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Szanowni Państwo,

Przed Państwem wakacyjny numer „Przeglądu Uniwersyteckiego”. Piszemy 

w nim o uroczystości, która co roku, u progu wakacji, ma miejsce na 

naszej Uczelni. Święto Patronalne, bo o nim mowa, zostało ustanowione 

przez rektora założyciela już w roku 1918. Ideą Święta jest powierzenie 

Katolickiego Uniwersytetu opiece Najświętszego Serca Jezusa. Na temat 

genezy i obchodów tego dnia można przeczytać w jednym z naszych 

tekstów. Tradycją Uniwersytetu jest wręczanie przy tej okazji wyróżnień 

i odznaczeń szczególnie zasłużonym dla KUL osobom. Tak też było i tym 

razem. Nagrodzony to człowiek skromny, choć wybitny, z poczuciem humoru, 

choć wielce uczony. Prawdziwy mąż opatrznościowy Uniwersytetu. Kto? 

Zapraszam do lektury…

Publikujemy też mało dotychczas znane dokumenty dotyczące pracowników 

i studentów KUL zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie 

i Miednoje. Piękna karta w historii Uczelni. 

Dziedzictwo historyczne jest ważne w kształtowaniu młodego pokolenia. 

Daje korzenie. Dobre wykształcenie jednak jest tym, co daje skrzydła. 

O absolutorium studentów Wydziału Prawa także więc mogą Państwo u nas 

przeczytać.

Miłej lektury.

Beata Górka – redaktor naczelny
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Religijność młodzieży 21

Diecezja kamieniecka 1918-1941 22

W cieniu Horacego 24

aktualności
Kalendarium 25



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

4

nr 4 (126) lipiec-sierpień 2010

Św
ię

to
 P

at
ro

na
ln

e

W 1918 r. pierwszy rektor KUL ks. 
Idzi Radziszewski, odznaczając się 
szczególnym nabożeństwem do 
Najświętszego Serca Jezusowego, 
uczynił je Patronem naszej Uczelni. 
Każdego roku kolejni rektorzy 
zawierzają Sercu Jezusowemu 
funkcjonowanie Uniwersytetu 
i w imieniu społeczności akademickiej 
odnawiają przyrzeczenie wierności, 
prosząc o błogosławieństwo dla 
dobroczyńców, pracowników 
i studentów. Uroczystość przypada 
w pierwszy piątek po oktawie Bożego 
Ciała. W tym roku miała miejsce 
11 czerwca. 

Homilię, podczas uroczystej mszy św. wygłosił bp 
opolski Andrzej Czaja, profesor dogmatyki, przez po-
nad 20 lat związany z KUL. Nawiązując do czytań 
dnia, przypomniał o kończącym się Roku Kapłańskim 
oraz o zobowiązaniu, jakim jest oddanie się w opie-
kę Sercu Jezusowemu: „To z miłości Serca Jezusowego 
wyrasta egzystencja chrześcijańska każdego z nas, na-
sze Boże Dziecięctwo, także egzystencja tej naszej 
Alma Mater. Mieli tego świadomość protoplaści tej 
uczelni zawierzając ją Boskiemu Sercu Jezusa. Bo cóż 
to znaczy uczelnia kościelna, uczelnia katolicka? To 
uczelnia, która czerpie nie tylko z wiedzy świata, ale 
nade wszystko z obfitości Bożej prawdy. Tej prawdy 
objawionej. To uczelnia, która buduje nie tylko na tym 
co ludzkie, ludzkich projektach, zdolnościach, wysił-
ku, ale nade wszystko na Bożej łasce. Na tym Bożym 
pochylaniu się nad nami. Cóż jeszcze? Że kształtują-
cy ją, postrzegają i swoje życie i życie całej społeczno-
ści, nie tylko czystym rozumem, ale rozumem oświe-
conym wiarą. Temu trzeba nam być wiernym. Trzeba 
nam dalej w ten sposób czerpać na co dzień ze światła 
Bożej prawdy. Trzeba nam budować bardziej na tym, 
co Boże i od Boga, aniżeli na ludzkim wysiłku. Trzeba 
nam bardziej postrzegać optyką wiary, niż tylko ludz-
kiego umysłu. [...]

Święto Patronalne KUL
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Miłość Boża, oświadcza nam św. Paweł, rozlana jest 
w sercach naszych przez Ducha św., który został nam 
dany. Nasza godność i życie Dziecka Bożego ma to źró-
dło – miłość Jezusową. [...] Trzeba nam mocniej dzi-
siaj uwierzyć w siłę życia, jakie w sobie mamy, a które 
jest z miłości Boga. Przecież od dnia chrztu mamy już 
nie tylko życie od Boga, ale mamy życie wprost Boże. 
Nie dajmy się wpędzać w kompleksy. My się nie musi-
my wstydzić przed światem tego, co od Boga otrzyma-
liśmy. Jeśli nam się czasem trzeba wstydzić, to swoje-
go korzystania z tych darów bożych, sposobu życia, ale 
nie samej godności. Z podniesioną głową powinniśmy 
kroczyć przez tę ziemię, bo jesteśmy Dziećmi Bożymi. 
Ale też trzeba nam żyć, jak Jezus, który nie przyszedł 
po to, aby mu służono, lecz aby służyć, który przeszedł 
przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc, nie złamał 
trzciny nadłamanej, nie zgasił ledwo tlącego się płomy-
ka, wszystkich kochał, nie tylko niektórych.”

Bardzo miłym akcentem na początku mszy świętej 
było uhonorowanie prof. Stanisława Kiczuka Orderem 
Rycerskim Św. Sylwestra, jednym z najwyższych od-
znaczeń, jakie przyznaje Stolica Apostolska. Order 
wręczył abp Józef Życiński, dziękując odznaczonemu 
za serce, które wnosił i wnosi w sprawy uniwersytetu 
oraz wyrażając uznanie i wdzięczność za wszystko, co 
przez tyle lat czynił i czyni dla naszej uczelni. 

Prof. Stanisław Kiczuk podczas tegorocznego 
Święta Patronalnego był podwójnym Jubilatem, po-
nieważ otrzymał również Medal za Zasługi dla KUL 
nadany przez Senat Akademicki „w dowód uzna-
nia i wdzięczności za pełną oddania ofiarną służbę 
na rzecz rozwoju i promocji naszego uniwersytetu, za 
rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i wycho-
wawczą, za wieloletnią pracę na stanowisku dziekana 

Wydziału Filozofii oraz prorektora KUL w trudnych 
czasach transformacji ustrojowej naszej ojczyzny, a na-
de wszystko za czytelne świadectwo wierności uniwer-
syteckiej dewizie Deo et Patriae”.

Miłe słowa pod adresem Jubilata skierował dziekan 
Wydziału Filozofii ks. Stanisław Janeczek: „Katolicki 
Uniwersytet Lubelski czci dzisiaj Profesora, który 
od lat jest ostoją uniwersytetu. Wybitnego uczonego, 
ofiarnego nauczyciela akademickiego i heroicznego or-
ganizatora nauki. Człowieka niezmordowanie praco-
witego, wrażliwego, prawego i dobrego. Wiernego sy-
na Kościoła. Pozwolę sobie przywołać słowa Rektora, 
który w publikacji okolicznościowej nazwał Pana Prof. 
Kiczuka zaszczytnie człowiekiem uniwersytetu. Nade 
wszystko Rektor ceni Jego odpowiedzialność, ale tak-
że dystans wobec rzeczywistości, życiową mądrość, fi-
lozoficzną długomyślność oraz subtelne poczucie hu-
moru, czy też wewnętrzny spokój, siłę woli i sumien-
ność, które promieniują na otoczenie.

Proszę więc jak mogę najserdeczniej Pana Profesora, 
by przyjął od umiłowanego bez reszty Katolickiego 
Uniwersytetu, któremu ofiarował niepodzielnie swe 
serce, szczególnie od Wydziału Filozofii, nie tylko za-
pewnienia o respekcie dla jego bogatych dokonań na-
ukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, ale nade 
wszystko najgłębsze podziękowania za wieloletni, wie-
loraki ogromny trud. By przyjął też płynący z głębi 
serca tylu obecnych tu zasłużonych ludzi uniwersytetu 
najlepsze życzenia wielu lat owocnej pracy w pełnym 
zdrowiu i w radości. Drogi, kochany Panie Profesorze, 
Dziekanie, Rektorze ad multos felicitas annos!”

Przemawiał także Jubilat – prof. Stanisław Kiczuk. 
Swoje szalenie uporządkowane wystąpienie zaczął tra-
dycyjnie od podziękowań dla władz uniwersytetu, wy-
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działu, współpracowników, ale nie zapomniał też o ad-
ministracji, pracownikach działu inwestycji, dziekana-
tu i przychodni zdrowia. Przybliżył, w dużym skrócie, 
zawiłości zagadnień naukowych, którymi się zajmuje, 
wyrażając wdzięczność za możliwość rozwoju nauko-
wego, którą otrzymał na naszym uniwersytecie.

„Chciałbym podziękować za to, że mogłem na tym 
uniwersytecie studiować i zdobyć takie wykształcenie, 
jakie tu zdobyłem. Z tym wykształceniem czułem się 
dobrze i w kraju i za granicą. A jakie to było wykształ-
cenie? Zadałem sobie trud i w indeksie policzyłem: 
z przedmiotów ściśle filozoficznych, łącznie z meto-
dologią nauk zaliczyłem urzędowo 2460 godzin, z na-
uk przyrodniczych, tzn. fizyka teoretyczna, astronomia, 
biologia zaliczyłem godzin 1230, z nauk ściśle formal-
nych – matematyka i logika formalna zaliczyłem 855 
godzin, języków obcych 300 godzin, wychowanie fi-
zyczne 120. Razem 4965 godzin.

Chcę powiedzieć również, bo czasami z tej mówni-
cy słyszałem, że ktoś tu studiował, bo nie dostał się na 
państwową uczelnię – ja nigdy nie starałem się o przy-
jęcie na jakąkolwiek inną uczelnię. A w tamtych cza-
sach tutaj bardzo trudno było się dostać, bo obowią-
zywały limity przyjęć. Ja ubiegałem się o przyjęcie na 
studia w roku 1967 na Wydział Filozoficzny, było 300 
podań, przyjmowano tylko 30 osób – 15 na psycho-
logię, 5 na socjologię, 5 na filozofię przyrody, 5 na fi-
lozofię teoretyczną. Co 10 osoba mogła się dostać na 
studia. Oczywiście, każdy kij ma dwa końce – ma-
ło osób przyjmowano, ale to byli najzdolniejsi, czło-
wiek studiował w elitarnym środowisku. Po prostu nie 
było takiej możliwości, że student nie umie, bo nie 

mógł się nauczyć. Nie, mógł nie umieć, ale on mógł 
się nauczyć.”

Z właściwym sobie poczuciem humoru powie-
dział też kilka słów o działalności dydaktycznej i funk-
cjach administracyjnych, które sprawował na naszym 
uniwersytecie:

„Przez 26 ostatnich lat nigdy nie miałem mniej eg-
zaminów niż 400, ale było 600 i 700, urlopów sobot-
nich nigdy nie brałem, ponadto wypromowałem 10 
doktorów, w tym są już doktorzy habilitowani.

Przechodząc do działalności organizacyjnej, Proszę 
Państwa, jak przychodziłem na studia, to nie spodzie-
wałem się, że tyle czasu przyjdzie mi na to poświęcić:

Od marca 1986 do 1989 r., przez 3,5 roku by-
łem prodziekanem Wydziału Filozofii, dziekanem by-
ła wówczas s. prof. Zofia Zdybicka – była przełożoną 
łagodną, ale wymagającą. Dalej, w latach 1989-1998 
byłem prorektorem od spraw finansów i spraw na-
uki. Rektorem był ks. prof. Stanisław Wielgus. Tezą 
programową ówczesnego Rektora był taki aksjomat: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski musi istnieć. W owym 
czasie było zagrożenie, że może nie istnieć, to były 
czasy inflacji – mieliśmy trzy zbiórki na tacę – ostat-
nia sierpniowa i była taka sytuacja, że pieniądze zebra-
ne w sierpniu, we wrześniu nie miały już wartości. Te 
czasy trzeba było przetrwać. A jaki był sposób działa-
nia tegoż Rektora, skąd czerpał instrukcje – czerpał po 
prostu z Listu św. Pawła do Rzymian, gdzie jest takie 
zdanie: masz władzę, musisz ciężko pracować. A entu-
zjazm rektora udzielał się prorektorom. [...]

Wszystko ma swój czas. Katolicki Uniwersytet 
Lubelski miał czas dojrzewania, czas stabilizacji i spo-
koju, czas wojny, czas odbudowy, czas trudnego trwa-
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nia, czas drugiej odbudowy oraz czas bujnego rozwoju. 
Ogólnie można powiedzieć o czasie dobrze spożytko-
wanym, ale można także mieć do czynienia z czasem 
straconym. A czas mojego wystąpienia dobiegł koń-
ca. Szanowni Państwo, wszystkim za wszelkie dobro 
świadczone serdecznie dziękuję!”

Zwyczajowo w Święto Patronalne wręczane są tak-
że nominacje na stanowiska profesorskie, dyplomy ha-
bilitacyjne oraz dokonywane są promocje doktorskie.

Stanowisko profesora zwyczajnego 
otrzymali:

prof. dr hab. Oleksandr Mereżko

ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor

ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy

prof. dr hab. Helena Słotwińska

ks. prof. dr hab. Jan Walkusz

Nominacje na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego:

dr hab. Lech Gruszecki

ks. dr hab. Przemysław Kantyka

dr hab. Krzysztof Leśniewski

dr hab. Witold Wołowski

Dyplomy doktora habilitowanego:
dr hab. Adam Czabański

dr hab. Ewa Czech

dr hab. Urszula Dudziak

ks. dr hab. Ryszard Dziura

ks. dr hab. Jacenty Mastej

dr hab. Piotr Mazur

ks. dr hab. Paweł Mąkosa

s. dr hab. Agata Mirek

ks. dr hab. Kazimierz Pęk

ks. dr hab. Aleksander Posacki

ks. dr hab. Marcin Tkaczyk

dr hab. Krzysztof Wiak

dr hab. Jarosław Załęcki

Liczba promocji doktorskich na poszczególnych wydziałach: 

Wydział Teologii 17 doktorów

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 21 doktorów

Wydział Filozofii 6 doktorów

Wydział Nauk Humanistycznych 22 doktorów

Wydział Nauk Społecznych 21 doktorów

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 1 doktor

Zgodnie z kilkuletnią tradycją Święto Patronalne 
zakończyło się popołudniowym piknikiem dla pracow-
ników i ich rodzin, tym razem na terenie nowego cam-
pusu na Majdanku. 
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W 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej Archiwum 
Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowało wystawę 
pt. „Pracownicy, absolwenci i studenci Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego zamordowani przez NKWD 
w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 1940 roku”. 
Wystawę otworzył Rektor KUL ks. prof. Stanisław 
Wilk 13 kwietnia 2010 r., w dniu szczególnym, bo 

w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień ten 
jest świętem państwowym, uchwalonym 14 listopada 
2007 r. przez Sejm RP w celu oddania hołdu ofiarom 
Zbrodni Katyńskiej.

