze 
– przywołane już wspomnienia dają wy-
obrażenie i ogólny pogląd na rodzaje 
i kierunki kontaktów i współpracy, co 
było celem rozważań. Dla wzbogace-
nia jednak i pogłębienia obrazu podam 
nazwiska pozostałych autorów i tytuły 
ich wspomnień. Ich charakterystyczne 
sformułowania posiadają też swoją wy-
mowę, która niewątpliwie uzupełnia na-
kreślony wcześniej obraz: Jerzy Gałkow-
ski, Ksiądz Josef de Smet; Jerzy Jeszke, 
Z pobytu w Alma Mater Catholicae Lova-
niensis; ks. Stanisław Kowalczyk, Moje 
wspomnienia z pobytu na Uniwersytecie 
w Leuven; Jadwiga Kuczyńska, Leuven 
– pobyty, wspomnienia; Tadeusz Malec, 
Do Lowanium z polskim słowem; Henryk 
Podbielski, Mój pierwszy pobyt na sty-
pendium naukowym w Louvain 1971/72; 
Alfons Pilorz, Belgique – mon amour; 
Maria Barbara Styk, Moje kontakty na-
ukowe z Belgią; Maria Wójcik, Kartka 
z pobytu w Belgii w 1979 r.; ks. Edward 
Walewander, Znad Innu do Gandawy.

Nawet bez znajomości treści wspo-
mnień, analizując jedynie same tytuły, 
można wysnuć kilka spostrzeżeń. Po 
pierwsze, że niektórzy z owych stypen-
dystów byli (zaznaczałem to już wcze-
śniej) po kilka razy na wyjeździe stypen-
dialnym, następnie, że najbardziej pa-
miętali i cenili sobie z reguły pierwszy 
pobyt oraz że wszyscy na ogół odnajdy-
wali lub widzieli w spotykanych osobach 
ludzi życzliwych, czy wręcz przyjaciół. 
I wreszcie, że niektórzy trafiali do Belgii 
nie wprost z Polski, ale z innych ośrod-
ków naukowych. Wszyscy, jak się wy-
daje, traktowali pobyt stypendialny jako 
pewnego rodzaju wyróżnienie naukowe, 
dane im jako szansę do wykorzystania 
w ich karierze akademickiej.

Jerzy Flaga
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Jest taka bajka Krasickiego 
– spór między kroniką 
a kalendarzem, który 
rozstrzyga biblioteka. 
I mówi do kroniki „ty 
zmyślasz, co było, on zmyśla, 
co będzie”. Nie chcę zmyślać 
tego, co było, niech to robią 
inni, w tym wieku lepiej 
myśleć o przyszłości. 

Dzieciństwo
Mój ojciec był profesorem politech-

niki najpierw Lwowskiej, później War-
szawskiej po I wojnie światowej. W prze-
ciwieństwie do mnie specjalnie polityki 
nie lubił, ale był ministrem przemysłu 
i handlu w okresach dość dramatycz-
nych, bo najpierw w rządzie Władysława 
Grabskiego, a później w rządzie Witosa 
w czasie Cudu nad Wisłą. 

Urodziłem się w Warszawie na ulicy 
Koszykowej 5, mieszkania 75, czyli na 
terenie Politechniki. To był dom profe-
sorski, aż do czasu Powstania. Miałem 
jeszcze dwójkę rodzeństwa, ale pierwszy 
brat zmarł jako niemowlę.

Moje lata dzieciństwa wyglądały 
inaczej niż kolegów, mieliśmy folwark 
w Boczkach pod Łowiczem i jedy-
na rzecz to było jechać tam, bawić się 
ze źrebakami, uczestniczyć w żniwach… 
Jak byliśmy mali to sadziliśmy kasztany 
i żołędzie, a teraz wyrosły z nich drze-
wa… Tak to wyglądało. Tam spędzili-
śmy wrzesień 1939 r. W czasie bitwy 

nad Bzurą u nas był szpital, zmarło dwu-
dziestu paru żołnierzy, a ja mając piętna-
ście lat chowałem ich wokoło wiejskiego 
kościółka. Mój ojciec zmarł w 1940 r. 

Folwark w Boczkach był dla nas opar-
ciem w sensie materialnym, ale była to 
też centrala różnych konspiracyjnych hi-
storii. To się skończyło tragicznie, dwór 
został otoczony, mój wujek został aresz-
towany. Dla mojej matki było to bardzo 
dramatyczne, bo jej brat siedział, a syn 
został rozstrzelany 21 marca 1944 roku 
na Brackiej 18. 

Powstanie
Warszawiakiem poczułem się dopie-

ro w czasie okupacji, ponieważ zespół 
budynków Politechniki otoczony był 
płotem, to my jako dzieciarnia, a potem 
młodzież politechniczna, żyliśmy wła-
snym życiem. Poczucie takiego związku 
z Warszawą nastąpiło podczas okupacji 
i Powstania Warszawskiego. Jak wybu-
chło Powstanie miałem 20 lat, byłem już 
dowódcą drużyny po tajnej podchorą-
żówce. Późną jesienią 1940 r. zostałem 
zaprzysiężony w konspiracji. To się na-
zywało Młodzież Wielkiej Polski. Mie-
liśmy ideowe i wojskowe szkolenie, póź-
niej nas włączono do Stronnictwa Na-
rodowego, ale do tej części Narodowej 
Organizacji Wojskowej, która na mo-
cy porozumienia weszła w skład Armii 
Krajowej. W czasie Powstania należa-
łem do batalionu „Gustaw”, częściowo 
na Starym Mieście, częściowo w Śród-
mieściu. Później czasowo przeorgani-
zowano nas na zgrupowanie „Harnaś”. 
Zdobywaliśmy Pałac Staszica, Kościół 
św. Krzyża, pobliską komendę policji – 
cały tamten zespół.

Należę do tych, którzy uważają, że 
ci, którzy podjęli decyzję o Powstaniu 
Warszawskim, powinni za nią odpowie-
dzieć. Wówczas jako środowisko Mło-
dzieży Wszechpolskiej chodziliśmy do 
rady Jedności Narodowej, apelując że-
by nie wywoływać Powstania. Byliśmy 
pewni że w dwa, trzy dni wejdą woj-
ska radzieckie, aresztują nas, wyślą na 
wschód i właściwie załamią opór. Nikt 
nie wyobrażał sobie, że przy takich środ-
kach przez dwa miesiące mogliśmy sta-
wiać opór, nikt – łącznie ze sztabem. 
Oczywiście, że czym innym jest ocena 
bohaterstwa postawy, i to jak najbardziej 
jest godne pamięci i hołdu.

Szkoła i studia
Miałem to szczęście, że wojna nie 

przerwała mi możliwości studiowania 
i kariery zawodowej. W 1939 r. skończy-
łem gimnazjum z tak zwaną małą ma-
turą, bo później było dwuletnie liceum. 
To było gimnazjum im. Staszica, takie 
matematyczno-przyrodnicze, zresztą do 
dziś czołowe w Warszawie, ale ja aku-
rat byłem humanistą. W kilku kolegów 
przeszliśmy do Liceum im. A. Mickie-
wicza, ale we wrześniu 1939 r. Niemcy 
zamknęli je pod pozorem zagrożenia ty-
fusem. Dalszy ciąg to już były komple-
ty tajne, w ten sposób zdałem maturę 
w dwa lata, a później była organizacja 
tajnego wydziału prawa i do Powstania 
skończyłem już trzy lata prawa i dwa la-
ta poznańskiej ekonomii. Studia skoń-
czyłem w 1945 r. na Uniwersytecie Ja-
giellońskim mając 21 lat. Ostatni egza-
min na prawie zdawałem z Andrzejem 
Deskurem. Profesor Kozubski zapropo-
nował nam asystentury, ja się zgodziłem, 
a Andrzej Deskur powiedział, że ma in-
ne zobowiązania i po skończeniu prawa 
poszedł do seminarium.