Pokłosiem powyższej wystawy jest poniżej publi-
kowana lista oficerów, którzy byli związani z naszym 
Uniwersytetem.

Katolicki Uniwersytet Lubelski, funkcjonując od 
1918 r., kształcił elity narodu polskiego w duchu kato-
lickim, zgodnie z ideą leżącą u podstaw jego założenia. 
KUL poprzez swą lokalizację był zapleczem kształ-
cenia młodzieży z całej Polski, a szczególnie z części 
środkowej i wschodniej, bliski był młodzieży lubelskiej, 
jak i kresowej z Wołynia, Polesia, Podlasia czy Podola. 

W gronie zamordowanych w Katyniu, Miednoje, 
Charkowie i innych miejscach znalazło się 94 pra-
cowników, absolwentów i studentów KUL. Powyższą 
liczbę ustalono po szczegółowej kwerendzie w zasobie 
Archiwum Uniwersyteckiego, przy czym prawdopo-
dobnie nie jest to lista ostateczna. Polscy historycy nie 
posiadają pełnej listy zamordowanych oficerów, a do-
stęp do archiwów rosyjskich jest wciąż utrudniony, mi-
mo ocieplenia stosunków polsko-rosyjskich po kata-
strofie smoleńskiej.

Lista 94 zamordowanych oficerów została podzie-
lona na cztery grupy: pracownicy Uczelni, absolwen-
ci, studenci zwyczajni i studenci nadzwyczajni. W spi-
sie zamieszczeni są oni według kolejności wstępowa-
nia na Uniwersytet. Poszczególne informacje mówią 
o posiadanym w momencie śmierci stopniu wojsko-
wym, dacie i miejscu urodzenia, statusie podczas stu-
diów na naszym Uniwersytecie, latach studiów, nu-
merze albumu w momencie zapisu na studia, pra-
cy zawodowej tuż przed wybuchem wojny, przyna-
leżności do jednostki wojskowej oraz o roku śmierci 
i miejscu spoczynku. Powyższe zestawienie powsta-
ło na podstawie zasobu Archiwum Uniwersyteckiego 
KUL oraz publikacji książkowych i internetowych: 
„Listy Katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na Ukrainie”, 
pod red. M. Tarczyńskiego, w: Zeszyty Katyńskie, 
nr 4, Warszawa 1994; Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, „Polscy oficerowie i policjanci zamordo-
wani przez NKWD i pochowani w Katyniu, Miednoje 
i w Charkowie oraz obywatele RP z tzw. Ukraińskiej 
Listy Katyńskiej” zamieszczone na stronie www.kate-
drapolowa.pl/ofiary.php; Fundacja Ośrodka KARTA, 
Indeks Represjonowanych, www.indeks.karta.org.pl.

„Klękamy przy ich nieznanych mogiłach z tą świadomością, że 
zapłacili oni szczególną cenę naszej wolności. Dali – rzec można 
– definitywny kształt tej wolności. Klękamy zwłaszcza przy 
mogiłach katyńskich. Prawda Katynia jest stale obecna w naszej 
świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy”.

Jan Paweł II, Mowa do Rodaków 
podczas spotkania wigilijnego, 24 grudnia 1993 roku

„Lista Katyńska” KUL
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Na uwagę szczególną zasługują trzej pracownicy 
Uniwersytetu, którzy wręcz symbolicznie odzwiercie-
dlają trzy grupy pracownicze Uczelni. Zamordowano 
jednego profesora – Henryka Życzyńskiego, z gro-
na młodszych pracowników nauki – asystenta mgr 
Tadeusza Wojciechowskiego i z grona pracowników 
administracji i obsługi – mgr Edwarda Krawczyka.

Na poniższej liście znalazło się 29 absolwentów na-
szego Uniwersytetu, w tym aż 27 to absolwenci pra-
wa, 1 ekonomii z Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-
Ekonomicznych oraz jedyny ksiądz Aleksander Dubiel, 
który ukończył Wydział Teologiczny.

Grono studentów zwyczajnych składa się z 55 ofi-
cerów rezerwy i służby zawodowej. 46 to studenci pra-
wa, 5 ekonomii z Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-
Ekonomicznych oraz 4 studentów z Wydziału Nauk 
Humanistycznych.

Grupa studentów nadzwyczajnych, czyli osób, któ-
re zostały przyjęte na studia pod warunkiem uzupeł-
nienia wykształcenia średniego, to 9 oficerów. Okres 
ich przebywania na Uniwersytecie był bardzo krótki, 
rok lub dwa lata, często byli to oficerowie zawodowi, 
którzy nie zdołali przedstawić świadectwa maturalne-
go, jako warunku studiowania lub też zadania służbo-
we uniemożliwiały im dalsze studiowanie.

Zamieszczona poniżej lista przybliża ludzi, którzy 
byli pracownikami, absolwentami i studentami KUL, 
a oddali życie w służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzięki za-
chowanym zdjęciom możemy popatrzeć w oczy tych 
młodych ludzi z lat dwudziestych i trzydziestych, i zo-
baczyć wielkie pragnienie życia, zdobywania wiedzy, 
podnoszenia kwalifikacji. 

Patrząc na życiorysy osób związanych z naszą Alma 
Mater, powinniśmy przypomnieć jeszcze raz słowa 
Jana Pawła II z motta wystawy „Prawda Katynia jest 
stale obecna w naszej świadomości i nie może być wy-
mazana z pamięci Europy”. Wystawa i opublikowana 

lista jest dowodem naszego dążenia do prawdy, ponie-
waż nasz Uniwersytet ma służyć prawdzie. 

Podstawowe informacje na temat 
Zbrodni Katyńskiej

Zbrodnia Katyńska – wśród Polaków określana rów-
nież terminem „Katyń” i „las katyński” – wymordowa-
nie przez NKWD na mocy decyzji Biura Politycznego 
KC WKP z 5 marca 1940 r. na wiosnę tego roku po-
nad 21 tys. polskich jeńców wojennych i osób cywil-
nych aresztowanych po agresji ZSRR na Polskę 17 
września 1939, przetrzymywanych głównie w obo-
zach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Ofiary 
– przede wszystkim oficerowie Wojska Polskiego – 
w tym pochodzący z rezerwy oraz oficerowie i pod-
oficerowie Policji Państwowej i Korpusu Ochrony 
Pogranicza, zostały pochowane w zbiorowych mo-
giłach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło 
Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa.

Likwidacja obozów rozpoczęła się 3 kwietnia 1940 r. 
i trwała do 12 maja tegoż roku. Wszelka koresponden-
cja, jaka dochodziła od jeńców do ich rodzin urwała się 
w połowie kwietnia 1940 r.

Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, 
ale już w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu 
(na Smoleńszczyźnie – terenie przejściowo okupowa-
nym przez III Rzeszę), co dało początek wyżej wy-
mienionemu terminowi. Obecnie określa on rów-
nież wymordowanie ponad 7 tys. osób przetrzymywa-
nych w więzieniach zachodniej Białorusi i zachodniej 
Ukrainy, nie mających statusu jeńca, choć było wśród 
nich ok. 1 tys. polskich oficerów.

Marek Pawelec
Dyrektor Archiwum Uniwersyteckiego KUL

PRACOWNICY
Ppor. prof. dr Henryk ŻYCZYŃSKI, 
ur. 1890-08-02, miejsce urodzenia: Husiatyn, 
woj. tarnopolskie,
profesor Wydziału Nauk Humanistycznych 
KUL od 1927 r., A 79
Dowództwo Okręgu Korpusu nr II 
w Lublinie, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Tadeusz WOJCIECHOWSKI, 
ur. 1912-05-26, miejsce urodzenia: Wodzisław, 
pow. jędrzejowski,
absolwent grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1933-1938), PE 3287
asystent na powyższym Wydziale od 1937 r.,
44 Pułk Strzelców Legii Amerykańskiej 
z Równego, zm. 1940, Katyń

Ppor. Edward Artur KRAWCZYK, 
ur. 1907-01-15, miejsce urodzenia: Warszawa,
absolwent grupy ekonomicznej Wydziału 
Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1926-1930) PE 1385 oraz student grupy f i-
lozof icznej Wydziału Nauk Humanistycznych 
KUL (1935-1939) H 3912
pracownik administracji KUL od 1934 r.,
zm. 1940, miejsce śmierci nieznane

ABSOLWENCI
Por. Romuald TIMME, 
ur. 1893-02-06, miejsce urodzenia: Pruszków,
absolwent grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1920-1922), PE 650
adwokat,  dowództwo 8 Pułku Piechoty 
Legionów z Lublina,
zm. 1940, Katyń

Pracownicy, absolwenci i studenci Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego zamordowani przez NKWD 
w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 1940 roku
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Kpt. Stanisław WALAS, 
ur. 1900-05-06, miejsce urodzenia: Stojnowice, 
pow. wielicki,
absolwent grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1923-1924, 1929-1933), PE 1069
Składnica Materiału Intendenckiego nr 2 
w Lublinie, 
zm. 1940, Katyń

Kazimierz Władysław ORŁOWSKI, 
ur. 1904-08-07, 
miejsce urodzenia: Krasnystaw,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1924-1928), PE 1215
sędzia w Zamościu,
zm. 1940, Katyń

Ppor. Adam MATEJEC, 
ur. 1907-09-28, miejsce urodzenia: Jasienów 
Górny, woj. stanisławowskie
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1926-1932), PE 1370
45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych 
z Równego, 
zm. 1940, Charków

Ppor. Zygmunt MARTYNIAK, 
ur. 1907-04-14, miejsce urodzenia: Piotrków 
Trybunalski,
absolwent sekcji prawniczej i student sek-
cji ekonomicznej Wydziału Prawa i Nauk 
Społeczno-Ekonomicznych KUL (1926-1932), 
PE 1473, 2334
baza lotnicza nr 3, 
zm. 1940, Charków

Ppor. Tadeusz CHRÓŚCIELEWSKI, 
ur. 1900-07-16, miejsce urodzenia: Wilno,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1927-1932), PE 1510
prawnik, kadra zapasowa piechoty, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Zygmunt ROZWADOWSKI, 
ur. 1905-08-05, miejsce urodzenia: Lublin,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1927-1934), PE 1517
Składnica Materiału Intendenckiego nr 2 
w Lublinie, 
zm. 1940, Charków

Ppor. Władysław TARKA, 
ur.1906-06-26, miejsce urodzenia: Bobin, pow. 
pińczowski,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1927-1931), PE 1548
prawnik, 44 Pułk Strzelców Legii 
Amerykańskiej z Równego,
zm. 1940, Katyń

Podkomis. Jan BALCER, 
ur. 1905-02-21, miejsce urodzenia: Lublin,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1927-1933), PE 1640
Wydział Śledczy, Policja Państwowa 
w Białymstoku, 
zm. 1940, Miednoje

Aleksander Franciszek TUDEK, 
ur. 1907-04-01, miejsce urodzenia: Trąbki, 
pow. garwoliński
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL
(1927-1932), PE 1664
zm. 1940, tzw. Ukraińska Lista Katyńska

Por. Kazimierz ŻYZNOWSKI, 
ur. 1905-11-24, miejsce urodzenia: Żytomierz, 
Ukraina
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1927-1933), PE 1702
zm. 1940, tzw. Ukraińska Lista Katyńska

Ppor. Zygmunt KULCZYCKI, 
ur. 1909-05-01, miejsce urodzenia: Czeczelnik 
na Podolu,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1929-1934), PE 1966
adwokat, 8 Pułk Piechoty Legionów 
z Lublina,
zm. 1940, Katyń

Kpt. żand. Franciszek Michał OGAREK, 
ur.1895-09-17, miejsce urodzenia: Żabno, pow. 
tarnowski
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1929, 
1932-1934), PE 2040
2 Dywizjon Żandarmerii w Lublinie, 
zm. 1940, Miednoje

Kpt. Janusz SKORUPSKI, 
ur.1897-07-12, miejsce urodzenia: Kałmykow 
w Rosji,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1929-1934), PE 2070
oficer sądowy z 13 Kresowego Pułku Artylerii 
Lekkiej z Równego, 
zm. 1940, Charków

Ppor. Ryszard PASZKIEWICZ, 
ur.1900-04-03, miejsce urodzenia: Warszawa,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1929-1932), 
PE 2096
84 Pułk Strzelców Poleskich z Pińska,
zm. 1940, Katyń

Tadeusz WAWRZYNOWICZ, 
ur.1911-09-16, miejsce urodzenia: Bużany na 
Wołyniu
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1930-1934), PE 2119, 
sędzia Sądu Okręgowego w Równem, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Anatol KRUSZYŃSKI, 
ur. 1908-05-14, miejsce urodzenia: Ozarzyce, 
Rosja,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1930-1934), PE 2235
prawnik, 7 Pułk Piechoty Legionów 
z Chełma,
zm. 1940, Katyń
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Ppor. Romuald BIENIUTA, 
ur. 1909-02-08, miejsce urodzenia: Ostrów 
Mazowiecka,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1931-1936), PE 2558
45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych 
z Równego,
zm. 1940, Charków

Ks. kpt. Aleksander DUBIEL, 
ur. 1906-12-07, miejsce urodzenia: Frampol, 
pow. kraśnicki
absolwent Wydziału Teologicznego KUL 
(1931-1934), T 2656
wikariusz parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła 
w Lublinie, harcmistrz ZHP
kapelan Dowództwa Okręgu Korpusu nr II 
w Lublinie, zm. 1940, Miednoje

Por. Ludwik KUPŚĆ, 
ur. 1903-08-24, miejsce urodzenia: 
Włostowice, pow. puławski,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1932), 
PE 2734
prawnik,  Powiatowa Komisja Uzupełnień 
Słonim, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Jan WUJASTYK, 
ur. 1910-09-14, miejsce urodzenia: Józefin, 
pow. krasnostawski,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1932-1938), PE 2770
45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych 
z Równego,
zm. 1940, Katyń