Muszę powiedzieć, że jak przyjecha-
łem do Krakowa, to od razu rozpocząłem 
konspirowanie, z wysokim szczeblem, bo 
ze sztabem Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego. To były trzy główne or-
ganizacje w terenie: WIN, NSZ i Na-
rodowe Zjednoczenie. W Krakowie za-
częliśmy wydawać „Młodą Polskę”, nasz 
miesięcznik, a w Łodzi „Wszechpolaka”. 
Jestem autorem deklaracji ideowej, którą 
sąd Polski Ludowej w wyroku skazu-
jącym mnie na 8 lat więzienia, nazywa 
„ohydnym paszkwilem faszystowskim”. 

Wiesław Chrzanowski (1935-2012)

Rozmowa Akademickiej Kroniki Filmowej
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W kwietniu odbył się zjazd ogól-
nopolski i powołaliśmy Chrześcijański 
Związek Młodzieży „Odnowa”. Zosta-
łem jego prezesem. To był rok 1946. 

Przyjaźnie
Miałem szereg przyjaźni. To się wią-

zało z działalnością konspiracyjną i po-
lityczną. Ci główni już nie żyją. Jeden 
z moich kolegów to Tadeusz Przeci-
szewski, profesor związany z KUL-em 
i UMCS-em, on zdążył być na Syberii 
wywieziony w 1945 r., i Kozanecki – ad-
wokat. To była taka nasza trójka. Po woj-
nie byłem na czele młodzieży chadec-
kiej, a potem jak stronnictwo zawiesiło 
działalność to w „Tygodniku Warszaw-
skim” prowadziłem kolumnę młodych. 
Raz na dwa tygodnie mieliśmy stronę 
dla siebie. 

Prymas Wyszyński
Z kard. Stefanem Wyszyńskim po-

znałem się w roku 1956. Działałem 
w tak zwanym „zespole informacyj-
nym”, którym kierował Konstanty Tu-
rowski z KUL. To był zespół kilkunastu 
osób z całej Polski, co do których Pry-
mas wiedział, że mamy różne kontak-
ty w środowiskach inteligenckich. Spo-
tykaliśmy się, by wymieniać informacje 
o tym, co się dzieje w Kościele i w rela-
cjach państwo-Kościół. Chodziło o to, 
aby do innych środowisk dochodził inny 
niż „jedyny i słuszny” przekaz. W tym 
gronie byli ludzie poważni: Dobrzański, 
Siła-Nowicki i szereg innych.

Prymas miał swoją koncepcję, swoją 
wizję i ją wykładał, naświetlał, wyjaśniał, 
nie szukał rad. Był bardzo bezpośredni, 
gościnny. Miał bardzo jasne, zdecydo-
wane zdanie. W tym zespole byłem od 
1965 r. To był trudny czas. 

Z Kardynałem Wyszyńskim spotyka-
liśmy się na Miodowej w siedzibie Pry-
masa, albo wyjątkowo Prymas nas za-
praszał do Gniezna. Wtedy Kościół zro-
bił ankietę o tym co zabrano zakonom 

w czasach stalinowskich. To były szale-
nie interesujące materiały o opracowanie 
których poprosił mnie biskup Dąbrow-
ski. O tym jak byliśmy inwigilowani mo-
że świadczyć fakt, że w aktach IPN jest 
to wyraźnie zaznaczone. A materiały by-
ły rewelacyjne – zabierano zakonom do-
my ale urzędnicy którzy musieli to robić, 
kilka dni wcześniej po cichu zawiada-
miali zakony, aby ukryły co mogą ukryć. 
Nie wiem, co się stało z tymi materiała-
mi, może gdzieś są w episkopacie.

Dzięki Prymasowi nie istniało dusz-
pasterstwo centralne, lecz w każdej pa-
rafii jednoczyło ludzi z danego terenu 
w ramach duszpasterstwa parafialnego. 
Brałem udział w wykładach parafialnych 
na temat akcji ateizacyjnej. Ówczesne 
władze nie aresztowały mnie, ale obser-
wowały. Mam 18 tomów akt. Pierwsza 
obserwacja zaczęła się 1948 r. Po roku 
znowu rozpoczęli obserwację. W miesz-
kaniu miałem od góry podsłuch pokojo-
wy czyli PP i PT, czyli podsłuch telefo-
niczny. Oczywiście wtyczki były w tych 
duszpasterstwach, wzywali ich i wypy-
tywali o mnie. Przeprowadzano też roz-
mowy ostrzegawcze, które były rejestro-
wane, ale po roku w aktach jest infor-
macja, żeby wyrejestrować, bo nie ma 
żadnych wiadomości. Moja reakcja na 
listę Macierewicza była stanowcza. Wy-
toczyłem dwa powództwa o zniesławie-
nie i w obu wygrałem sprawę. Sąd lustra-
cyjny wydał jednoznaczne oświadczenie 
o tym, że nie byłem agentem SB. 

Zresztą mogę powiedzieć, że wiem 
o szeregu znajomych, którzy byli zare-
jestrowani. Przyszli do jednego z moich 
kolegów profesorów po moich imieni-
nach i przesłuchiwali, co tam się dzia-
ło, o czym się rozmawiało, a nie byłem 
wtedy sędziwy, więc mówiło się o wielu 
rzeczach jak to na imieninach. Ktoś, kto 
nie zna tamtych czasów, może sobie wy-
obrazić, że w tamtych warunkach, moż-
na było powiedzieć, że się nie stawisz, że 
nic nie powiesz. To nieprawda. Przecież 
to nie były lata 70.-80., gdzie istniała już 
tak zwana opozycja, nie było instrukcji 

jak się zachować. To był okres postali-
nowski. Oczywiście, są też inne historie, 
które budzą we mnie dziwne uczucia do 
dziś dnia. Jeden z moich bliskich kole-
gów na ładne kilka stron, napisał referat 
o mnie informując, że zająłem się już 
tylko pracą na Uniwersytecie, ale napisał 
to ewidentnie dla nich. Trzeba powie-
dzieć, że to były takie czasy, że prosta, 
prymitywna ocena jest bardzo trudna. 

KUL
Z KUL byłem związany od jesieni 

1982 do 2001 roku. Z tym, że w tych 
ostatnich latach miałem zajęcia w wy-
miarze symbolicznym, a w latach 80. 
miałem zawsze nadgodziny. W tamtym 
czasie zespół wykładowców był bardzo 
wąski. Teraz jak widzę w jakich warun-
kach są zajęcia… to jest piękny rozwój 
i duża satysfakcja. Jeden z moich ko-
legów mówił: „Pójdziesz na KUL i bę-
dziecie ludzi nieudacznych fabrykowali, 
którzy będą mieli jedynie zawód na całe 
życie, bo kto przyjmie do pracy prawni-
ka z KUL?” A tymczasem ilu posłów by-
ło z naszego wydziału, spośród tej mło-
dzieży? Są i adwokaci, są ludzie na bar-
dzo ważnych stanowiskach, mimo takiej 
małej grupy. Oczywiście, gdyby trwał 
tamten system, mój kolega miałby rację, 
ale myśmy już wtedy mieli nadzieję, że 
ten system się kruszy. 