Ppor. Jan AMEREK, 
ur. 1908-11-11, miejsce urodzenia: Samwoda, 
pow. kozienicki,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1932-1936), PE 2966
prawnik, 15 Pułk Piechoty „Wilków” 
z Dęblina, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Jan SADLICKI, 
ur. 1898-11-07, miejsce urodzenia: Słupeczno, 
pow. lubelski
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1934-1938), PE 3506
Rejonowa Komenda Uzupełnień w Łucku, 
zm. 1940, Charków

Por. Stanisław WOLNIEWICZ, 
ur. 1911-01-26, miejsce urodzenia: Warszawa,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1934-1938), PE 3511
27 Pułk Artylerii Lekkiej z Włodzimierza 
Wołyńskiego,
zm. 1940, Charków

Ppor. Tomasz PERCZYŃSKI, 
ur. 1908-03-17, miejsce urodzenia: Stara Wieś, 
pow. Tomaszów Lub.,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1934-1937), PE 3572
prawnik, 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich 
im. Pułkownika Jana Kozietulskiego z Suwałk, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Zbyszko Wacław HASS, 
ur. 1910-05-14, miejsce urodzenia: Warszawa,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1934-1937), PE 3675
prawnik, 83 Pułk Strzelców Poleskich
im. Romualda Traugutta z Kobrynia, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Jan MŁYNARCZYK, 
ur. 1909-04-22, miejsce urodzenia: Siennica 
Różana, pow. krasnostawski,
absolwent sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1932, 
1933, 1935-1939), PE 3971
urzędnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie, 
3 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów 
z Zamościa, zm. 1940, Katyń

STUDENCI ZWYCZAJNI

Kpt. Wacław ŁASKI, 
ur.1899-09-28, miejsce urodzenia: Klucze,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1918-1919), PE 12
topograf z Wojskowego Instytutu 
Geograficznego, 
zm. 1940, Charków

Ppor. Wacław MAŁECKI, 
ur.1894-05-28, miejsce urodzenia: Warszawa,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1918-1920), PE 56
inżynier, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich 
im. Króla Bolesława Chrobrego z Gniezna,
zm. 1940, Katyń

Por. Wojciech SZULAKOWSKI, 
ur. 1898-04-23, miejsce urodzenia: Piaski, 
pow. lubelski,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1918-1919), PE 133
inżynier, 4 Dywizjon Taborów z Łęczycy, 
zm. 1940, Katyń

Płk Józef PECKA, 
ur. 1895-10-28, miejsce urodzenia: Tarnów,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1919-1922), PE 378
dowódca piechoty dywizyjnej w 38 Dywizji 
Piechoty Rezerwowej, 
zm. 1940, Charków



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

12

nr 4 (126) lipiec-sierpień 2010

Ar
ch

iw
um

 U
ni

w
er

sy
te

ck
ie

Ppor. Edward Tadeusz DZIEWICKI, 
ur. 1899-10-11, miejsce urodzenia: Lublin,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1919-1923, 1927), PE 458
urzędnik, 8 Pułk Piechoty Legionów 
z Lublina,
zm. 1940, Katyń

Rtm. Marian WIŚNIEWSKI, 
ur. 1892-01-06, miejsce urodzenia: Warszawa,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1920-1921), PE 573
dowódca szwadronu w 101 Rezerwowym 
Pułku Ułanów z Białegostoku, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Henryk ŚLEDZIEWSKI, 
ur. 1899-12-30, miejsce urodzenia: Lublin,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1920-1921), PE 584
dr medycyny, 1 Szpital Okręgowy 
w Warszawie, 
zm. 1940, Katyń

Wacław SPŁAWA-NEYMAN, 
ur. 1899-06-29, 
miejsce urodzenia: Jamca, Rosja
student Wydziału Nauk Humanistycznych 
KUL (1920-1921), H 612
zm. 1940, 
tzw. Ukraińska Lista Katyńska

Por. Jan KRAJEWSKI, 
ur. 1895-12-10, miejsce urodzenia: Ksany, 
pow. pińczowski
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych 
KUL (1920-1922), PE 617
dziennikarz, 
zm. 1940, Katyń

Por. Jan GDAŃSKI, 
ur. 1896-01-08, miejsce urodzenia: Grodzisk 
Dolny,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1920-1924), PE 648
kierownik biblioteki w Dowództwie Okręgu 
Korpusu nr II w Lublinie 
zm. 1940, Charków

Kpt. Michał HAKIEL, 
ur. 1894-09-29, miejsce urodzenia: Lublin,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1921-1923, 1925-1926), PE 807
Komenda garnizonu m. Lublina, 
zm. 1940, Katyń

Mjr dypl. Władysław TUREK, 
ur. 1891-06-27, miejsce urodzenia: Świrz, 
woj. lwowskie
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1921-1923), PE 822
szef intendentury 3 Dywizja Piechoty 
Legionów z Zamościa, 
zm. 1940, Charków

Kpt. Konrad Marian PAWIKOWSKI, 
ur. 1893-06-15, miejsce urodzenia: Czudec, 
pow. strzyżowski
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1922-1923), PE 902
korpus oficerów uzbrojenia,
zm. 1940, Katyń 

Por. Władysław PRĘCZKOWSKI, 
ur. 1888-02-13, miejsce urodzenia: Warszawa,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1922), 
PE 931
prawnik, Ośrodek Zapasowy Mazowieckiej 
i Pomorskiej Brygady Kawalerii w Garwolinie, 
zm. 1940, Charków

Por. Leon DEMBIŃSKI, 
ur. 1899-09-18, miejsce urodzenia: Odessa, 
Ukraina
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1922-1923), PE 937
3 Dywizjon Taborów z Sokółki,
zm. 1940, Charków

Por. Jerzy WIELICZKO, 
ur. 1896-12-03, miejsce urodzenia: Łódź,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1923), 
PE 1126
urzędnik, Dowództwo Okręgu Korpusu 
nr I w Warszawie, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Józef MAJERAN, 
ur. 1901-02-12, miejsce urodzenia: Wieliczka, 
pow. krakowski
student grupy ekonomicznej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1924-1925), PE 1159
urzędnik, 27 Pułk Piechoty z Częstochowy,
zm. 1940, Katyń

Kpt. Stanisław Antoni ZAJĄC, 
ur. 1898-05-03, miejsce urodzenia: Roków, 
pow. wadowicki,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1925-1926), PE 1306
urzędnik wojskowy w Dowództwie Okręgu 
Korpusu nr I z Warszawy, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Stanisław Gustaw SOSIŃSKI, 
ur. 1908-11-28, miejsce urodzenia: Lublin,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1927-1928), PE 1601
lekarz weterynarii, 2 Pułk Szwoleżerów 
Rokitniańskich ze Stargardu,
zm. 1940, Charków

Ppor. Władysław KOŁODZIEJ, 
ur. 1909-10-30, miejsce urodzenia: Płonki, 
pow. puławski
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1929, 1933), PE 1890
2 Dywizjon Taborów z Tomaszowa 
Lubelskiego,  zm. 1940, Charków
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Ppor. Stefan NORMARK, 
ur.1899-03-02, miejsce urodzenia: Warszawa,
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1929-1934), PE 1929
urzędnik, 3 Dywizjon Taborów z Sokółki, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Zygmunt BOGDANOWICZ, 
ur. 1906-10-05, miejsce urodzenia: Lublin,
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1929-1931), PE 1944
notariusz, 8 Pułk Piechoty Legionów 
z Lublina, 
zm. 1940, Charków

Ppor. Feliks CZARNECKI, 
ur. 1909-03-13, miejsce urodzenia: Rudy, pow. 
puławski,
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1929, 
1933-1938), PE 1961
prawnik, 44 Pułk Strzelców Legii 
Amerykańskiej z Równego,
zm. 1940, Katyń

Por. Władysław PASTUSZKA, 
ur. 1905-10-19,
miejsce urodzenia: Rzeczniówek, pow. iłżecki
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1929-1931), PE 1995
sędzia, 6 Pułk Piechoty Legionów Józefa 
Piłsudskiego z Wilna, 
zm. 1940, Katyń

Kpt. Stefan MĄCZYŃSKI, 
ur. 1906-09-06,
miejsce urodzenia: Lublin,
student grupy ekonomicznej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1930-1931), PE 2150
7 Pułk Piechoty Legionów z Chełma,
zm. 1940, Katyń

Władysław PETLICKI, 
ur. 1906-10-22, miejsce urodzenia: Uściłny, 
pow. włodzimierski
student grupy ekonomicznej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1930-1931), PE 2179
urzędnik, zm. 1940, tzw. Ukraińska Lista 
Katyńska

Ppor. Witold SZUMIATA, 
ur. 1907-02-14, miejsce urodzenia: 
Hrubieszów,
student grupy ekonomicznej i praw-
niczej Wydziału Prawa i Nauk 
Społeczno-Ekonomicznych KUL (1931-1932, 
1935-1936), PE 2727
urzędnik, 13 Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej 
z Równego,
zm. 1940, Katyń

Por. Franciszek CZUBA, 
ur. 1907-11-23, miejsce urodzenia: 
Przedmieście Zastawie, pow. krasnostawski
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1932-1933), PE 2946
oficer zawodowy w 79 Pułku Piechoty ze 
Słonimia, zm. 1940, Katyń

Ppor. Jerzy SZCZEPOWSKI, 
ur. 1915-04-26, miejsce urodzenia: Bewern, 
Łotwa,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1933-1934, 1935-1939), PE 3133, 3821
19 Pułk Ułanów Wołyńskich im. Karola 
Różyckiego z Ostroga, 
zm. 1940, Katyń

Por. Władysław GAWDZIŃSKI, 
ur. 1898-11-16, miejsce urodzenia: Aszchabad, 
Rosja,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1933-1937), PE 3256
oficer zawodowy w Dowództwie Okręgu 
Korpusu nr I w Warszawie, 
zm. 1940, Katyń

Por. Adam CIMEK, 
ur.1907-11-26, miejsce urodzenia: Wólka, 
pow. krasnostawski,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1933-1934), PE 3288
Batalion Obrony Narodowej „Łuck”, 
zm. 1940, Katyń

Por. Franciszek PLISEWICZ, 
ur. 1909-09-14, miejsce urodzenia: Kukle, pow. 
suwalski
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1934-1938), PE 3526
adiutant batalionu, 1 Pułk Piechoty KOP 
zm. 1940, Charków

Por. Stanisław SAMEK, 
ur.1909-05-06, miejsce urodzenia: Nisko,
student grupy historycznej Wydziału Nauk 
Humanistycznych KUL (1934-1935), H 3583
8 Pułk Piechoty Legionów z Lublina,
zm. 1940, Charków

Ppor. Mieczysław MISIEWICZ, 
ur. 1912-01-21,
miejsce urodzenia: Płoskie, pow. zamojski
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1935-1937), PE 3745
urzędnik, 9 Pułk Piechoty Legionów 
z Zamościa,
zm. 1940, Charków

Ppor. Mieczysław PRZEWORSKI, 
ur. 1912-07-26,
miejsce urodzenia: Wólka Mławska, 
pow. mławski
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1935-1937), PE 3784
urzędnik, 7 Pułk Piechoty Legionów 
z Chełma,
zm. 1940, Katyń

Ppor. Stanisław KRÓL, 
ur. 1909-02-17, miejsce urodzenia: 
Żurawiczka, pow. przeworski
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1936-1937), PE 4094
asp. Służby Więziennej, Drohobycz
zm. 1940, tzw. Ukraińska Lista Katyńska
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Ppor. Kazimierz ŁUKOMSKI, 
ur. 1905-09-22, miejsce urodzenia: Michów, 
pow. lubartowski,
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1936-1939), PE 4113
1 Pułk Lotniczy z Warszawy, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Eugeniusz OLESZKIEWICZ, 
ur. 1911-12-27, miejsce urodzenia: Chełm,
student grupy ekonomicznej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1936-1937), PE 4143
urzędnik w Powiatowym Zarządzie 
Drogowym w Chełmie,
2 Pułk Artylerii Ciężkiej Ziemi Chełmskiej 
im. Hetmana Jana Zamoyskiego z Chełma,
zm. 1940, Katyń

Ppor. Jerzy WAGNER, 
ur. 1904-08-08, miejsce urodzenia: Babin, 
pow. kozienicki,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1936-1937), PE 4280
urzędnik w Lubelskiej Wytwórni Samolotów, 
Baza Lotnicza nr 3, zm. 1940, Katyń

Ppor. Adam JAKUBIEC, 
ur. 1909-12-20, miejsce urodzenia: Rataj 
Ordynacki, pow. janowski,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1936-1938), PE 4325
urzędnik w Urzędzie Skarbowym w Kowlu, 
84 Pułk Strzelców Poleskich z Pińska
zm. 1940, Katyń

Ppor. Jerzy Jan BURDZIŃSKI, 
ur. 1910-06-11, miejsce urodzenia: Poręba, 
pow. zawierciański,
student grupy pedagogicznej Wydziału Nauk 
Humanistycznych KUL (1937-1939), H 4388
nauczyciel, 45 Pułk Piechoty Strzelców 
Kresowych z Równego,
zm. 1940, Katyń

Kpt. Franciszek MACH, 
ur. 1896-11-09, miejsce urodzenia: Wolica 
Ługowa, pow. dębicki
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1937-1939), PE 4652
Powiatowa Komenda Uzupełnień w Lublinie, 
zm. 1940, tzw. Ukraińska Lista Katyńska

Podkomis. Marian Dominik AKSMAN, 
ur. 1905-08-02, miejsce urodzenia: Jakubowo, 
pow. Mińsk Mazowiecki
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1937-1939), PE 4697
Policja Państwowa, Komisariat IV w Lublinie
zm. 1940, Miednoje

Ppor. Stefan CIESIELSKI, 
ur. 1908-08-27, miejsce urodzenia: Raków, 
pow. kępiński
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1937-1939), PE 4701
8 Pułk Piechoty Legionów z Lublina, 
zm. 1940, Katyń

Przod. Karol SMYRSKI, 
ur. 1899-02-09, miejsce urodzenia: Zaklików, 
pow. janowski
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1937-1939), PE 4730
Policja Państwowa w Tomaszowie Lubelskim, 
zm. 1940, Miednoje

Por. Józef ŻUŁAWIŃSKI, 
ur. 1909-08-02, miejsce urodzenia: Dobczyce, 
pow. myślenicki
student grupy ekonomicznej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1937-1939), PE 4739
24 Pułk Piechoty z Łucka,
zm. 1940, Charków

Płk Kazimierz PARTYKA, 
ur. 1890-01-09,
miejsce urodzenia: Komarno, woj. lwowskie
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1937-1938), PE 4773
8 Pułk Piechoty Legionów z Lublina
zm. 1940, tzw. Ukraińska Lista Katyńska

Ppor. Roman Stefan JAROSZ, 
ur. 1911-08-08, miejsce urodzenia: Modryń, 
pow. hrubieszowski
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1938-1939), PE 4954
zm. 1940, Katyń

Ppor. Wacław LANCMAŃSKI, 
ur. 1908-08-16, miejsce urodzenia: Hopki, 
pow. Tomaszów Lub.,
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1938-1939), PE 4990
urzędnik, 8 Pułk Piechoty Legionów 
z Lublina, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Antoni LUBICZ-MONKIEWICZ, 
ur. 1910-01-30, miejsce urodzenia: Wilno,
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1938-1939), PE 4998
urzędnik Prokuratury Okręgowej w Równem,
6 Batalion Pancerny z Lwowa, 
zm. 1940, Charków

Post. Longin Mieczysław NOWICKI, 
ur. 1911-08-30, miejsce urodzenia: Urzędów, 
pow. kraśnicki
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1938-1939), PE 5034
Policja Państwowa, 
zm. 1940, Miednoje

Ppor. Mieczysław Zbigniew OCHOCKI, 
ur. 1909-03-13, miejsce urodzenia: Warszawa,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1938-1939), PE 5035
urzędnik Wydziału Powiatowego w Sarnach, 
50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych 
im. Francesco Nullo z Kowla,
zm. 1940, Katyń
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Ppor. Stefan PRZEZWAŃSKI, 
ur. 1910-05-30, miejsce urodzenia: Jazłowiec, 
pow. samborski,
student sekcji prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1938-1939), PE 5059
urzędnik pocztowy, 13 Kresowy Pułk Artylerii 
Lekkiej z Równego, zm. 1940, Katyń

St. post. Józef Tomasz ZALEWSKI, 
ur. 1909-03-07, miejsce urodzenia: Płock,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1938-1939), PE 5310
Policja Państwowa, zm. 1940, Miednoje

Pchor. Marian KASZUBA, 
ur. 1915-09-04, miejsce urodzenia: Władzin, 
pow. hrubieszowski,
student sekcji pedagogicznej Wydziału Nauk 
Humanistycznych KUL (1938-1939), H 5377
nauczyciel, 
9 Pułk Piechoty Legionów z Zamościa, 
zm. 1940, Katyń

STUDENCI NADZWYCZAJNI

Por. Mieczysław EGIERSKI, 
ur. 1899-08-20, miejsce urodzenia: 
Częstochowa,
student Wydziału Prawa i Nauk 
Społeczno-Ekonomicznych KUL, (1922), PE 
brak sygn.
urzędnik,  27 Pułk Piechoty z Częstochowy, 
zm. 1940, Katyń

Mjr Stanisław CZUBIŃSKI, 
ur. 1893-04-25, miejsce urodzenia: Mętów 
k. Lublina, pow. lubelski
student Wydziału Nauk Humanistycznych 
KUL (1918), H 78n
1 Pułk Radiotelegraficzny z Warszawy, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Feliks ŁASZCZ, 
ur. 1907-05-13, miejsce urodzenia: Krasnystaw,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1927), 
PE 255n
lekarz, 7 Pułk Piechoty Legionów z Chełma, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Bronisław SUŁEK, 
ur. 1904-04-05, miejsce urodzenia: Pożog, 
pow. puławski,
student grupy ekonomicznej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1931), 
PE 344n
urzędnik,  2 Batalion Saperów z Puław,
zm. 1940, Katyń

Ppor. Stanisław GAŁKA, 
ur. 1913-03-01, miejsce urodzenia: Sulejów, 
pow. piotrkowski
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1934-1936), PE 461n
5 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 
z Krakowa,
zm. 1940, Charków

Kpt. Zygmunt Stanisław TYMAŃSKI,
ur. 1896-04-29, miejsce urodzenia: Muszyna, 
pow. nowosądecki
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 
(1923-1924), PE 490n
Departament Sprawiedliwości Ministerstwa 
Spraw Wojskowych,
zm. 1940, Charków

Ppor. Stefan Jakub CHYLIŃSKI, 
ur. 1906-05-01, miejsce urodzenia: Dąbrowa 
Górnicza,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1935), 
PE 518n
urzędnik w Państwowym Banku Rolnym 
w Kielcach, 77 Pułk Piechoty z Lidy, 
zm. 1940, Katyń

Ppor. Edward PIELASZKIEWICZ, 
ur. 1906-10-28, miejsce urodzenia: Kraśnik,
student grupy prawniczej Wydziału Prawa 
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1935), 
PE 551n
oficer ogniowy w 12 Kresowym Pułku 
Artylerii Lekkiej ze Złoczowa, 
zm. 1940, Charków

Ppor. Marian KOTLIŃSKI, 
ur. 1909-12-14, miejsce urodzenia: Piaski, 
pow. lubelski 
student grupy historycznej Wydziału Nauk 
Humanistycznych KUL (1938-1939), 
H 799n
nauczyciel, 8 Pułk Piechoty Legionów 
z Lublina,
zm. 1940, Charków
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23 czerwca absolwenci studiów 
magisterskich prawa, prawa ka-

nonicznego i administracji świętowa-
li uzyskanie absolutorium. Na naszym 
Wydziale tego rodzaju uroczystość od-
była się po raz pierwszy.

Akademię poprzedziła dziękczynna 
msza święta w Kościele Akademickim, 
której przewodniczył Dziekan Wydziału 
ks. prof. Antoni Dębiński. Homilię wy-
głosił prodziekan o. prof. Wiesław Bar. 
W nabożeństwie czynnie uczestniczyli 
również absolwenci, prowadząc modli-
twę wiernych, sprawując funkcje lekto-
ra i kantora.

Uroczystości absolutoryjne z udzia-
łem Rady Wydziału otworzył Chór 
Akademicki wykonując „Gaude Mater 
Polonia”. Ks. prof. Antoni Dębiński wi-
tając oficjalnie pracowników Wydziału, 
absolwentów i zaproszonych gości na-
wiązał do słów śpiewanej wcześniej pie-
śni, mówiąc, że jak Matka – Polska cie-
szy się ze swego sławnego potomstwa, 
tak i dziś nasza Alma Mater cieszy się na 
widok tylu wspaniałych absolwentów. 

Następnie ks. prof. Piotr Stanisz, pro-
dziekan ds. studiów niestacjonarnych, 
przytoczył dane ze sprawozdania sporzą-
dzonego dla Rady Wydziału. Niewiele 
osób wcześniej wiedziało, że w kończą-
cym się roku akademickim na wydziale 
studiowało w sumie ponad 4700 studen-
tów. Studia na pierwszym roku – w ra-
mach wszystkich stopni i trybów – pod-
jęło blisko 1200 osób, w tym na studiach 
stacjonarnych I i II stopnia – niemal 800 
osób, na studiach niestacjonarnych I i II 
stopnia – nieco ponad 300 osób, nato-
miast na studiach doktoranckich – bli-
sko 70 osób. Liczba studentów, którzy 
w roku akademickim 2009/2010 zdo-
bywali wiedzę na ostatnim roku wszyst-
kich trzech stopni prowadzonych stu-
diów przekroczyła 1150 osób.

Ks. prof. Stanisz podkreślił również 
ustawiczny rozwój Wydziału i dbałość 
władz o coraz wyższy poziom kształce-
nia. Powodzenie, jakim cieszy się naj-
nowszy kierunek studiów, europeisty-
ka, jest najlepszym dowodem na dosto-
sowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy – coraz większego udziału 
absolwentów polskich uczelni w admi-
nistracji unijnej. 

Przewodniczący Stowarzyszenia 
Absolwentów i Przyjaciół Wydziału 

Prawa KUL, ks. prof. Józef Krukowski 
wspomniał uczestnikom uroczysto-
ści o historii reaktywacji studiów praw-
niczych na Wydziale oraz o powsta-
niu Stowarzyszenia. Podkreślił, że 
Stowarzyszenie to jest jedyną faktycznie 
działającą na naszej uczelni organiza-
cją skupiającą absolwentów. Wystąpienie 
zostało kilkukrotnie przerwane burzą 
oklasków, nagradzających przemawiają-
cego za zasługi dla Wydziału. 

Informacje dotyczące obecnej dzia-
łalności Stowarzyszenia przedstawił 
mgr Zbigniew Wojciechowski, członek 
Zarządu. Gorąco zachęcał do wstąpie-
nia w szeregi członków Stowarzyszenia 
oraz do włączenia się w działalność pro-
mującą Wydział i absolwentów. 

Najbardziej wyczekiwanym i wzru-
szającym momentem było jednak wrę-
czanie dyplomów ukończenia studiów. 
Jako pierwszym, Dziekan i Prodziekani, 
wręczyli dyplomy dziesięciu najlepszym 
absolwentom, wyróżnionym za osiągnię-
cia naukowe i działalność na rzecz spo-
łeczności akademickiej. Otrzymali oni 
również nagrody książkowe ufundowane 
przez Wydawnictwo C.H. Beck. W dal-
szej kolejności wręczono dyplomy ab-
solwentom prawa, prawa kanonicznego 
i administracji. 

W kolejnej części uroczystości dr 
Katarzyna Maćkowska w imieniu opie-
kunów rocznika opowiedziała o przy-
jemności współpracy z tegorocznymi ab-
solwentami, o więziach, jakie wytworzy-
ły się w trakcie tych pięciu lat, a także 

o wzruszeniu i smutku, że tylu wspania-
łych ludzi opuszcza mury Uczelni. 

W imieniu absolwentów głos za-
brała mgr Izabela Precz, która skupiła 
się głównie na podziękowaniach skła-
danych rodzicom, pracownikom KUL, 
a także koleżankom i kolegom absol-
wentom. Zaakcentowała, jak ważna dla 
studentów była pasja w nauczaniu i po-
moc ze strony pracowników Wydziału, 
bez której nie udałoby się wielu tego-
rocznym absolwentom osiągnąć znaczą-
cych sukcesów i reprezentować Uczelnię 
na międzynarodowych konkursach. 
Pogratulowała wszystkim absolwentom, 
czym dała znak do radosnego rzucenia 
biretami pod sam sufit auli. 

Kończąc oficjalną część Absolutorium, 
ks. prof. Antoni Dębiński wspomniał 
o zwyczaju kultywowanym wśród ab-
solwentów kończących amerykańskie 
uczelnie, a mianowicie o podziękowa-
niach dla rodziców. Polega to na tym, 
że zwracają się w ich stronę i oklaskami 
dziękują im za trud wychowania i wspar-
cie. Absolwenci Wydziału entuzjastycz-
nie podeszli do takiej formy podzięko-
wań i burzą oklasków nagrodzili swo-
je rodziny. Następnie wszyscy przeszli 
na schody wejściowe do gmachu głów-
nego KUL, aby zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcia z profesorami i pracownika-
mi Uczelni. Po sesji zdjęciowej odbył 
się bankiet dla absolwentów i zaproszo-
nych gości. 

Uczestnicy Absolutorium bardzo 
chwalili pomysł zorganizowania uroczy-

Absolutorium 
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
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stości, jak i sam jej przebieg. Zwłaszcza 
absolwenci podkreślali, że możliwość 
udziału w imprezie symbolicznie koń-
czącej okres studiów jest dla nich bar-
dzo ważna, a odbiór dyplomu z rąk 
Dziekana jest miłym akcentem, który 
wspominać będą wiele lat. Samo stu-
diowanie na KUL uważają, za dobrą 
decyzję: „KUL daje możliwość studio-
wania z pasją – łączy zdobywanie wie-
dzy z rozwijaniem zainteresowań. Do 
tego należy dołączyć także szczególną 
atmosferę samej uczelni. Bardzo cenne 
są także inicjatywy podejmowane przez 
Ośrodek Doskonalenia Umiejętności 
Prawniczych na czele z prof. Swensonem, 
a także możliwość uczestniczenia w kur-
sach Centrum Prawa Amerykańskiego” 
mówiła po uroczystości absolwent-
ka prawa Paulina Kreczmańska. W po-
dobnym tonie wypowiadał się Miłosz 
Rzepkowski, absolwent, a także Prezes 
Koła Naukowego Studentów Prawa 
KUL: „Może to zabrzmi jak pusty fra-
zes, ale 5 lat studiów na KUL-u było 
jednym z najlepszych, jeśli nie najlep-
szym, jak dotąd, okresem w moim ży-
ciu. Poznałem mnóstwo interesujących 
ludzi, zawarłem liczne przyjaźnie, któ-
re mam nadzieję, przetrwają próbę cza-
su. Czas studiów to przede wszystkim 
czas spędzony na poszerzaniu horyzon-
tów, zdobywaniu wiedzy oraz, co tu du-
żo mówić, świetnej zabawy w doboro-
wym towarzystwie. Oprócz zwykłych 

trybów nauki, niezmiernie wciągające 
okazało się naukowe życie zorganizo-
wane wokół kół naukowych, samorzą-
dów i innych organizacji studenckich. 
Konferencje, wyjazdy, imprezy kultural-
ne… cóż na KUL nie można się było 
nudzić. Ponadto można było rozwinąć 
w znacznym stopniu swoje zaintereso-
wania i zdolności organizacyjne. Choć 
początkowo nie uważałem KUL-u za 
swoją wymarzoną uczelnię, to jednak po 

tych wszystkich spędzonych tu chwi-
lach, dobrych i złych, mogę z pełnym 
przekonaniem powiedzieć, iż jest to mo-
ja najprawdziwsza Alma Mater, do któ-
rej będę wracał po latach z sentymentem 
i wielką ochotą”.

Pozostaje mieć nadzieję, że uroczy-
stość ta na stałe wpisze się w kalen-
darz wydarzeń Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji. 

Izabela Precz 
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Sukcesy sportowe studentów KUL 
w roku akademickim 2009/2010
Akademickie Mistrzostwa 
Polski 

W roku akademickim 2009-2010 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II w Akademickich Mistrzostwach 
Polski zajął 26. miejsce w punkta-
cji generalnej, natomiast w klasyfikacji 
Uniwersytetów – 10. 