Z KUL czuję się bardzo związany, 
przede wszystkim z ówczesną młodzie-
żą. Ta młodzież zajęła dużo ważnych 
stanowisk państwowych i innych. Był 
z całej Polski wyjątkowy taki dobór. Ja 
miałem z nią kontakt, również czuli, że 
ja jestem taki trefny. Byłem kuratorem 
koła prawników. To były małe grupy, 10 
osób. To tworzyło kontakt indywidualny. 
Szereg moich studentów do dziś pisze 
mi kartki na święta, życzenia, niektó-
rzy mnie odwiedzają. Dzisiaj to 
jest olbrzymi wydział i kontakt 
z profesorem jest inny, takie są 
prawa.

Łukasz Kaczmarek, Anna Swęda

29 kwietnia zmarł Prof. dr hab. Wiesław 
Chrzanowski, Marszałek Sejmu I kadencji, Senator 

IV kadencji, Minister Sprawiedliwości i Prokurator 

Generalny, w latach 1987-1990 prodziekan Wydziału 

Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL.

Urodził się 20 grudnia 1923 r. w Warszawie. W 1945 r. 

ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie 

Jagiellońskim i rozpoczął pracę naukową na 

Uniwersytecie Warszawskim, a w 1947 r. również 

w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1955-1957 

był radcą prawnym. Przez następne trzy lata odbywał aplikację adwokacką. Zdał 

egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym, ale Minister Sprawiedliwości 

zgłosił veto przeciwko wpisaniu Go na listę adwokatów. W latach 1963-1981 

pracował w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. 

W okresie 1965-81 należał do nieformalnego zespołu przy prymasie Stefanie 

Wyszyńskim. W latach osiemdziesiątych jako doradca Sekretariatu Episkopatu 

Polski brał udział w rokowaniach ze stroną rządową. W latach1983-84 zasiadał 

w Społecznej Radzie Prymasowskiej.

W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a cztery lata później doktora 

habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. 1 października 1982 r. 

objął stanowisko docenta, Kierownika Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale 

Prawa Kanonicznego KUL. Prowadził wykłady z zakresu prawa cywilnego ma-

terialnego, prawa rodzinnego oraz prawa korporacyjnego. W 1984 r. Senat KUL 

nadał Mu tytuł profesora nadzwyczajnego i powołał na stanowisko profesora. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził tę decyzję dopiero w 1987 r. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 maja na Cmentarzu Powązkowskim 

w Warszawie.
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Bartłomiej Proc, student I roku studiów II stopnia fi-

lologii klasycznej KUL, znalazł się wśród 100 wybitnie 

uzdolnionych studentów polskich uczelni, którzy otrzy-

mali „Diamentowy Grant” na realizowanie badań, które 

otworzą im drogę do kariery naukowej. Uroczystość 

ogłoszenia listy nazwisk laureatów odbyła się w Kan-

celarii Premiera.

Program „Diamentowy Grant” został ogłoszony przez 

prof. Barbarę Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa 

wyższego, by ułatwić wybitnie uzdolnionym studentom 

szybsze wejście na drogę kariery naukowej. Skierowany 

jest do młodych ludzi, którzy już na studiach prowadzą 

badania naukowe. Laureaci otrzymują nawet do 200 

tys. zł. Środki te są przeznaczone na wydatki związane 

z prowadzeniem badań oraz na wynagrodzenie dla 

młodego badacza w wysokości minimum 2,5 tys. zł 

miesięcznie. 

2 kwietnia

minęła 7. rocznica śmierci bł. Jana Pawła II. W tym dniu 

Duszpasterstwo Akademickie KUL zorganizowało czu-

wanie przy relikwii Błogosławionego oraz Apel Papieski 

na dziedzińcu KUL.

Natomiast Instytut Jana Pawła II zorganizował spo-

tkanie z prof. Tracey Rowland, kierującą w Melbourne 

Instytutem Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem 

i Rodziną. Wygłosiła ona wykład pt. „Jan Paweł II – Pa-

pież Cywilizacji Miłości”.

3 kwietnia

na zamku Montjuic w Barcelonie odbyła się prezenta-

cja i promocja książki prof. Cezarego Tarachy (Instytut 

Historii KUL) pt. „Ojos y oidos de la Monarquia Borbo-

nica”, wydanej przez hiszpańskie Ministerstwo Obrony 

Narodowej.

9 kwietnia

w Poniedziałek Wielkanocny ks. prof. Stanisław Wilk, 

Rektor KUL odprawił mszę św. w Kościele św. Krzyża 

w Warszawie transmitowaną przez I program Polskiego 

Radia. Oprawę muzyczną zapewnił Chór KUL pod dyrek-

cją prof. Grzegorza Pecki.

11 kwietnia

Katedra Antropologii zorganizowała ogólnopolską kon-

ferencję pt. „Ku prywatyzacji religii”. Konferencja była 

próbą ujęcia wieloaspektowego zjawiska prywatyzacji 

religii, m.in. w kontekście: indywidualizacji, pluralizacji, 

osłabnięcia trwałych więzi społecznych, głębokich prze-

mian kulturowych, „subiektywnej transcendencji”.

13 kwietnia

Teatr ITP zagrał po raz ostatni „Nowy Raj Utracony” 

– muzyczną opowieść o początkach z Kenem, Barbie 

i Lady Gagą w tle.

na KUL odbył się centralny etap Olimpiady Wiedzy 

o Integracji Europejskiej. W tym roku odbywała się ona 

pod hasłem: „Polska Prezydencja w Unii Europejskiej”. 

Po przeprowadzeniu etapu szkolnego i okręgowego, do 

zawodów centralnych zostało zakwalifikowanych około 

50 uczestników. Organizatorem olimpiady jest Instytut 

Europeistyki KUL.

16 kwietnia

ks. prof. Marian Rusecki, Kierownik Katedry Misjologii 

KUL, został uhonorowany doktoratem honoris causa 

Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. To 

dowód uznania dla „najwybitniejszego polskiego teolo-

ga fundamentalisty, twórcy polskiej szkoły teologii fun-

damentalnej i teologii religii, pokornego wychowawcy 

nowego pokolenia teologów”.

Instytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Pu-

bliczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zorga-

nizowali wykład Marty Zbańskiej z cyklu Szaleństwa 

wyobraźni, kaprysy fantazji pt. „Artystyczne fantazje 

szalonego króla”.

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wy-

działu Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce 

w Stalowej Woli zorganizowała konferencję naukową 

nt. „Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związ-

ku z EURO 2012”. 

Koło Naukowe Teologów, Akademicki Klub Myśli Spo-

łeczno-Politycznej Vade Mecum, Katolickie Stowarzy-

szenie Civitas Christiana oddział Lublin oraz Muzeum 

Martyrologii Pod Zegarem oddział Muzeum Lubelskiego 

zorganizowali pokaz filmu pt. „Jemioła” oraz spotkanie 

z reżyserem Wandą Różycką-Zborowską.

Katedra Duszpasterstwa Rodzin z okazji 20-lecia śmierci 

ks. prof. Piotra Poręby (1908-1991) zorganizowała sym-

pozjum pt. „W służbie małżeństwu i rodzinie”.

16-17 kwietnia

odbyły się Dni Pedagoga: bezpłatne warsztaty, wystawy 

oraz konferencja „Płaszczyzny społecznych działań pe-

dagoga. Wiedza – Kompetencje – Doświadczenie”.