Pływanie
Sekcja pływania kobiet i mężczyzn 

prowadzona w bieżącym roku akade-
mickim przez mgr. Krzysztofa Sagana 
osiągnęła bardzo wysokie wyniki na za-
wodach rozegranych w dniach 23-25 
kwietnia w Warszawie, zdobywając aż 7 
medali indywidualnych (1 złoty, 3 srebr-
ne, 3 brązowe).
Najlepsze wyniki osiągnęli:

Paweł Wółkiewicz (administracja, IV rok): 

I miejsce w typie Uniwersytety, 100 m stylem klasycz-

nym

II miejsce w typie Uniwersytety, 50 m stylem klasycz-

nym

Magdalena Wójcik (filologia słowiańska, IV rok):

II miejsce w typie Uniwersytety, 50 m stylem klasycz-

nym

III miejsce w typie Uniwersytety, 100 m stylem kla-

sycznym

Karolina Szczuka (pedagogika, IV rok):

III miejsce w typie Uniwersytety, 100 m stylem do-

wolnym

III miejsce w typie Uniwersytety, 50 m stylem dowol-

nym

Bartłomiej Baściuk (prawo, V rok):

II miejsce w typie Uniwersytety, 100 m stylem kla-

sycznym

15 maja w Poznaniu odbyły się VI 
Ogólnopolskie Zawody Pływackie 
Studentów Niepełnosprawnych. 
Studenci KUL wystartowali w nich po 
raz drugi i w tym roku zdeklasowali ry-
wali zdobywając aż 21 medali, w tym 13 
złotych. Do zawodów drużynę przygo-
towała mgr Agnieszka Sokół.
I miejsce zdobyli:

Weronika Chrzanowska (filologia polska, V rok) – 50 

m st. grzbietowym oraz 50 m st. motylkowym (kat. Gr)

Agata Janik (historia, III rok) – 25 m st. dowolnym 

(kat. I)

Marzena Surowska (zarządzanie, III rok) – 25 m st. 

dowolnym oraz 50 m st. grzbietowym (kat. R)

Natalia Szczepańska (psychologia, III rok) – 50 m st. 

dowolnym oraz 50 m st. klasycznym (kat. Gr)

Agata Wysokińska (architektura krajobrazu, IV rok) – 

50 m st. grzbietowym (kat. L)

Łukasz Kotiuk (ekonomia, III rok) – 50 m st. grzbie-

towym (kat. I)

Eryk Walecz-Majewski (kulturoznawstwo, I rok II 

stopnia) – 25 m st. dowolnym oraz 50 m st. dowol-

nym (kat. I)

Piotr Zieliński (pedagogika, V rok) – 50 m st. grzbie-

towym (kat. O)

sztafeta 4 x 50 m st. dowolnym

II miejsce:

Agata Janik (historia, III rok) – 50 m st. dowolnym 

(kat. I)

Agata Wysokińska (architektura krajobrazu, IV rok) – 

25 m st. dowolnym (kat. L)

Paweł Kasprzak (ekonomia, II rok) – 25 m st. dowol-

nym (kat. L)

Rafał Skorupski (informatyka, I rok) – 50 m st. 

grzbietowym (kat. L)

Piotr Zieliński (pedagogika, V rok) – 50 m st. klasycz-

nym (kat. O)

III miejsce: 

Katarzyna Migut – 25 m st. dowolnym (kat. R)

Paweł Kasprzak (ekonomia, II rok) – 50 m st. grzbieto-

wym (kat. L) 

Michał Myśliwiecki (teologia kurs B, I rok) – 50 m st. 

grzbietowym (kat. Gr)

Oznaczenie kategorii dysfunkcji:

kat. R – dysfunkcja ruchu

kat. O – dysfunkcja wzroku

kat. L – dysfunkcja słuchu

kat. I – inne dysfunkcje

kat. Gr – grupa rehabilitacyjna

Trójbój siłowy

Sekcja trójboju siłowego mężczyzn 
na zawodach rozegranych w dniach 14-
16 maja w Łodzi zdobyła łącznie 10 
medali.
Daniel Grabowski (pedagogika V rok)

I miejsce i złoty medal w klasyfikacji generalnej (+ 125 

kg); w typie Uniwersytetów (+ 125 kg) oraz w klasy-

fikacji OPEN 

Maciej Nastulak (administracja, I rok II stopnia )

III miejsce w klasyfikacji generalnej (kat. 60 kg) oraz II 

miejsce w typie Uniwersytetów (kat. 60 kg)

Michał Miklaszewicz (prawo, IV rok, WZPiNoG 

w Stalowej Woli)

I miejsce w typie Uniwersytetów (kat. 125 kg)

Patryk Kozłowski (prawo, III rok, WZPiNoG 

w Stalowej Woli)

II miejsce w typie Uniwersytetów (kat. 110 kg)

Piotr Nowicki (prawo kanoniczne, III rok)

III miejsce w typie Uniwersytetów (kat. 67,5 kg)

Szymon Pawelec (socjologia, I rok)

III miejsce w typie Uniwersytetów (kat. 82,5 kg)

Dodatkowo drużyna AZS KUL za-
jęła I miejsce w punktacji drużyno-
wej w typie Uniwersytetów, tym sa-
mym przerywając trwającą od kilku lat 
dominację UMCS w tej dyscyplinie. 
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Trenerem zwycięzców jest mgr Marcin 
Prusinowski.

Lekka Atletyka
Studenci KUL, zdobyli 2 medale 

w maratonie na odbywającym się 3 maja 
SILESIA MARATHON w Katowicach. 
Trenerem sekcji jest mgr Barbara Pudło, 
zaś sekcji Biegów Przełajowych – mgr 
Stanisław Lis. Na najwyższych miej-
scach sklasyfikowani zostali:
Łukasz Tkaczyk (teologia, VI rok) – II miejsce i srebr-

ny medal (czas: 2 godz. 57 min. 11 sek.)

Paweł Wysocki (socjologia, II rok) – III miejsce i brą-

zowy medal (czas: 2 godz. 58 min. 15 sek.)

Ponadto II miejsce i srebrny me-
dal na Mistrzostwach Polski Juniorów 
w chodzie sportowym na dystansie 20 
km zdobyła studentka I roku zarządza-
nia Monika Nawrocka. Zawody ro-
zegrane zostały 14 września 2009 r. 
w Bratkowicach, woj. podkarpackie.

Jeździectwo
Na zawodach rozegranych w dniach 

21-23 maja w Bydgoszczy, studenci 
KUL Anna Steć i Dawid Dubil zdo-
byli 3 medale. Sukces ten cieszy tym 
bardziej, że nasza Uczelnia nie prowa-
dzi sekcji jeździectwa, tym samym nie 
ma godzin przewidzianych na treningi. 
Studenci trenują indywidualnie. 
Dawid Dubil (zarządzanie, IV rok)

II miejsce i srebrny medal w konkurencji ujeżdżanie 

w typie Uniwersytetów;

III miejsce i brązowy medal w punktacji łączonej (sko-

k+ujeżdżenie) w typie Uniwersytetów,

Anna Steć (filologia polska, V rok) i Dawid Dubil

III miejsce i brązowy medal w klasyfikacji drużynowej 

w typie Uniwersytetów.

Tenis ziemny
Także w tym roku akademickim pro-

wadzona przez mgr Jarosława Dobosza 
sekcja tenisa ziemnego mężczyzn po-
wróciła z rozegranych w dniach 6-9 
czerwca w Bytomiu Akademickich 
Mistrzostw Polski w Tenisie z medalem. 

Zespół w składzie: Marek Oratowski 
(ekonomia, studia II stopnia I rok,), 
Łukasz Puk (ekonomia, studia II stop-
nia I rok), Konrad Warzocha (pra-
wo, I rok) oraz grający trener Jarosław 
Dobosz zdobył brązowy medal w klasy-
fikacji Uniwersytetów, zajmując VI miej-
sce w klasyfikacji generalnej mistrzostw.

Piłka nożna
Drużyna piłki nożnej mężczyzn 

AZS KUL została sklasyfikowana ex 
aequo z Uniwersytetem Warmińsko-
Mazurskim na III miejscu wśród 
Uniwersytetów, zdobywając tym sa-
mym brązowy medal Akademickich 
Mistrzostw Polski. Mecze rozegra-
no w Krakowie; półfinały w dniach 
12-15 maja, zaś finał 8-11 czerwca. 
Drużyna AZS KUL wystąpiła w skła-
dzie: Przemysław Gorczyca (zarządza-
nie, IV rok); Adam Jesionek (socjolo-
gia, II rok); Arkadiusz Kister (socjolo-
gia, I rok); Bartosz Kot (administracja, 
II rok); Marek Kowalczuk (zarządza-
nie, II rok); Maciej Lebida (dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna, II rok); 
Kamil Martyna (socjologia, I rok); Artur 
Oszast (europeistyka, II rok); Szymon 
Prześniak (administracja, I rok); Łukasz 
Rachwał (WZNoS w Stalowej Woli, so-

cjologia, I rok); Łukasz Samulnik (pra-
wo, IV rok); Łukasz Sawicki (dzien-
nikarstwo i komunikacja społeczna, 
II rok); Krzysztof Sidor (WZPiNoG 
w Stalowej Woli, ekonomia, IV rok); 
Grzegorz Turski (politologia, I rok); 
Przemysław Witek (historia, IV rok); 
Radosław Woleń (administracja, III 
rok); Grzegorz Wróblewski (socjologia, 
I rok); Andrzej Zdunek (matematyka, 
III rok).

Trenerem zespołu jest mgr Jerzy 
Wyroślak.

Akademickie Mistrzostwa 
Województwa Lubelskiego

W Akademickich Mistrzostwach 
Województwa Lubelskiego Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
uplasował się na III miejscu.

Biegi Przełajowe (26 marca). W kla-
syfikacji drużynowej kobiet (cztery naj-
lepsze zawodniczki) AZS KUL Lublin 
zajął III miejsce, zaś w klasyfikacji dru-
żynowej mężczyzn (czterech najlepszych 
zawodników) – II miejsce.

Jeździectwo (8 maja). Drużyna AZS 
KUL Lublin uplasowała się na III miej-
scu. Indywidualnie w kategorii ujeżdża-
nie III miejsce zajął Dawid Dubil.

Judo (8 maja). Męska reprezentacja 
AZS KUL Lublin w punktacji drużyno-
wej zajęła III miejsce. Indywidualnie III 
miejsce zajął Tomasz Webeling w kat. 
wag. 81 kg.

Kolarstwo górskie (2 maja), zawody 
połączone z Pucharem Lubelszczyzny 
w Kolarstwie Górskim. AZS KUL 
Lublin w klasyfikacji drużynowej zajął 
III miejsce. Indywidualnie najlepszy wy-
nik osiągnął Łukasz Karpiński zajmując 
III miejsce.

Koszykówka kobiet objęła dwie run-
dy. Pierwsza została rozegrana w formie 
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turnieju, w dniach 12-13 grudnia 2009 r. 
W kolejnej fazie rozgrywek, najlepsze 
trzy zespoły rywalizowały systemem 
każdy z każdym z zaliczeniem wyników 
I rundy. Dwa kolejne zespoły rywalizo-
wały o czwarte miejsce rozgrywek, także 
z zaliczeniem wyniku I rundy. W koń-
cowej klasyfikacji drużyna AZS KUL 
Lublin zajęła III miejsce.

Koszykówka mężczyzn – tegorocz-
ne rozgrywki koszykarzy miały niezwy-
kle zacięty przebieg, zaś drużyny pierw-
szy raz od wielu lat miały okazję roze-
grać sporą liczbę spotkań. Do rozrywek 
zgłosiło się osiem drużyn. Rywalizacja 
toczyła się w dwóch grupach elimina-
cyjnych. Po pierwszej rundzie, zespoły 
które zajęły czwarte miejsca zmierzyły 
się o 7. miejsce AMWL, zaś pozostałe 
ekipy rozegrały drugą rundę w grupach 
eliminacyjnych. W dalszej kolejności ro-
zegrano półfinały oraz mecze o miej-
sce (mecz i rewanż). Najlepszym strzel-
cem rozgrywek został Bartosz Zduniak 
(AZS KUL Lublin), zdobywca 237 pkt. 
W końcowej klasyfikacja drużyna AZS 
KUL Lublin zajęła IV miejsce.

Lekka Atletyka (6 czerwca). W klasy-
fikacji drużynowej kobiet AZS KUL za-
jął II miejsce. Najlepsze wyniki indywi-
dualne osiągnęły: Katarzyna Wrzesińska 
– I miejsce w biegu na 400 m., Wioletta 
Waszkiewicz – II miejsce w biegu na 400 
m., Alicja Lipińska – III miejsce w rzu-
cie dyskiem, Anna Antończyk – I miej-
sce w biegu na 800 m., Paulina Guzek 
– II miejsce w skoku wzwyż, Wioletta 
Waszkiewicz – II miejsce w biegu na 
200 m. Wśród mężczyzn najlepiej wypa-
dli: Marek Czeżyk – III miejsce w bie-
gu na 800 m., Mateusz Kowalczyk – III 
miejsce w biegu na 200 m., Paweł Antoń 
– III miejsce w biegu na 1500 m.

Piłka nożna – do rozgrywek zgłosi-
ła się rekordowa liczba dwunastu uczel-
ni z Lubelszczyzny. Rywalizacja toczyła 
się w II fazach: grupowej i pucharowej. 
W pierwszej fazie gra toczyła się w czte-
rech trzyzespołowych grupach. Następnie 
cztery najlepsze drużyny z każdej z grup 
zagrały półfinały i mecze o miejsca 1-4. 
Z kolei drużyny z drugich miejsc za-
grały mecze o miejsca 5-8. W fina-
le Uniwersytet Przyrodniczy wygrał 
z KUL 2:1. Trzy pierwsze drużyny uzy-
skały awans do Półfinału Akademickich 
Mistrzostw Polski.

Pływanie kobiet i mężczyzn. 
W końcowej klasyfikacji żeńska ekipa 
AZS KUL zajęła II miejsce. Mężczyźni 
uplasowali się na IV miejscu. Najlepsze 
wyniki indywidualnie osiągnęli: 
I runda: 

Karolina Szczuka – I miejsce, 100 m st. dowolnym,

Magdalena Wójcik – II miejsce, 100 m st. klasycznym,

Paweł Wółkiewicz – III miejsce, 50 m st. klasycznym,

Magdalena Wójcik – II miejsce, 50 m st. klasycznym,

Sztafeta K (I. Kołbuc, M. Wójcik, K. Szczuka, M. 

Mazurek) – III miejsce 4x50 m st. zmiennym

Sztafeta M (K. Olszewski, P. Wółkiewicz, B. Baściuk, T. 

Baściuk) – II miejsce 4x50 m st. dowolnym

II runda:

Karolina Szczuka – I miejsce, 100 m st. dowolnym,

Magdalena Wójcik – I miejsce, 100 m st. klasycznym,

Karolina Szczuka – I miejsce, 50 m st. dowolnym,

Paweł Wółkiewicz – II miejsce, 50 m st. klasycznym,

Magdalena Wójcik – I miejsce, 50 m st. klasycznym,

Sztafeta M (T. Baściuk, M. Nastulak, K. Olszewski, P. 

Wółkiewicz) – II miejsce 4x50 st. dowolnym,

Sztafeta K (K. Szczuka, A. Chowaniec, M. Wójcik, I. 

Kołbuc) – II miejsce 4x50 st. dowolnym. 

Streetbasket (8 czerwca). W klasyfi-
kacji drużynowej mężczyźni AZS KUL 
zajęli II miejsce.

Tenis ziemny mężczyzn – drużyna 
KUL, tak jak w latach ubiegłych, wy-

walczyła złoty medal. Zwycięski skład: 
Marek Oratowski, Łukasz Puk oraz gra-
jący trener Jarosław Dobosz.

Tenis stołowy kobiet i mężczyzn (5 
grudnia 2009 r.). Żeńska drużyna AZS 
KUL zajęła I miejsce, natomiast męska 
– III. W turnieju indywidualnym, roze-
granym 7 maja, w kategorii kobiet III 
miejsce zajęła Wiktoria Kamińska. 

Udział studentów KUL 
w międzynarodowych 
imprezach sportowych
Trójbój siłowy

W dniach 4-6 maja w Köping 
w Szwecji, rozegrane zostały Mistrzostwa 
Europy w Trójboju Siłowym. Daniel 
Grabowski, student KUL zajął w nich 
I miejsce i zdobył złoty medal w kat. 
wag. +125 kg.

Udział studentów KUL 
w imprezach ogólnopolskich 
i wojewódzkich
Karate

Na rozegranych w Warszawie 24 
kwietnia Mistrzostwach Polski w kara-
te, studenci KUL zdobyli drużynowo 
brązowy medal w kat. juniorów, wystę-
pując w składzie:
Ewa Sikora (socjologia, V rok):

Łukasz Matuszewski (kulturoznawstwo, III rok)

Maciej Moczydłowski (socjologia, III rok)

Taekwondo

19 grudnia 2009 r. w Łomży roze-
grane zostały Mistrzostwa Polski AZS 
w Taekwondo Olimpijskim. Studenci 
KUL zdobyli następujące medale:

Agata Gołębiowska (filozofia przy-
rody ożywionej, III rok) – II miejsce 
i srebrny medal w kat. wagowej 57 kg

Mariola Małyszek (filozofia teore-
tyczna, III rok) – II miejsce i srebrny 
medal w kat. wagowej +73 kg,

Przemysław Cieśla (europeistyka, 
I rok) – III miejsce i brązowy medal 
w kat. wagowej 80 kg.

Kamila Łukomska (filozofia teore-
tyczna, IV rok) – III miejsce i brązowy 
medal w kat. wagowej +73
XVIII Międzynarodowy i Ogólnopolski Bieg 

Solidarności „Lubelski Lipiec ‘80”

5 czerwca zorganizowany zo-
stał XVIII Międzynarodowy Bieg 
Solidarności „Lubelski Lipiec ‘80”. 
Bardzo dobrze wypadli w nim studenci 
KUL. W biegu studentów I miejsce za-
jął Adrian Domiński, II miejsce Paweł 
Antoń, III – Paweł Wysocki. 

Stanisław Lis
Studium WF i Sportu KUL

Medale zdobyte przez studentów kul w roku akademickim 2009/2010
L.P. Dyscyplina Akademickie Mistrzostwa Polski Akademickie Mistrzostwa 

Województwa Lubelskiego

Inne zawody

Indywidualnie Drużynowo Indywidualnie Drużynowo Indywidualnie Drużynowo

Złoto Srebro Brąz Złoto Srebro Brąz Złoto Srebro Brąz Złoto Srebro Brąz Złoto Srebro Brąz Złoto Srebro Brąz

1. Biegi przełajowe 1 1

2. Jeździectwo 1 1 1 1 1

3. Judo 1 1

4. Kolarstwo górskie 1 1

5. Koszykówka kobiet 1

6. LA kobiet 1 2 4 1 1

7. LA mężczyzn 1 1 4 1 1 1

8. Piłka nożna 1 1

9. Pływanie 14 8 6 5 6 2 1

10. Streetbasket 1

11. Tenis M 1 1

12. Tenis stołowy K 1 2

13. Tenis stołowy M 1

14. Trójbój siłowy 4 2 3 1 1 1 1

15. Karate 1

16. Taekwondo 2 2

Suma medali 18 13 11 1 0 3 7 11 12 3 5 6 2 3 3 0 0 1

Razem AMP 46 Razem AMWL 44 Razem inne 9

Łączna liczba zdobytych medali: 99
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Janusz Mariański, Emigracja 
z Kościoła. Religijność młodzieży 
polskiej w warunkach zmian 
społecznych, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2008, ss. 532.

Wydaje się, że Polsce grozi dzi-
siaj niedobra powtórka z kultur-

kampfu wskutek prób rugowania z życia 
społecznego, a nawet indywidualnego, 
wszelkich oznak przekonań religijnych. 
Wolny świat szczyci się, że pokonał ko-
munizm, ale kopiuje jego metody, które 
mają na celu zatarcie wszelkich, nawet 
najmniejszych śladów Boga w dzisiej-
szej rzeczywistości i w ludzkiej świado-
mości. Czy mamy dość energii duchowej 
do walki o ratowanie wartości, jakie nie-
sie w swym nauczaniu Kościół, głosząc 
Chrystusa i Jego Ewangelię? 

Takie i inne pytania rodzą się po 
lekturze rozprawy ks. prof. Janusza 
Mariańskiego Emigracja z Kościoła. 
Religijność młodzieży polskiej w warun-
kach zmian społecznych. Autor, wybitny 
socjolog, profesor związany od początku 
swej działalności naukowej z KUL, ka-
płan diecezji płockiej, od wielu lat zaj-
muje się badaniem problematyki reli-
gijności Polaków, zwłaszcza młodzieży. 
Ogłosił wiele niezwykle wartościowych 
poznawczo publikacji z tej dziedziny. 
Należą do nich również wydane w ostat-
nich latach takie tytuły jak Sekularyzacja 
i desekularyzacja w nowoczesnym świe-
cie (Lublin 2006), Socjologia moralności 
(Lublin 2006), Udział katolików świeckich 
w życiu parafii (założenia i rzeczywistość) 
(Płock 2008), Społeczeństwo i moralność. 
Studia z katolickiej nauki społecznej i so-
cjologii moralności (Tarnów 2008).

Przegląd twórczości naukowej ks. 
Mariańskiego dowodzi, że zarówno 
on, jak i jego szkoła badawcza reagu-
ją bardzo szybko na aktualne proble-
my polskiego katolicyzmu. Należy tyl-
ko życzyć sobie, by nie sprawdzały się 
teraz, na początku XXI w., konstatacje 
Bolesława Prusa, jakie poczynił u pro-
gu poprzedniego stulecia. W swoich 
Kronikach tygodniowych ubolewał, że po 
okresie prześladowań Kościoła na zie-
miach polskich „zbieramy owoce tej po-
lityki religijnej. Dzięki niej wielu księ-
ży stało się urzędnikami do odprawia-
nia nabożeństw, uczucia religijne ochło-
dły, a święty, użyźniający dusze potok 
moralności zaczął wysychać” (Kroniki, t. 
XX, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 

1969, s. 252). Uwagi przenikliwego pi-
sarza na temat kapłanów i dziś nie są 
dalekie od rzeczywistości. W recenzo-
wanej publikacji w kilku miejscach czy-
telnik znajdzie wyczerpującą, realistycz-
ną odpowiedź na pytanie młodych lu-
dzi jak obecnie kapłan jest postrzegany. 
Zagadnienie to omówione jest głów-
nie w punkcie 2 rozdziału VII, zatytu-
łowanego Postawy młodzieży wobec du-
chowieństwa paraf ialnego (por. zwłasz-
cza s. 444-445).

Recenzowana praca składa się z sied-
miu rozdziałów. Rozdział pierwszy 
wprowadza w problematykę badań nad 
religijnością młodzieży, rozdział drugi 
zajmuje się przynależnością wyznanio-
wą i religijną młodych ludzi. W rozdzia-
le trzecim omówione są dokładnie prak-
tyki religijne, a w czwartym wiedza re-
ligijna i sposoby jej pozyskiwania przez 
młodzież. 

W tym miejscu wypada przytoczyć 
pamiętnikarską wypowiedź Antoniego 
Kroha, znanego współczesnego histo-
ryka kultury, na temat jego religijności 
w okresie szkolnym. W niedawno wy-
danej książce pt. Sklep potrzeb kultural-
nych wyznał: „Co niedzielę chodzili-
śmy do kościoła, ale nie jestem w sta-
nie powtórzyć treści ani jednego kaza-
nia, choć pamiętam z tego okresu wiele 
czytanek, audycji radiowych, wierszy-
ków, plakatów, piosenek, rozmów, arty-
kułów z tygodnika Przyjaciółka, który 
Babunia prenumerowała, więc czytywa-
łem go regularnie. Z kościoła pamiętam 
jedynie śpiew, stroje góralskie, makatkę 
z Matką Boską pasącą sarenki oraz to, 
że od czasu do czasu udawało mi się do-
rwać do sznura od dzwonu i dzwonić na 
zakończenie nabożeństwa, co przepeł-
niało mnie dumą” (Warszawa 1999, s. 
44). Czy ten obrazek z życia może zda-
rzyć się także teraz?

Rozdział piąty pracy ks. Mariańskiego 
ma w zamiarze Autora ukazać wierze-
nia religijne i parareligijne młodych 
Polaków. Obszerny rozdział szósty, za-
tytułowany Moralność młodzieży szkolnej 
w warunkach zmiany społecznej, poświę-
cony jest m.in.  takim zagadnieniom jak 
Dekalog jako podstawa życia religijne-
go i społecznego, relatywizm moralny, 
problemy małżeństwa i rodziny, eutana-
zja jako antywartość rodzinna. Rozdział 
siódmy, ostatni, o którym była już mo-
wa, zajmuje się zagadnieniem obecno-
ści Kościoła i kapłanów w świadomości 
młodych ludzi.

Niełatwo uchwycić w krótkim tek-
ście ogólny obraz rzeczywistości ko-
ścielnej, z którą borykają się dziś mło-
dzi ludzie w Polsce, nawet wtedy, gdy 
uważnie przestudiuje się recenzowa-
ne pokaźne dzieło. Pociesza fakt, że re-
ligijność młodzieży polskiej jest nie-
źle rozpoznana (por. s. 7). Jak słusznie 
stwierdza ks. Janusz Mariański (s. 471), 
ani zbyt triumfalistyczne, ani nadmier-
nie pesymistyczne sądy w opisie sytu-
acji Kościoła w Polsce nie służą dobrze 
jego misji ewangelizacyjnej we współ-
czesnym świecie. Triumfalizm Kościoła 
w Polsce razi nawet Polaków żyjących 
poza Krajem, choć dla nich wszystko, 
co krajowe, jest przeważnie bliskie ser-
cu (por. Z. Mieczkowski, Horyzonty 
wspomnień, Warszawa-Londyn 2001, s. 
253-255). Drobiazgową analizę sytu-
acji kościelnej, jaką nakreślił Autor, trze-
ba po prostu studiować. Jest ona nie-
zwykle ważna dla wszystkich duszpa-
sterzy, a zwłaszcza dla tych, którzy de-
cydują o kierunkach pracy pastoralnej 
w Polsce. 

Rezultaty badań empirycznych zosta-
ły w omawianej książce skonfrontowa-
ne z bogatą literaturą przedmiotu, pol-
ską i zagraniczną. Wiele faktów i wyni-
ków uzyskanych w badaniach ukazano 
na tle porównawczym. Autor zna do-
brze z autopsji m.in. zachodnioeuropej-
skie, zwłaszcza niemieckie, doświadcze-
nia pracy z młodzieżą. 

Emigracja młodych ludzi z Kościoła 
jest potężnym wyzwaniem dla wszyst-
kich odpowiedzialnych za Kościół i za 
jego duszpasterzowanie. Każdego paste-
rza ciągle zobowiązuje biblijne wezwa-
nie „zbadaj, zobacz” ( J 7, 52), by nicze-
go nie zaniedbać i by trafić do każde-
go poszukującego Prawdy. Do pracy ks. 
Janusza Mariańskiego powinien sięgnąć 
zatem każdy, kto zajmuje się młodzieżą. 
Wnioski wypływające z lektury mogą 
być dobrym drogowskazem, jak pomóc 
tym, którzy oczekują pomocy od dru-
giego człowieka, potrzebują właściwego 
słowa i przyjaznej ręki.

ks. Edward Walewander

Religijność młodzieży
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Witalij Rosowski, Dzieje 
rzymskokatolickiej diecezji 
kamienieckiej w latach 1918-1941, 
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 
2008, ss. 318, ISBN 978-83-7306-408-9.

Diecezja kamieniecka, o której traktuje praca 
Witalija Rosowskiego, swymi początkami się-

ga wieku XIV. Projekt jej założenia, jako biskup-
stwa ze stolicą w Kamieńcu Podolskim, wysunął król 
Kazimierz Wielki po włączeniu Podola do Polski. 
Wówczas, prowadzący tam działalność misyjną do-
minikanie zaczęli zakładać pierwsze ośrodki duszpa-
sterskie. Formalne powołanie diecezji nastąpiło bądź 
to w latach 1379-1384, bądź też przed ostatecznym 
wcieleniem Podola do Polski, co miało miejsce w ro-
ku 1387. Diecezja została erygowana przez legata pa-
pieskiego kardynała Dymitra z Ostrzyhomia, a pierw-
szym jej biskupem został Aleksander. Dalsze losy die-
cezji, podobnie zresztą jak całej Ziemi Podolskiej, by-
ły przepełnione wydarzeniami bolesnymi, a niekiedy 
wręcz dramatycznymi. Diecezja ponosiła w tym cza-
sie wielokrotnie ogromne straty, a w pewnych okre-
sach ulegała nawet kasacie. Po upadku caratu i zmia-
nach rewolucyjnych w Rosji w 1918 r. papież Benedykt 
XV wznowił działalność diecezji 24 IX 1918 r., a na 
jej ordynariusza mianował ks. Piotra Mańkowskiego. 
Diecezja obejmowała wówczas gubernię podolską i li-
czyła 10 dekanatów, 112 kościołów, 106 kaplic, praco-
wało w niej około 130 kapłanów, a zamieszkiwało ją 
prawie 320 tys. wiernych, w większości pochodzenia 
polskiego. Właśnie tej reaktywowanej diecezji jest po-
święcona praca Witalija Rosowskiego, badacza związa-
nego ze środowiskiem naukowym Instytutu Badań nad 
Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, zgłębia-
jącego problematykę kościelną ziem wschodnich byłej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Autor kończy swoje rozwa-
żania na roku 1941, tzn. w momencie zajęcia Podola 
przez Niemców i mianowania przez biskupa łuckiego 
wikariusza generalnego ks. A. Kukuruzińskiego.