17 kwietnia

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz In-

stytut Psychologii zorganizowali 2. edycję Forum Psy-

chologicznego, którego ideą jest prezentacja w języku 

angielskim lub niemieckim tematów związanych z psy-

chologią (np.: Psychology of music-emotional aspect, 

Emotional code, Psychologie des Geldes).

Instytut Filologii Klasycznej KUL zorganizował repetyto-

rium maturalne Matura z klas(yk)ą

17-19 kwietnia

Koło Naukowe Studentów Psychologii było gospo-

darzem XIX Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności 

Psychologicznych Aktualia 2012 pt. „W kręgu życia 

i śmierci”. Wykłady dotyczyły m.in. śmierci w aspekcie 

międzykulturowym, nietypowych form żałoby rodzin-

nej, aspektów biochemicznych śmierci, rozmów z dziec-

kiem o śmierci.

18 kwietnia

odbyła się konferencja naukowa „Adwokat kościelny 

– czyli kto?” zorganizowana przez Koło Naukowe Ka-

nonistów. Konferencja o roli adwokata w sądownictwie 

kościelnym podzielona została na dwie sesje naukowe. 

Pierwszą o charakterze teoretycznym przybliżającą wy-

mogi stawiane adwokatom kościelnym w Polsce oraz 

panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli praktyki 

kanonicznej.

referat pt. „Chrześcijanie i Żydzi w dialogu wobec wy-

zwań współczesności”, w ramach Konwersatorium Myśli 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wygłosił prof. Jan 

Grosfeld (UKSW).

Kalendarium
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na zaproszenie Instytutu Filologii Angielskiej wykład 

gościnny, pt. „The puzzle of case agreement between 

numeral phrases and predicative adjectives in Polish”, 

wygłosił prof. Adam Przepiórkowski (PAN i UW).

Katedra Filozofii Kultury KUL oraz Wyższa Szkoła Kultury 

Społecznej i Medialnej, a także Fundacja Lubelska Szko-

ła Filozofii Chrześcijańskiej i International Gilson Society 

(USA) zorganizowali XI Międzynarodowe Sympozjum 

z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu, nt. „Cywilizacje 

wobec multikulturalizmu”.

18-24 kwietnia

Koło Naukowe Studentów Prawa było gospodarzem 

XX Tygodnia Prawników, na który w tym roku zło-

żyły się: sympozjum organizowane przez Sekcję Pra-

wa Finansowego i Podatkowego KNSP we współpra-

cy z Katedrą Finansów i Prawa Finansowego „Dzień 

z PITem”; konferencja naukowa „System rejestracji 

przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawc-

zym – doświadczenia i perspektywy”, zorganizowana 

przez Katedrę Prawa Handlowego we współpracy 

z Kołem Naukowym Studentów Prawa; konferencja 

naukowa „Nowelizacja procedury cywilnej i jej wpływ 

na praktykę prawniczą”; konferencja naukowa doty-

cząca współpracy transgranicznej organizowana przez 

Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego oraz 

szkolenie nt. pism w postępowaniu administracyjnym 

i w postępowaniu cywilnym.

19 kwietnia

Instytut Teologii Duchowości oraz Ogniska Światła 

i Miłości zorganizowali międzynarodową konferencję 

pt. „Nieruchoma podróż Marty Robin (1902-1981)”. 

Konferencja poświęcona była życiu i dziełu francuskiej 

mistyczki i stygmatyczki, Sługi Bożej, Marty Robin oraz 

wspólnotom wyrosłym z jej inspiracji – Ogniskom Świa-

tła i Miłości.

odbyła się konferencja naukowa pt. „System rejestracji 

przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym 

– doświadczenia i perspektywy” zorganizowana przez 

Katedrę Prawa Handlowego. Konferencja, organizowa-

na pod patronatem Ministra Sprawiedliwości RP i przy 

wsparciu Krajowej Rady Notarialnej, stanowiła zwień-

czenie realizowanego w Katedrze Prawa Handlowego 

grantu badawczego finansowanego przez Narodowe 

Centrum Nauki.

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wy-

dział Historyczno-Filologiczny TN KUL zorganizowali 

posiedzenie naukowe wraz z referatem ks. dr. hab. 

Krzysztofa Burczaka pt. „Kodeks Gracjana skarbem Bi-

blioteki Uniwersyteckiej KUL”.

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego, 

Koło Hiszpańsko-Polskie KUL oraz Instytut Hiszpańsko-

Polski Pro Iberia zorganizowali spotkanie z władzami 

Instytutu Cervantesa w Warszawie.

20 kwietnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został lau-

reatem konkursu o statuetkę „Lubelskiego Orła Biznesu” 

w kategorii „Promocja inwestycji realizowanych z fun-

duszy unijnych” (za Instytut Biotechnologii). Uroczysta 

gala konkursu odbyła się w Sali Kolumnowej Lubelskie-

go Urzędu Wojewódzkiego.

Ośrodek Wyższej Kultury Religijnej oraz Katedra Filozofii 

Kultury i Międzynarodowe Stowarzyszenie Étienne’a Gil-

sona zorganizowali IV Sympozjum z cyklu Nieprzemija-

jąca nowość Chrześcijaństwa „Gilson i polityka”.

odbyło się sympozjum pt. „Młodzi w komunikowaniu 

miłości”, zorganizowane przez Instytut Teologii Moralnej 

Wydziału Teologii i Grupy Modlitwy Ojca Pio w Lublinie.

Katedra Chrystologii oraz Wydawnictwo św. Wojciecha 

zorganizowali spotkanie z ks. prof. J. L. Lordą z Hiszpanii 

(Uniwersytet Nawarry), w ramach którego odbyła się 

prezentacja polskiego wydania książki „Być chrześcijani-

nem. Poradnik ewangelicznego życia”.

odbyła się druga tura wykładów z cyklu „Piątek, ma-

tura... a potem Nagroda Nobla”, skierowanych przede 

wszystkim do uczniów i nauczycieli szkół ponadgim-

nazjalnych, a zorganizowanych przez Instytut Filozofii 

Przyrody i Nauk Przyrodniczych.

20-22 kwietnia

Duszpasterstwo Akademickie KUL 

zorganizowało wyjazd na 76. Ogól-

nopolską Pielgrzymkę Akademicką na 

Jasną Górę, która odbywała się pod hasłem „Dom nie 

ręką ludzką uczyniony”.

21 kwietnia

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało swe 

doroczne nagrody. „Feniksem 2012” zostali uhonoro-

wani m.in.: ks. prof. Józef Kudasiewicz (Feniks Główny), 

prof. Stefan Sawicki (Feniks Diamentowy), „Vox Patrum” 

(kategoria: seria wydawnicza), Wydawnictwo KUL (wy-

różnienie w kategorii edytorstwo).

21-22 kwietnia

odbył się 42. Studencki Rajd Roztocze Wiosną zorgani-

zowany przez Koło PTTK nr 1 przy KUL „KUL-TURYSTA”. 

W tym roku Roztocze Środkowe do wyboru: pieszo lub 

rowerem.

22 kwietnia

Chór KUL wystąpił z koncertem w kościele św. Rodziny 

w Lublinie w ramach XVIII Festiwalu Tempus Paschale. 

Program koncertu: A Little Jazz Mass Boba Chilcotta 

i Magnificat Johna Ruttera.

Teatr Enigmatic wystawił spektakl „Zbrodnia i kara” 

w reżyserii Alicji Jachiewicz-Szmidt.

23 kwietnia

Instytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Lubelskie 

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zorganizowali wy-

kład prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak z cyklu Szaleń-

stwa wyobraźni, kaprysy fantazji pt. „Obsesje kobiecości: 

Frida Kahlo – Alina Szapocznikow”.

Koło Naukowe Studentów Prawa oraz Dział Koordyna-

cji Programów Europejskich zorganizowali symulację 

rozprawy sądowej, przygotowaną przez uczestników 

ponadprogramowych zajęć specjalistycznych dla stu-

dentów prawa w ramach projektu „Najlepsze praktyki” 

w strategicznej transformacji KUL współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Temat rozprawy: „Rozbój z uży-

ciem narzędzia niebezpiecznego”.

odbył się wieczór poetycki ks. prof. Jerzego Szymika, 

zorganizowany przez Koło Naukowe Teologów.

Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii oraz 

Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych i Instytut Pa-

mięci Narodowej Oddział w Lublinie, z cyklu „Semina-

riów z historii Polski XX wieku”, zorganizowali spotkanie 

z prof. Marcinem Kulą.
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23-25 kwietnia

odbyła się sesja naukowa z cyklu Język polski. Współ-

czesność. Historia, pt. „Tradycja i nowoczesność w języ-

ku. Problemy metodologiczne badań lingwistycznych”. 

Organizatorzy: Katedra Języka Polskiego KUL, Zakład 

Historii Języka Polskiego i Dialektologii oraz Zakład 

Językoznawstwa Ogólnego UMCS.

23-26 kwietnia

Koło Naukowe Teologów było gospodarzem XLIV Tygo-

dnia Eklezjologicznego pt. „Ona nie umarła, tylko śpi 

(Mk 5,39b) – Nowa Ewangelizacja przebudzeniem dla 

Europy”. 

24 kwietnia

Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej zor-

ganizowało II Międzynarodową Konferencję Młodych 

Naukowców pt. „Przestrzeń kulturowa Słowian”.

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego zor-

ganizowała międzynarodową konferencję pt. „Polsko-

ukraińska współpraca transgraniczna i międzyregional-

na jako zadanie administracji publicznej”.

24-25 kwietnia

Koło Naukowe Psychologii Zarządzania zorganizowało 

międzynarodową konferencję pt. „Trener – aktor na 

scenie życia”. Spotkanie miało przybliżyć aspekty prak-

tyczne zawodu trenera.

24-26 kwietnia

Koło Naukowe Informatyków było gospodarzem Lu-

belskich Dni Informatyki 2012, największej konferencji 

informatycznej we wschodniej Polsce. Celem tegorocz-

nej, piątej edycji LDI, była integracja sektora IT, firm 

województwa lubelskiego. W programie znalazły się 

otwarte wykłady obejmujące najnowsze technologie, 

bezpośrednie spotkania z prelegentami oraz liczne 

konkursy.

25 kwietnia

odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. 

„Migration: Gelegenheit für ein kreatives Miteinander? 

Soziologische, theologische und literarische perspekti-

ven zu einem weltweiten Phanomen“ zorganizowana 

przez Instytut Filologii Germańskiej.

25-26 kwietnia

odbyły się Targi Nowej Ewangelizacji. Była to możli-

wość rozmowy z przedstawicielami różnych wspólnot, 

zakonów, ruchów i inicjatyw, poznania ich charyzmatu 

i propozycji ewangelizacyjnych.

26 kwietnia

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut 

Politologii we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, 

Fundacją Konrada Adenauera zorganizowali semina-

rium naukowe pt. „Polsko-niemiecka współpraca na 

rzecz demokratyzacji i integracji Europy Wschodniej 

z Unią Europejską”.

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa zorganizowa-

ło spotkanie z Andrzejem Godlewskim, wicedyrektorem 

TVP1.

odbyło się spotkanie pt. „Ukraina między Historią a Poli-

tyką”, połączone z promocją zbioru esejów Iwana Łysia-

ka-Rudnyckiego „Między Historią a Polityką” z udziałem 

prof. Jarosława Hrycaka z Ukraińskiego Uniwersytetu 

Katolickiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez 

Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum 

UKRAINICUM.

26-28 kwietnia

KUL był gospodarzem walnego zgromadzenia rekto-

rów uczelni stowarzyszonych w Europejskiej Federacji 

Uniwersytetów Katolickich (FUCE). W obradach uczest-

niczyło 43 rektorów i prorektorów reprezentujących 24 

uniwersytety z 11 państw, a tematem przewodnim były 

„Wyzwania dla uczelni katolickich”. 

FUCE powstała w 1991 r. w ramach Międzynarodowej 

Federacji Uniwersytetów Katolickich, jako regionalna 

sekcja tej organizacji, skupiająca uniwersytety katolickie 

z terenu Europy. Celem FUCE jest rozwijanie współ-

pracy pomiędzy jej członkami w dziedzinie edukacji, 

nauki i kultury (m.in. dzięki specjalnym stypendiom 

dla studentów). Tegoroczne spotkanie było pierwszym 

na KUL i drugim w Polsce – w 2003 roku gospodarzem 

był UKSW.

26-28 kwietnia

Koło Naukowe Teatrologów zorganizowało Warsztaty 

Krytyka Teatralnego II.

3 maja

australijskie radio ABC Classic FM (NSW) wyemitowało 

koncert Chóru KUL, zarejestrowany podczas ubiegło-

rocznego tournee po Australii.

7-18 maja

Katedra Metodologii Nauk zorganizowała serię wykła-

dów z cyklu Stanisław Kamiński Memorial Lectures. 

Tegoroczną edycję wykładów pt. „The problem of evil” 

wygłosiła Professor Eleonore Stump (St Louis University, 

USA).

8 maja

odbył się Dzień Niderlandzki zorganizowany przez Kate-

drę Literatury i Języka Niderlandzkiego. Program łączył 

naukę, rozrywkę, literaturę i kulturę.

Katedra Metafizyki oraz Polskie Towarzystwo Tomasza 

z Akwinu we współpracy z Fundacją im. o. prof. Mie-

czysława A. Krąpca OP Deo et Patriae zorganizowali 
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spotkanie poświęcone osobie i dziełu Ojca Profesora 

Mieczysława Alberta Krąpca, w czwartą rocznicę jego 

śmierci. Podczas tegorocznego spotkania organizatorzy 

przybliżyli koncepcję filozofii prawa i praw człowieka, 

budowaną przez śp. Ojca Profesora w ramach antropo-

logii filozoficznej.

gościem konwersatorium w Instytucie Jana Pawła II KUL 

był o. dr Maciej Zięba OP. Nawiązując do ostatniej swojej 

książki „Nieznane, niepewne, niebezpieczne. Szkic o Eu-

ropie” (PIW 2011), rozwinął temat „milczącej apostazji” 

kultury europejskiej.

8, 10 maja

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

zorganizował wykłady otwarte Prof. Remigia Beneyta 

Berenguera, Dyrektora Departamentu Prawa Publicz-

nego CEU – Universidad Cardenal Herrera (Valencia); 

Członka Rady Naukowej „Studiów Prawniczych KUL”. 

Wykłady były poświęcone problematyce prawa wyzna-

niowego Hiszpanii (w tym reformy ustawy organicznej 

o wolności religijnej oraz opodatkowaniu osób praw-

nych kościelnych).