Praca składa się z pięciu rozdziałów merytorycz-
nych, zaopatrzona jest w wykaz skrótów, bibliografię, 
indeks osób i miejscowości oraz liczne fotografie.

W rozdziale I (Państwo wobec Kościoła) zaprezento-
wana została sytuacja Kościoła: najpierw w czasie spra-
wowania władzy przez poszczególne rządy w pierw-
szych latach po upadku caratu (Rząd Tymczasowy, 
Centralna Rada, hetman Paweł Skoropadski, 
Dyrektoriat), a następnie w okresie uformowanego 
państwa radzieckiego. Warunki polityczne, jakie wów-
czas zaistniały, nie sprzyjały nie tylko normalnemu 
funkcjonować diecezji, ale tym bardziej jej rozwojowi. 
Polityka państwa sowieckiego w tym czasie zmierzała 
do eliminacji obecności religii i Kościoła w życiu pu-
blicznym. Na straży tych zadań stała partia oraz organy 
bezpieczeństwa, które dla osiągnięcia celów wykorzy-
stywały wszelkie dostępne im środki. W miejsce hie-
rarchicznej struktury kościelnej, na mocy obowiązują-
cego ustawodawstwa wyznaniowego, powoływano ko-

mitety parafialne, celem przeciwstawienia ich ducho-
wieństwu i doprowadzenia do rozłamów w Kościele. 

W rozdziale II zaprezentowano zagadnienia zwią-
zane z organizacją reaktywowanej diecezji: okolicz-
ności jej reaktywowania i obsadzenia biskupstwa, te-
rytorium i granice diecezji, przynależność metropo-
litalną, podział administracyjny oraz zarząd diecezji. 
Odnośnie szczegółowych kwestii na uwagę zasługu-
je fakt, iż przed 1918 r. diecezja kamieniecka nie mia-
ła własnego ordynariusza przez 52 lata, w tym czasie 
była administrowana przez kolejnych biskupów łuc-
ko-żytomierskich. Konsekrowany na biskupa ks. Piotr 
Mańkowski był pierwszym po wielu latach ordyna-
riuszem diecezji kamienieckiej. Podobnie diecezja nie 
miała swego seminarium, a przyszli kapłani kształci-
li się w seminarium duchownym w Żytomierzu. Przez 
cały okres rządów bpa Mańkowskiego, jednym z naj-
większych jego zmartwień była troska o utrzyma-
nie kleryków oraz zdobycie funduszy na prowadze-
nie seminarium.

Przedmiotem rozdziału III jest strona materialna 
diecezji i warunki bytowe. W grę wchodzą dwa zagad-
nienia: uposażenie diecezji oraz losy budynków para-
fialnych, świątyń i cmentarzy. Od początku panowania 
bolszewików diecezja kamieniecka znalazła się w bar-
dzo trudnym położeniu materialnym. Kościół katolic-
ki na Podolu, podobnie jak w całym ZSRR, został cał-
kowicie pozbawiony własności prywatnej. Wszystkie 
dobra, a więc ziemia, zabudowania gospodarcze, bu-
dynki kościelne i świątynie zostały znacjonalizowane. 
Kościoły ograbiono także ze wszystkich cennych rze-
czy i dodatkowo nadmiernie opodatkowano. Cały cię-
żar utrzymania kościołów i duchowieństwa spoczywał 
na barkach wiernych, którzy nieraz musieli wykazywać 
się ogromną ofiarnością. Władze radzieckie już od po-
czątku lat dwudziestych przystąpiły do sukcesywne-
go zamykania świątyń katolickich. W diecezji kamie-
nieckiej w pierwszej kolejności likwidacji uległa więk-
szość kaplic. W ciągu niecałych trzech lat (1935-1937) 
w diecezji kamienieckiej zostało zamkniętych ponad 
80% wszystkich kościołów. Świątynie przeznaczano 
na kluby i kina lub wykorzystywano do różnych ce-
lów gospodarczych, ewentualnie po prostu niszczono. 
Pod koniec lat trzydziestych rozebrano lub wysadzo-
no w powietrze co najmniej 9 kościołów parafialnych. 
Ludność katolicka wraz z księżmi, w miarę możliwo-
ści, niekiedy z nadzwyczajną odwagą i poświęceniem, 
broniła swoich kościołów, kaplic, plebani i mienia ko-
ścielnego przed grabieżą, dewastacją i zniszczeniem. 

Z dwóch pozostałych rozdziałów traktujących wy-
łącznie o potencjale ludzkim, czwarty poświęcony jest 
duchowieństwu, a piąty – wiernym. W przypadku du-
chowieństwa rozważaniami objęto: analizę struktural-
ną kadr, stan liczebny i strukturę wieku, pochodzenie 
terytorialne i społeczne, wykształcenie, zróżnicowa-
nie hierarchiczne i grupy funkcyjne, formy aktywno-
ści kapłańskiej, funkcje duszpasterskie, aktywność po-
zaduszpasterską duchowieństwa, represje wobec księży. 
Równie interesujący, aczkolwiek mniej bogaty katalog 
zagadnień, zawarty jest także w rozdziale poświęco-
nym wiernym. Obejmuje on: przekrój demograficz-

Diecezja kamieniecka 1918-1941
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ny, życie religijne, bractwa, prześladowanie ludności 
katolickiej. Ze względu na swoistą sytuację diecezji 
wszystkie te zagadnienia są ważne i zasługują na uwa-
gę. Z uwagi na dużą ich liczbę, ograniczę się do ana-
lizy dwóch spośród nich, bardzo ważnych: wiernych 
oraz bractw religijnych, które pokazują stopień żywot-
ności życia religijnego w diecezji. Okazuje się, że liczba 
wiernych w diecezji od początku lat dwudziestych nie-
ustannie malała. Złożyło się na to kilka przyczyn. Po 
pierwsze, duża liczba wiernych jeszcze w latach 1918-
1922 opuściła Podole i wyjechała za granicę. Po dru-
gie, pewien procent katolików uległ procesowi ateiza-
cji i odszedł od Kościoła. Dużą grupę wreszcie, bodajże 
największą, stanowiły osoby poddane różnego rodzaju 
represjom ze strony władzy radzieckiej, przy czym na 
szczególne szykany i ucisk byli narażeni duchowni ka-
toliccy. Pomimo owego zmniejszania się liczby wier-
nych i planowego niszczenia struktur organizacyjnych 
diecezji (zrealizowanego pod koniec 1937 roku), wła-
dzy nie udało się zniszczyć w pełni ducha wiary i mo-
dlitwy. Trwały one w licznych domach i rodzinach ka-
tolickich, wierni pozbawieni świątyń zbierali się nadal 
w małych grupach na modlitwę, organizowali życie 
religijne, a przy pierwszej sposobności znów przejęli 
i otworzyli kościoły. Istotne znaczenie dla przetrwania 
wiary wśród katolików miała m.in. tzw. „liturgia bez 
udziału kapłana” – paraliturgia, która rozpowszechniła 
się na Podolu już w latach dwudziestych XX w. 

Wyjątkowo dużą rolę w podtrzymywaniu życia reli-
gijnego wśród wiernych odegrały także różnego rodza-
ju bractwa religijne, szczególnie Bractwa św. Różańca 
oraz Zgromadzenia Braci i Sióstr Tercjarzy, czyli 
wspólnot III Zakonu św. Franciszka. Według danych 
z 1924 r. do stowarzyszeń religijnych na Podolu nale-
żało ok. 5 tys. młodzieży, którzy przechodzili w nich 
odpowiednią formację religijną i moralną. W sprawoz-
daniach organów bezpieczeństwa zaznaczano, że pra-
wie we wszystkich wsiach zamieszkałych przez pol-
ską ludność katolicką istniały różnego rodzaju kółka, 
w które aktywnie angażowali się nie tylko starsi, ale 
i młodzież. Zbierali się wieczorami w domach, modli-
li się i śpiewali pieśni religijne. Przynależność do sto-
warzyszeń religijnych uważana była przez władze za 
działalność antypaństwową i kontrrewolucyjną, dlate-
go wielu ich członków w drugiej połowie lat trzydzie-
stych zostało poddanych różnego rodzaju represjom 
i prześladowaniom. Stając się „wrogami narodu” otrzy-
mywali surowe wyroki długoletniego więzienia, a na-
wet byli rozstrzeliwani. Również Cerkiew prawosław-
na widziała w nich zagrożenie dla własnej egzystencji, 
uważając, iż głównym zadaniem tych organizacji była 
propaganda katolicyzmu i polskości. Było to o tyle zro-
zumiałe, że tworzono także, np. w rejonie Płoskirowa, 
kółka ukraińskie, które – zdaniem władz – w przeci-
wieństwie do polskich, nie miały charakteru wyłącz-
nie religijnego. 

Dzięki takiej postawie wiernych oraz kapłanów, 
wśród których byli tacy, co oddali życie, Kościół w die-
cezji kamienieckiej, czy szerzej na Podolu, nigdy nie 
zanikł. Więcej, doczekał się ponownego odrodzenia 
swojej struktury administracyjnej na początku lat dzie-
więćdziesiątych, kiedy to papież Jan Paweł II 16 stycz-
nia 1991 roku wskrzesił diecezję kamieniecką i miano-
wał jej ordynariuszem ks. Jana Olszańskiego.

Podsumowując, należy podkreślić dodatkowe wa-
lory pracy. Przedstawienie szczegółowych wiadomości 

w formie tabel, zestawień i wykresów graficznych czy-
nią pracę bardziej przejrzystą i czytelną. Drugi, bar-
dziej doniosły walor, stanowi baza źródłowa, na ja-
kiej praca została oparta. Autor wykorzystał źródła 
znajdujące się w archiwach kościelnych i państwowych 
na Ukrainie (w Chmielniku, Kamieńcu Podolskim, 
Lwowie, Winnicy i Żytomierzu) i w Polsce (w Gnieźnie, 
Lublinie, Siedlcach, Warszawie i Włocławku). Trzeba 
dodać, iż materiały znajdujące się w tych archi-
wach wzajemnie się uzupełniają, szczególnie zaso-
by pochodzące z lat trzydziestych. Autor dotarł tak-
że do niektórych materiałów archiwalnych znajdują-
cych się w Watykanie, np. do akt Kongregacji Spraw 
Nadzwyczajnych Kościoła z zespołu Russia-Polonia 
(1872-1921) Archiwum Historycznego Rady do spraw 
Publicznych Kościoła oraz do zespołu Sekretariatu 
Stanu Archiwum Watykańskiego. 

Wszystko to czyni z pracy wartościowe dzieło, 
w którym w sposób wyczerpujący zostały przedsta-
wione istotne zagadnienia dotyczące dziejów diecezji 
kamienieckiej od momentu jej reaktywacji w 1918 ro-
ku do 1941 roku. Jest to tym bardziej godne odnoto-
wania, gdy zważy się, że dotychczasowa historiogra-
fia przedmiotowej diecezji ograniczała się w większo-
ści przypadków do artykułów i wybranych kwestii. Nie 
bez znaczenia wreszcie dla wartości i poprawności roz-
ważań jest również i to, że Witalij Rosowski wywodzi 
się z opisywanych terenów.

Jerzy Flaga
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Urodzony wil-
nianin, profesor 

Władysław Zajewski, 
znany jest środowi-
sku historycznemu 
w Polsce i nie tylko 
przede wszystkim ja-
ko badacz dziejów 
pierwszej połowy 
XIX w. Jest autorem 
fundamentalnych 
i nagradzanych wie-
lokrotnie prac po-
ruszających proble-
matykę Gdańska 
w epoce napoleoń-

skiej, powstania listopadowe-
go, Kongresu Wiedeńskiego, ale także historii Belgii, 
zwłaszcza u zarania jej państwowości oraz związków 
polsko-belgijskich. Jest też autorem biografii twór-
cy naszego hymnu narodowego – Józefa Wybickiego. 
Gdybyśmy sparafrazowali ulubionego poetę profeso-
ra, to już tylko po wyliczeniu jego prac naukowych 
mógłby on powiedzieć: „exegi monumentum aere pe-
rennius... et non omnis moriar” (Horacy). Następne 
pokolenia historyków wieku XIX stale będą musiały 
powracać do prac profesora, cytować je, odnosić się do 
ich treści, polemizować, albo poszerzać pola badawcze 
przezeń wytyczone.

Profesor Zajewski jest jednak intelektualistą w kla-
sycznym rozumieniu tego słowa. Zakres jego zainte-
resowań obejmuje nie tylko problematykę badawczą, 
którą z powodzeniem poruszał. Przechodząc w stan 
spoczynku, gdy chodzi o pracę zawodową, powró-
cił tym razem do swoich korzeni. Objął refleksją la-
ta dzieciństwa i młodości spędzone w przedwojennym 
Wilnie. Wilno właśnie jawi się (zapewne z racji dal-
szych losów autora) jako kraina idealna i piękna pięk-
nem bezpowrotnie utraconym w wojennej zawierusze, 
powojennym exodusie, zamknięta w szkatułce pamięci 
przez lata. Teraz profesor dzieli się tą pamięcią z czy-
telnikiem, niczym koneser odmierzając krople wspo-
mnień w kolejnych tomach poezji autobiograficznej: 
Most przechodni – Wilno – Nowy Świat (Gdańsk 2007); 
Z Horacym opuściłem miasto moje (Gdańsk 2008), a tak-
że w tomiku Morze ciemne jak wino (Pruszcz Gdański 
2009). W roku 2010 ukazał się kolejny tomik poezji 
profesora Zajewskiego – W cieniu Horacego (Pruszcz 
Gdański). Ten ujawnia szersze zainteresowania auto-
ra, m.in. historią rzymskich cesarzy i jednego z poetów 
rzymskiej starożytności.

Profesor Zajewski nie starał się wierszem opisać 
wielkości i upadku Rzymu – już go opisano prozą na 
wiele sposobów. Raczej pochyla się nad ludźmi, któ-
rzy uczynili Rzym wielkim i pchnęli go ku upadko-
wi. Opowiada o wielkości i nicości cezarów, o szaleń-
stwie władzy i o jego skutkach. Ale też stara się poka-
zać to, co stanowi rzeczywistą wielkość – jak choćby 
Marka Aureliusza cnotliwego cnotą wdzięczności wo-

bec swych mistrzów i nauczycieli – z sarkazmem kon-
statując, iż jest to „cnota nieznana naszemu pokoleniu / 
Wyzutemu z mistrzów i zatłoczonemu samoukami”.

Tom rozpoczyna jednak część I – „W cie-
niu Horacego”, poświęcona temu poecie. Profesora 
Zajewskiego fascynuje „zderzenie” poety z władzą, 
wpadnięcie w jej tryby, w przymus niechcianego kom-
promisu. Władza autorytarna, pozbawiona kontroli roz-
ciąga swe macki na całokształt życia. Sprawia, że poeta 
albo się jej podda i zostanie nadwornym wierszokletą, 
albo... osiągnie wyżyny intelektu, tworząc dzieło pięk-
ne, wieloznaczne, nie poddające się łatwej interpreta-
cji, wyższe nad dyktat tyranów. Horacy Zajewskiego, 
większy intelektualnie niż otaczający go świat, wybiera 
osąd przyszłych pokoleń, umiejących docenić geniusz, 
a nie płaskie pochlebstwa, gwarantujące grzanie się 
w blasku cesarskiej łaski. Tym bardziej, że jak to w na-
stępnej części tomiku – „Atheneum cesarza Hadriana” 
– autor powie – niedaleka jest droga od absolutnej wła-
dzy do absolutnego szaleństwa. Wymowa tych wierszy 
jest jednak bardziej uniwersalna. Bo czyż pod postacią 
rzymskich cesarzy nie dostrzeżemy analizy anatomii 
władzy w ogóle? Czy nie to chce nam powiedzieć po-
eta, że im więcej władzy, tym władca musi być silniej-
szy siłą intelektu? Że gdy tego mu zabraknie – stacza 
się i on i jego państwo?

Tom kończy znów część autobiograficzna – 
„Przeminął czas wieszczów”. Część tę przepełnia no-
stalgia za czasem dzieciństwa, beztroski, radości... 
przyćmionej, bo nad wspomnieniem unosi się „twarz 
Hunów XX wieku...”. Wspomnienia kolegów z mło-
dości i piękna ukochanego miasta nierozerwalnie już 
dla poety wiążą się z pamięcią o exodusie, o porzuce-
niu tego, co ukochało się pierwszą miłością. W wierszu 
„Co zawdzięczasz swojemu miastu?” profesor Zajewski 
napisze o psychicznym związku człowieka z miastem 
swojego urodzenia. Dramat rozerwania tego związku 
w sposób gwałtowny i niespodziewany, spowodowany 
szaleństwem władców XX wieku, staje się raną, może 
tak wielką, że można o niej powiedzieć tylko w poezji, 
bo inaczej trudno jest wyrazić własną duszę.

Jak się wydaje, profesor Zajewski swój los wygnańca 
z Wilna na mocy decyzji oszalałych z nadmiaru władzy 
cezarów nowych czasów porównuje do losu antyczne-
go poety, uwikłanego w tłamszący go kompromis z ab-
solutnym władcą rzymskiej starożytności. Ale pamię-
tajmy przecież, że Horacy jest i pozostanie już zawsze 
wielkim i nieśmiertelnym poetą, a o większości ceza-
rów pamiętają tylko nieliczni badacze zamierzchłych 
dziejów. Ponad spiż potężniejsze jest dzieło ludzkie-
go intelektu. I może jednak nie „przeminął czas wiesz-
czów” dopóki znajdować się będą ludzie bardziej cenią-
cy wolność swojego umysłu, niż łaskę cezara?

Ewa M. Ziółek
Ponieważ autorka nie jest krytykiem literatury, pozwala 
sobie jedynie wyrazić osobiste przemyślenia na kanwie 
tomu poezji prof. Władysława Zajewskiego pt.: „W cieniu 
Horacego” (Pruszcz Gdański 2010)

W cieniu Horacego
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TVP Lublin wyemitowała cykl filmów z serii Barwy nauki, promujący 

psychologię, filozofię, prawo, neofilologie i biotechnologię KUL. Reportaże 

zostały przygotowane w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT 

w upowszechnianiu osiągnięć nauki”.

5-7 czerwca 

odbyła się wystawa zdjęć Rafała Bila, członka Agencji Fotograficznej Terra. 

Wystawa przygotowana była w ramach lubelskiej Nocy Kultury 2010.

6 czerwca

Duszpasterstwo Akademickie zorganizowało wyjazd do Warszawy na uro-

czystości beatyfikacyjne ks. Jerzego Popiełuszki.

Biblioteka Uniwersytecka KUL przygotowała wystawę poświęconą błogo-

sławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce.

7 czerwca

Katedra Historii Kościoła XIX i XX w. zorganizowała konferencję naukową pt. 

„Lublin – Windsor. Drogami historii ku przyszłości”.

8 czerwca

w ramach Dnia Iberoamerykańskiego odbyła się konferencja naukowa pt. 

„Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej – historia i współ-

czesność” zorganizowana przez Katedrę Historii i Kultury Krajów Języka 

Hiszpańskiego KUL i Zakład Ruchów Politycznych UMCS.

11 czerwca

w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa społeczność akademicka 

KUL obchodziła Święto Patronalne. Podczas mszy św., której przewodniczył 

Biskup Opolski prof. Andrzej Czaja, abp Józef Życiński Metropolita Lubelski, 

Wielki Kanclerz KUL dokonał dekoracji prof. Stanisława Kiczuka Orderem 

Rycerskim św. Sylwestra. Na program uroczystości w auli złożyło się uro-

czyste zakończenie studiów magisterskich, wręczenie Medalu za Zasługi dla 

KUL prof. Stanisławowi Kiczukowi oraz wręczenie nominacji profesorskich 

i promocje doktorskie. Popołudniu na terenie kampusu przy ul. Droga Mę-

czenników Majdanka odbył się piknik dla pracowników i ich rodzin.

14 czerwca

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osią-

gnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Globalne zmiany a mode-

lowanie cykli biogeochemicznych, dynamiki krajobrazu i sukcesji leśnej”, 

z udziałem profesora Haralda Bugmanna, światowej sławy uczonego 

w dziedzinie ekologii i modelowania ekologicznego, ze Swiss Federal Insi-

tute of Technology (ETH) w Zurichu.

16 czerwca

KUL włączył się do akcji Caritas Polska „Akademicki SMS dla powodzian”.

Katedra Pedagogiki Porównawczej WNS we współpracy z Ambasadą Ka-

zachstanu w Warszawie i Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód 

zorganizowała międzynarodowe sympozjum „Polacy w Kazachstanie – 

dawniej i dziś”. Referaty wygłosili prelegenci z Kazachstanu i z kraju.

Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL, Komisja 

Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny 

Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowali posiedzenie naukowe wraz 

z referatem dr Branki Migotti (Dyrektor Zakładu Archeologii w Instytucie 

Nauk Historycznych i Społecznych Chorwackiej Akademii Nauk i Sztuk 

w Zagrzebiu) nt. „Early Christian archaeology in northern Croatia (southern 

Pannonia)”.

17 czerwca

studenci III roku kulturoznawstwa przeprowadzili zbiórkę darów (żywność 

trwała, środki czystości) na rzecz powodzian z gminy Wilków oraz okolic 

Sandomierza.

18 czerwca

odbyło się seminarium otwarte „Teologia w służbie nauki i kultury”, które 

poprowadził prof. Manlio Sodi, profesor Università Pontificia Salesiana 

Facoltà di Teologia, przewodniczący wydziałów teologicznych wszystkich 

salezjańskich uczelni na świecie. Seminarium zostało zorganizowane w ra-

mach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć 

nauki.

Katedra Historii Sztuki Współczesnej zorganizowała spotkanie pt. „Kim jest 

dzisiaj Bruno Schulz?”, promujące książki poświęcone twórczości Brunona 

Schulza, w tym tom „Białe plamy w schulzologii” (red. Małgorzata Kitowska-

Łysiak, Wyd. KUL 2010).

Kalendarium
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w Instytucie Socjologii KUL odbyła się dyskusja nt. pamięci o II wojnie 

światowej.

19 czerwca

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Katedra Psy-

chologii Eksperymentalnej KUL oraz firma INSPI zorganizowali konferencję 

poświęconą pedagogice cyrku – efektywnej metodzie edukacyjno-tera-

peutycznej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, pt. „Od inspiracji do 

fascynacji. Psychologiczne i pedagogiczne wymiary sztuki cyrkowej”.

21-23 czerwca

Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL we współpracy z Instytutem 

Sądecko-Lubelskim zorganizowała w Rytrze k. Nowego Sącza Międzyna-

rodową Konferencję Naukową pt. „Państwo w dobie globalizacji. Zmierzch 

czy odrodzenie?”. Konferencja odbyła się w ramach IV edycji Interdyscypli-

narnych Sądeckich Dysput Naukowych z cyklu Człowiek-Społeczeństwo-

Państwo.

22 czerwca

Koło Naukowe Teologów KUL było gospodarzem kolejnego Spotkania z Mi-

strzami, którego gościem był ks. prof. Jerzy Szymik.

26 czerwca

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL była współorga-

nizatorem Koncertu Organowego w wykonaniu ks. Guillamóna de los Reyes 

z Hiszpanii i Marka Bochniaka.

odbył się wernisaż zdjęć Rafała Bila, studenta administracji KUL, przestawia-

jących gminę Gąbin i jej mieszkańców tuż po przejściu fali powodziowej.

28 czerwca

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Instytut Badań 

Edukacyjnych zorganizowali otwarte seminarium z cyklu ,,Badania i poli-

tyka edukacyjna” pt. „Dydaktyka literatury i języka polskiego – stan badań 

i perspektywy badawcze” (panel doktorantów i promotorów). 

1-11 lipca

studentka IV roku prawa KUL – Monika Szymanek, jako I wicemiss Polski 

osób niesłyszących w konkursie organizowanym przez Organizację Nie-

słyszących Słabosłyszących Internautów (ONSI), reprezentowała Polskę 

podczas wyborów Miss Deaf World w Gruzji.

5 lipca – 26 sierpnia

trwała 37. edycja Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej. W tym roku 

gościliśmy prawie 120 osób z 23 krajów, m.in. USA, Wielkiej Brytanii, 

Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Kanady. Słuchaczami Szkoły były m.in. 

osoby z prestiżowych środowisk akademickich np.: Yale University, Harvard 

University, Stanford University, Columbia University, Princeton University, 

North Carolina State University.

Studenci Szkoły mogą dopasować program do swoich potrzeb, wybierając 

intensywność kursu – od 5 do 8 godzin zajęć dziennie. Z roku na rok coraz 

więcej osób wybiera programy najdłuższe: sześcio-, siedmio – i ośmiotygo-

dniowe oraz najbardziej intensywne – do ośmiu godzin dziennie. 

Mimo dużej konkurencji na rynku letnie kursy języka polskiego na KUL 

cieszą się zainteresowaniem słuchaczy. Jakie są ich atuty? Przede wszyst-

kim profesjonalny zespół nauczycieli, co roku uzupełniany o nowe osoby, 

bogata oferta programowa dostosowana do różnych oczekiwań słuchaczy, 

sprawdzone i ciągle unowocześniane metody nauczania, unikalne wykłady 

tematyczne wygłaszane przez wybitnych specjalistów. Bogaty program 

turystyczny i kulturalny, wycieczki: Lublin, Kazimierz, Kraków, Warszawa, 

Zamość, Białowieża, Kozłówka, spektakle, projekcje filmowe, koncerty, 

spotkania... Dzięki temu uczestnicy kursów mogą poznać historię, zabytki, 

bogactwo kultury i Polskę współczesną.

9-11 lipca

odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Niedokończone Msze 

wołyńskie. Martyrologium Duchowieństwa Wołyńskiego Ofiar zbrodni na-

cjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” zorganizowana przez 

Centrum UCRAINICUM KUL. Konferencja była hołdem pamięci duchownym, 

którzy zginęli na Kresach dając świadectwo trwania i służby Kościołowi.

20 lipca zmarł Ks. Prof. Edward Iwo Zieliński OFMConv, wybitny znawca filo-

zofii i kultury średniowiecznej, zwłaszcza myśli bł. Jana Dunsa Szkota, a także św. 

Bonawentury i św. Anzelma z Canterbury, niezmordowany Nauczyciel i Wychowawca 

akademicki, prawdziwy Mistrz, wiernie oddany Uniwersytetowi. Człowiek pełen 

powagi, wrażliwy i mądry, prawy i rzetelny, wymagający i życzliwy, gorliwy i pokorny 

Syn św. Franciszka.

Urodzony 6 września 1939 r. w Kamionce, pow. Gniezno, zmarł 20 lipca 2010 r. 

w Gdańsku.

Profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik 

Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, a następnie Katedry Wiedzy 

o Kulturze Średniowiecznej Wydziału Filozofii. Wykładowca w Wyższym Seminarium 

Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach (1978-2001). Kustosz kapitulny 

Prowincji św. Maksymiliana OFMConv (1989-1996).

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 lipca w kościele OO. Franciszkanów w Gnieźnie. 

Zmarły został pochowany na cmentarzu św. Krzyża.

4 czerwca zmarł Ks. Prof. Józef Turek, Kapelan honorowy Jego Świątobliwości, żar-

liwy Uczony, wybitny Specjalista w zakresie filozofii przyrody oraz relacji między nauką, 

filozofią i religią, niestrudzony Nauczyciel akademicki, gorliwy Kapłan, niezmordowany 

Spowiednik, całą duszą oddany Kościołowi, ufnie przyjmujący wolę Bożą, Człowiek 

wrażliwy, pracowity i skromny.

Urodził się 18 września 1946 r. w Naszacowicach, zmarł 4 czerwca 2010 r. w Lublinie.

Był Kierownikiem Katedry Filozofii Kosmologii (od 1998 r.), prodziekanem Wydziału 

Filozofii KUL (1999-2002, 2008-2009), wykładowcą filozofii w Wyższych Seminariach 

Duchownych w Olsztynie, Lublinie i Kaliningradzie.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 czerwca – msza św. w Kościele Akademickim 

KUL, nabożeństwo żałobne w Naszacowicach, msza św. w Podegrodziu i pogrzeb na 

cmentarzu parafialnym.



37. edycja Szkoły 
Letniej Języka 

i Kultury Polskiej



Święto Patronalne 
11 czerwca 2010 r.
popołudniowy piknik
dla pracowników
i ich rodzin na terenie nowego 
campusu na Majdanku