9 maja

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego we współ-

pracy z Kołem Naukowym Niderlandystów zorganizo-

wała konferencję „De Lage Landen. Multidyscyplinarne 

spojrzenie na Flandrię i Holandię”. Celem konferencji 

było zaprezentowanie Flandrii i Holandii w szerokiej 

perspektywie badawczej: nie tylko językoznawczej, li-

teraturoznawczej, czy kulturowej, ale także politycznej, 

historycznej i ekonomicznej.

w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL miało miejsce otwar-

cie wystawy pt. „Feniksy 2012 dla KUL” (czynnej do 

30.06).

10 maja

Koło Starożytnicze Studentów zaprosiło z wykładem 

pt. „Pauzaniasz a współczesność: Ateny – Akropol” mgr 

Dorotę Marciniuk.

Wydział Nauk Humanistycznych oraz Studium Prak-

tycznej Nauki Języków Obcych zorganizowali wykład 

prof. Romana Sławińskiego, kierownika Zakładu Azji 

w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Oriental-

nych PAN oraz Kierownika Katedry Dalekiego Wschodu 

w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, 

pt. „Konfucjanizm współczesny”.

11 maja

wykład otwarty pt. „Egzamin maturalny: kierunek 

zmian w kontekście doświadczeń międzynarodowych”, 

na zaproszenie Katedry Dydaktyki Literatury i Języka 

Polskiego, wygłosiła dr Joanna Dobkowska.

odbyło się forum pt. „Emigracja latynoamerykańska 

w Europie” zorganizowane przez Katedrę Historii i Kul-

tury Krajów Języka Hiszpańskiego, Koło Hiszpańsko-

Polskie KUL, Instytut Hiszpańsko-Polski, Pro Iberia. 

Gościem specjalnym forum był peruwiański pisarz César 

Rosales Miranda.

Studenckie Koło Przedsiębiorczości zorganizowało kon-

ferencję naukową pt. „Będąc przedsiębiorcą, pozostań 

człowiekiem – Społeczna Odpowiedzialność Przedsię-

biorstw”, której celem było promowania polityki CSR 

oraz wyróżnienie lubelskich firm, które wykazują naj-

większe zaangażowanie w tym zakresie.

12-14 maja

Koło Naukowe Studentów Muzykologii oraz Uczelnia-

ny Samorząd Studentów KUL zorganizowali Warsztaty 

Chorału Gregoriańskiego „Średniowiecze znane i nie-

znane”. W Instytucie Muzykologii KUL od początku jego 

istnienia (1956) prowadzone są badania nad chorałem 

gregoriańskim, działa także „Schola Gregoriana”.

14 maja

odbył się wernisaż fotografii Krzysztofa Witaszka pt. 

„Sacrum zranione” zorganizowanej przez Koło Naukowe 

Studentów Historii Sztuki.

odbyło się spotkanie z ojcem ze zgromadzenia Ojców 

Białych Misjonarzy Afryki zorganizowane przez lektora 

języków arabskich SPNJO pana Georges Greiss

14-18 maja

odbył się „Tydzień szkoły z pasją”, zorganizowany przez 

KUL i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Specjalnie dla 

uczniów i nauczycieli przygotowane zostały wykłady, 

ćwiczenia, warsztaty, pokazy i prezentacje (niemal 70 

propozycji). Wykład inauguracyjny pt. „Mózg w galerii 

sztuki” wygłosił prof. Piotr Francuz.

14-20 maja

odbył się tydzień kultury studenckiej – KULturalia, 

zorganizowany przez Zarząd Uczelnianego Samorządu 

Studentów KUL. W programie m.in. warsztaty muzycz-

ne, koncerty, pokazy plenerowe, kino samochodowe, 

wykłady, gry miejskie, wielkie grillowanie na kampusie 

wschodnim KUL.

15 maja

Katedra Dialogu Kultur i Religii Instytutu Kulturoznaw-

stwa zorganizowała sesję naukową ku czci Księdza Pro-

fesora Ryszarda Rubinkiewicza SDB pt. „Kulturotwórcza 

rola apokryfów w tradycjach religii Abrahamowych” 

oraz mszę św. w pierwszą rocznicę śmierci Księdza 

Profesora.

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Me-

cum zorganizował spotkanie pt. „Czy Polska jest skazana 
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na UE? Analiza polityczna”, którego gośćmi byli: Krysty-

na Pawłowicz, Tomasz Sieniow i Łukasz Warzecha.

Koło Studentów Psychologii wraz z Kołem Studentów 

Socjologii zorganizowali konferencję pt. „W sidłach ma-

nipulacji: O kreowaniu wizerunku w mass mediach”.

na zaproszenie Instytutu Historii, wykład pt. „Stereotypy 

średniowieczne i o średniowieczu: problem epistemolo-

giczny i metodologiczny”, wygłosiła prof. Halina Mani-

kowska z Instytutu Historii PAN.

Instytut Filologii Klasycznej zorganizował Międzyna-

rodową Konferencję Naukową „Paideia sive institutio 

moralis et civilis omnium terrarum civium”.

15-17 maja

Instytut Socjologii zorganizował cykl wykładów dr Mo-

niki Martinelli (Catholic University of Milan, Włochy).

15-19 maja

odbyły się Lexalia – Dni Wydziału Prawa, Prawa Kano-

nicznego i Administracji: wykłady, szkolenia, gry praw-

nicze, nauka samoobrony i rozgrywki sportowe.

16 maja

ks. prof. Józef Krukowski, w dowód uznania za ca-

łokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu 

chrześcijańskiego, otrzymał Nagrodę im. Księdza Idzie-

go Radziszewskiego (współzałożyciela i pierwszego rek-

tora KUL) za rok 2011, przyznawaną przez Towarzystwo 

Naukowe KUL.

Instytut Socjologii zorganizował konferencję naukową 

„Religia w przestrzeni publicznej”.

17 maja

odbyła się sesja naukowa pt. „Jakie jest Twoje imię? 

Imiona w historii i kulturze” zorganizowana przez Kate-

drę Filologii Greckiej oraz Samorząd Studentów Wydzia-

łu Nauk Humanistycznych. 

Katedra Historii Bizancjum oraz Katedra Historii Kościoła 

w Starożytności Chrześcijańskiej zorganizowały sympo-

zjum bizantynistyczno-patrystyczne, połączone z kon-

certem muzyki bizantyńskiej w wykonaniu Marcina 

Abijskiego i Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana 

Onisimowicza pt. „Muzyka w Bizancjum: Kanon pas-

chalny Jana Damasceńskego”.

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wy-

dział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego 

KUL zorganizowali posiedzenie naukowe wraz z refera-

tem ks. prof. Mariusza Szrama pt. „W jakim ciele zmar-

twychwstaniemy? Stanowisko Tertuliana i Orygenesa”.

18 maja

Instytut Jana Pawła II KUL zorganizował sesję z okazji 

92. rocznicy urodzin Karola Wojtyły-Jana Pawła II oraz 

30. rocznicy powstania Instytutu. O wizji ekumenizmu 

i dialogu międzyreligijnego Jana Pawła II, mówili: prof. 

Stanisław Krajewski, ks. dr Robert Skrzypczak i ks. prof. 

Przemysław Kantyka.

w Kościele Akademickim KUL odbył się koncert mu-

zyki chóralnej, podczas którego wystąpiły: Studencki 

Chór Madrygał Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma 

w Münster oraz Chór KUL.

odbyła się konferencja pt. „Pierwiastek życia” oraz uro-

czyste poświęcenie tablic upamiętniających prof. Riccar-

do P. Bennicellego w budynku biotechnologii KUL, prof. 

Czesława Martyniaka w hali sportowej.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL zapro-

siło z wykładem, pt. „Pollando starigu lingvan justecon 

– Niech Polska ustanawia sprawiedliwość językową”, 

Etsuo Miyoshi. 

18-19 maja

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła 

w Polsce KUL oraz Biuro Historyczne przy Konferencji 

Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakon-

nych w Polsce zorganizowali 41. Ogólnopolską Kon-

ferencję Historyków Zakonnych „Między Wschodem 

a Zachodem – pośród dwóch totalitaryzmów, czyli 

o potrzebie syntezy martyrologium żeńskich zgroma-

dzeń zakonnych w Polsce w latach 1939-1947”.

19 maja

odbyła się V Ogólnouniwersytecka Pielgrzymka do 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Ła-

giewnikach, pod hasłem „Kościół naszym Domem”.

21 maja

Instytut Filologii Klasycznej i Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych zorganizowali Dzień Kultury Greckiej. 

21-23 maja

Katedra Pneumatologii i Eklezjologii była gospodarzem 

IX Wykładów Otwartych z Pneumatologii pt. „Wiara – 

Duch Święty – Kościół”. 

21-23 maja

odbyły się wykłady prof. Bernharda Callebauta (Univer-

sitario Sophia, Włochy) pt. „Towards Groundbreaking 

Change of the Environment for Human Sustainable 
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Development”, z cyklu Social Responsibility and Science 

in Innovation Economy.

21-26 maja

Katedra Filozofii Kultury zorganizowała serię wykładów 

z cyklu Jacek Woroniecki Memorial Lectures Professora 

Williama Sweeta (University of Ottawa). Tegoroczna 

edycja nosiła tytuł „Natural Law in Theory & Practice”.

22 maja

Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum 

UCRAINICUM oraz Kultura Liberalna w ramach nowego 

cyklu spotkań wschodnioeuropejskich Forum UCRAINI-

CUM zorganizowali seminarium naukowe pt. „Jak Polacy 

piszą historię Ukrainy”, zainspirowane książką Łukasza 

Adamskiego „Nacjonalista postępowy. Mychajło Hru-

szewski i jego poglądy na Polskę i Polaków”.

odbyła się konferencja naukowa pt. „Psychologiczno-

prawne aspekty pracy zawodowej”.

23 maja

Instytut Filologii Germańskiej zaprosił z gościnnym wy-

kładem pt. „Sprachen wir Ostdeutsch und Westdeutsch? 

– Und jetzt?“ prof. Haralda Weydta.

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL oraz 

Stowarzyszenie ,,Rodzina” w Puławach zorganizowali II 

Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Gra o życie, 

pt. „Człowiek w l@biryncie Sieci”.

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

odbył się Dzień Otwarty dla uczniów lubelskich liceów, 

zorganizowany przez wydziałowy samorząd studentów. 

W programie przewidziano prezentacje poszczególnych 

kierunków studiów, organizacji studenckich oraz kon-

kurs „wiedzy o administracji”.

23-24 maja

odbyła się II konferencja z cyklu Oblicza alternatywnej 

religijności, pt. „Ezoteryzm w kulturze Europy” zorga-

nizowana przez Katedrę Teorii Religii i Alternatywnych 

Ruchów Religijnych KUL.

Instytut Filologii Romańskiej KUL zorganizował wykłady 

gościnne prof. Georges’a Jacques’a (Université Catholi-

que de Louvain-la-Neuve, Belgia).

23-25 maja

Instytut Politologii KUL oraz Instytut Sądecko-Lubelski 

zorganizowali VI Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy 

Naukowe pt. „Między boskim a cesarskim(?) Religia 

w polityce światowej”.

24 maja

Katedra Prawa Karnego KUL oraz Zakład Prawa Karne-

go Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej zorganizowali 

konferencję naukową „Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego 

z 1932 roku”.

Gościem Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej 

był Bernard Olivier, dziennikarz, podróżnik i społecznik. 

Wygłosił on wykład otwarty pt. „Nowa Droga”, przybli-

żający jego autorską metodę resocjalizacji więźniów.

odbyło się uroczyste zakończenie siódmej edycji kon-

kursu dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 

z cyklu Młodzież jakiej nie znacie, organizowanego przez 

Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. W konkursie, 

polegającym na napisaniu pracy na temat: „W mojej 

młodości wypływam na głębię”, wzięło udział ponad 

300 uczniów z całej Polski. Uroczystości towarzyszyła 

sesja naukowa pt. „Uczę się ciebie człowieku”.

24-26 maja

w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL odbył się Kiermasz 

Książek.

28 maja

odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris 

causa KUL prof. Robertowi Spaemannowi, wybitnemu 

niemieckiemu filozofowi, profesorowi uniwersytetów 

w Stuttgarcie, Heidelbergu i Monachium.

„Przez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lu-

belski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie 

dla osiągnięć Profesora Roberta Spaemanna rzetelnie 

ukazującego chrześcijańskie korzenie kultury świata 

zachodniego, stanowiące konieczny warunek przezwy-

ciężenia kryzysu, w którym znalazła się Europa.

Nie wiążąc się z żadną tradycją filozoficzną, a sięga-

jąc do podstawowych doświadczeń człowieka, Pan 

Profesor Robert Spaemann prowadzi sokratejski – 

życzliwy i wnikliwy dyskurs z dominującymi nurtami 

filozofii nowożytnej i współczesnej. Wskazuje, że są 

one rozwinięciem pierwotniejszej prawdy o człowieku, 

ukształtowanej w kulturze chrześcijańskiej. Budując 

podstawy antropologii i etyki, nade wszystko ukazuje 

konsekwentnie personalistyczną wizję człowieka, bro-

niąc godności jednostkowej egzystencji każdej osoby 

ludzkiej i przysługujących jej niezbywalnie praw, z pra-

wem do życia od momentu poczęcia. Ukazuje człowieka, 

który okazując bezinteresowną życzliwość względem 

innych osiąga szczęście, o które jest moralnie zobo-

wiązany zabiegać, nie mniej niż o szczęście bliźnich.” 

(z uchwały Senatu KUL)

Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytutu Filolo-

gii Romańskiej zorganizowała konferencję poświęconą 

roli kultury w nauczaniu języków obcych pt. „Dlaczego 

złota rybka czasem jest czerwona. Słów kilka o różni-

cach kulturowych i ich znaczeniu dla nauki języków 

obcych”.

prof. Jacek Tebinka (UG) wygłosił wykład pt. „Uzależnie-

nie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplo-

macji PRL 1956-1961” na zaproszenie Katedry Historii 

Historiografii i Metodologii Historii oraz Katedry Dziejów 

Systemów Totalitarnych i Instytutu Pamięci Narodowej 

Oddział w Lublinie.

Katedra Języka Polskiego zorganizowała konferencją 

naukową pt. „Język i sport”. Po sesji zaplanowano panel 

dyskusyjny z udziałem m.in. Tomasza Jasiny – komenta-

tora sportowego Euro 2012.

na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się Ogólnopol-

skie Sympozjum Naukowe pt. „Czterysta lat karmelita-

nek bosych w Polsce. Wkład karmelitek bosych w polską 

historię, kulturę i duchowość”, współorganizowane 

przez Katedrę Historii Zakonów KUL.

Instytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Publicz-

na im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Lubelskie 

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zorganizowali 

wykład prof. Doroty Kudelskiej pt. „Adoranci w XX wieku 

– Max Ernst i jego Madonna karcąca dzieciątko w obec-

ności trzech świadków”.
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Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskie-

go, Koło Hiszpańsko-Polskie KUL, Instytut Hiszpańsko-

Polski i Pro Iberia zorganizowali wykłady historyków 

z Uniwersytetu w Valladolid (Hiszpania).

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Me-

cum zorganizował projekcję filmu „Betar” oraz spotkanie 

ze scenarzystą filmu dr. Piotrem Gontarczykiem.

Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej oraz 

Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu 

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zorganizowali 

II Uniwersytecki Konkurs Oratorski.

Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie KUL, w ra-

mach przygotowań do Marszu Życia w Lublinie, zor-

ganizowało konferencję naukową pt. „Święto i praca 

w rodzinie”.

odbyło się siódme spotkanie panelowe z cyklu Ak-

tualności Teoretycznoliterackie zorganizowane przez 

Katedrę Teorii i Antropologii Literatury. Zaprezentowa-

ne zostały książki: Agaty Bielik-Robson „Na pustyni. 

Kryptoteologie późnej nowoczesności, Pawła Rodaka 

„Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pi-

sarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, 

Gombrowicz, Herling-Grudziński)”, Michaiła Gronasa 

(Cognitive Poetics and Cultural Memory. Russian Liter-

ary Mnemonics).

30 maja

Redakcja kwartalnika ETHOS zorganizowała spotkanie 

promujące najnowszy numer pisma pt. „Ethos słowa”.

odbyła się konferencja „E-administracja: Otwieramy 

na Lubelszczyźnie wrota dla inspiracji”, zorganizowana 

przez Katedrę Bankowości i Katedrę Rachunkowości.

30-31 maja

w Warszawie odbyła się, współorganizowana przez 

Katedrę Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji KUL, Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa „Sprawność a legalność. Działa-

nia administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa 

i porządku publicznego”.

w ramach obchodów jubileuszu wizyty Ojca Świętego 

w Lublinie, na KUL odbyła się ogólnopolska konfe-

rencja naukowa pt. „Jan Paweł II: Pamięć – Osoba 

– Tożsamość”.

31 maja 

ks. prof. Edward Walewander w uznaniu zasług wnie-

sionych dla miasta Lublina, za wieloletnią pracę i zaan-

gażowanie na rzecz upowszechniania kultury polskiej, 

został odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin.

31 maja – 2 czerwca

studenci historii sztuki KUL, we współpracy z Instytutem 

Historii Sztuki i wspólnotą dominikańską z Lublina, 

zorganizowali sesję naukową „Pomiędzy wiarą a sztuką 

– sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej”. Konferencja do-

tyczyła kondycji współczesnej sztuki sakralnej, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem problemu kiczu religijnego.

31 maja – 8 czerwca

odbyła się wystawa pt. „Wobec sacrum – Sztuka/nie-

sztuka” zorganizowana przez KUL, o.o. Dominikanów 

w Lublinie, przy współpracy z Galerią Współczesnej 

Sztuki Sakralnej w Kielcach. Wystawa podzielona zosta-

ła na trzy części. Pierwsza – Sztuka religijna (Klasztor 

oo. Dominikanów) – to dzieła powstałe we współpracy 

twórcy z teologiem, a także będące wynikiem indywi-

dualnego poszukiwania sacrum; drugi nurt „Sacropop” 

(Galeria Gardzienice) reprezentowany głównie przez 

młode pokolenie artystów – włącza symbol religijny 

w sferę popkultury; trzeci – zalewająca od wielu lat 

polskie kościoły masowa produkcja przedmiotów kultu 

religijnego, czyli „Sacrokicz” (Galeria 1 im. B. Słomki).

31 maja zmarł Prof. dr hab. Łukasz Czuma, emery-

towany profesor KUL; Kierownik Sekcji Ekonomii (1994-

97); Kierownik Katedry Teorii Ekonomii (1984-2007); po 

reaktywacji Sekcji Ekonomii KUL autor programu studiów 

ekonomicznych; działacz opozycyjny.

Urodził się w 1935 r. w Zakopanem. W 1958 r. uzyskał 

magisterium z filozofii na KUL, w 1962 r. obronił doktorat, 

rozprawę habilitacyjną z filozofii społecznej i gospodarczej przedstawił w 1972 

r., jednak została ona zatwierdzona przez władze PRL dopiero w 1981 r.

Pracę na KUL rozpoczął w 1961 r., najpierw jako asystent, później adiunkt 

(1964), następnie docent (1985) i profesor (1992). W latach 80. i 90. wykładał 

również w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej. Jego zainteresowania naukowe 

obejmowały teorię ekonomii, doktryny ekonomiczne i polityczne, katolicką 

naukę społeczną, historię gospodarczą Polski i świata. Jest autorem licznych prac 

z zakresu ekonomii i historii.

W latach 1970-71 był więziony pod zarzutem przynależności do nielegalnej, nie-

podległościowej organizacji „Ruch”. W latach 1980-81 przewodniczył uczelnianej 

komisji NSZZ „Solidarność”. W 2007 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycz-

nych w Polsce.

Msza św. żałobna została odprawiona 6 czerwca w Kościele Akademickim KUL, 

uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

23 kwietnia zmarł Prof. dr hab. inż. Jerzy 
Hołubiec, Kierownik Katedry Sztucznej 

Inteligencji w Instytucie Matematyki i Informatyki 

KUL.

Urodzony 18 lipca 1932 r. w Garwolinie. 

Profesor w Instytucie Badań Systemowych 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Dyrektor Instytutu Badań 

Systemowych PAN w latach 1983-1992, w latach 1974-1978 

Zastępca Dyrektora Stacji Naukowej PAN w Rzymie, visiting pro-

fessor na uniwersytetach we Włoszech (Florencja, Siena, Bergamo, 

Brescia) i Francji (Grenoble), członek wielu towarzystw naukowych 

polskich i zagranicznych.

Nabożeństwo żałobne odbyło się 27 kwietnia w kościele św. 

Klemensa w Warszawie, pogrzeb na cmentarzu Ewangelicko-

Reformowanym, przy ul. Żytniej.

25 kwietnia odszedł do Pana Ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard 

Szlaga, ordynariusz diecezji pelplińskiej, wieloletni profesor Instytutu 

Nauk Biblijnych KUL, prorektor KUL w latach 1984-1988.

Urodził się 24 V 1940 r. w Gdyni. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 r. 

W 1968 r. uzyskał tytuł magistra teologii oraz stopień licencjata teo-

logii w zakresie nauk biblijnych na KUL, gdzie następnie podjął pracę. 

W 1970 roku uzyskał stopień doktora teologii. W latach 1972-73 odbył studia specjalistyczne 

w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a trzy lata później habilitował się na wydziale 

Teologicznym KUL. W 1979 r. został powołany na stanowisko docenta i kierownika Katedry 

Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. W latach 1981-1984 był Dziekanem 

Wydziału Teologii KUL, w latach zaś 1984-1988 prorektorem KUL. W 1988 r. został podnie-

siony do godności biskupa tytularnego i pomocniczego chełmińskiego, by w 1992 r. zostać 

pierwszym ordynariuszem diecezji pelplińskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 kwietnia. Zmarły został pochowany w Bazylice 

Katedralnej w Pelplinie.



Prof. Robert Spaemann
doktorem honoris causa KUL 
28 maja 2012 r.



Walne Zgromadzenie 
Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich 
European Federation of Catholic Universities

KUL • 26-28 kwietnia 2012 r.


