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Jedna ze słownikowych definicji WDZIĘCZNOŚCI wskazuje, że 
jest to pragnienie podziękowania i odwzajemnienia się za doznane do-
bro. Trzeba to dobro dostrzegać i warto je odwzajemniać. Dziękując. 
Zwyczajnie – słowem, uśmiechem, gestem, ale również w szczególny 
sposób – przez nadanie honorowego doktoratu, medalu za zasługi, 
tytułu DEO ET PATRIAE DEDITUS czy uroczyste odnowienie 
doktoratu.

Tegoroczne świętowanie Uroczystości Najświętszego Serca Pana 
Jezusa było połączone z uhonorowaniem dwóch Profesorów naszego 
Uniwersytetu. Pierwszy z nich – wieloletni dziekan Wydziału Nauk 
Humanistycznych Ks. Prof. Remigiusz Popowski, otrzymał Medal za 
zasługi dla KUL. Drugi – postać we franciszkańskim czarnym habicie, 
dogmatyk i mariolog – O. Prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski, od-
nowił uroczyście doktorat.

Trzecim niezwykle ważnym wyróżnieniem, które zostało wręczone 
podczas obchodów Święta Patronalnego był tytuł DEO ET PATRIAE 
DEDITUS, który otrzymał Instytut Prymasa Wyszyńskiego.

W numerze przedstawiamy też relację z wręczenia doktoratu ho-
noris causa S. Małgorzacie Annie Borkowskiej i wspomnienia z dok-
toratu honorowego Czesława Miłosza w 30. rocznicę jego nadania na 
KUL-u.

Dziękując, zachęcajmy również do dalszego działania, czy to na ni-
wie nauki i jej popularyzacji, chociażby podczas kolejnego Lubelskiego 
Festiwalu Nauki, czy na polu dydaktyki, bo jak zauważa Prof. Stani-
sław Kiczuk na wstępie swojego felietonu, w każdej dziedzinie rzeczą 
najbardziej praktyczną jest dobra teoria.

Zapraszam do lektury.
Radosław Hałas

30-lecie doktoratu honoris causa KUL

 Czesława Miłosza
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W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która 
w tym roku wypadła zgodnie z kalendarzem liturgicznym 
1 lipca, społeczność KUL obchodziła Święto Patronalne. 

Serce Jezusa za patrona Uniwersytetu obrał ks. Idzi Radziszewski, pierwszy rektor KUL.
Mszy świętej w Kościele Akademickim KUL przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Radom-

ski Henryk Tomasik. Na zakończenie Mszy św. Jego Magnificencja Rektor Ks. prof. Stanisław Wilk 
zawierzył Sercu Jezusowemu dzieło nauczania i całą rodzinę uniwersytecką: profesorów, studentów 
i pracowników administracji.

Drugą część obchodów, która miała miejsce na Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego, rozpoczął 
Rektor Ks. prof. Stanisław Wilk, który podsumował kończący się rok akademicki 2010/2011, przy-
pominając najważniejsze wydarzenia z życia społeczności akademickiej. Przedstawicielom tegorocz-
nych absolwentów zostały wręczone dyplomy ukończenia studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych 
magisterskich.

Kolejnym punktem obchodów Święta Patronalnego były:
wręczenie Medalu za Zasługi dla KUL Ks. prof. Remigiuszowi Popowskiemu,  
wręczenie honorowego tytułu  Deo et Patriae deditus Instytutowi Prymasa Wyszyńskiego oraz
odnowienie doktoratu Ojca prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego (OFMConv.). 

Laudacje ku czci wyróżnionych wygłosili kolejno: 
Prof. Krzysztof Narecki, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych  
– ku czci Ks. prof. Remigiusza Popowskiego, 
Prof. Alina Rynio – ku czci Instytutu Prymasa Wyszyńskiego,  
Biskup Opolski prof. Andrzej Czaja – ku czci O. Prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego. 

W imieniu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego odznaczenie odebrała Stanisława Grochowska, Od-
powiedzialna Generalna tego Instytutu.

Świętowanie zakończył piknik dla pracowników i ich rodzin, który po raz drugi odbył się na te-
renie campusu na Majdanku.
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Ekscelencje – Księża Biskupi, Magni-
ficencjo – Księże Rektorze, Wysoki 
Senacie,

Czcigodny Laureacie, Szanowni 
Państwo!

Przypadł mi w udziale zaszczyt wy-
głoszenia laudacji ku czi Ks. Prof. Re-
migiusza Popowskiego, który otrzy-
muje dzisiaj wyjątkowe wyróżnienie – 
Medal za Zasługi dla KUL. Co praw-
da, poczułem pewien dyskomfort, kiedy 
Ksiądz Rektor zwrócił się do mnie proś-
bą o przygotowanie krótkiej pochwały,  
bo jak zwięźle opowiedzieć o 46 latach 
spędzonych przez Jubilata w murach tej 
Uczelni (od 1962 do 2008 roku), o je-
go naprawdę znakomitych osiągnięciach, 
o godnym podziwu poświęceniu i pra-
cy dla dobra naszej społeczności akade-
mickiej. Ale uznałem ten fakt za wiel-
ki honor i obowiązek, ponieważ od 36 
lat znam Księdza profesora, sam bar-
dzo wiele mu zawdzięczam, nieustan-
nie podziwiam jego filologiczne umie-
jętności, dokonania naukowe, rzetelność 
i prawość w życiu, siłę charakteru i hart 
ducha, jaki okazuje w ostatnich latach, 
zwłaszcza miesiącach, heroicznie zma-
gając się z fizyczną słabością swego ciała 
i organizmu.

Najpierw chciałbym złożyć Księ-
dzu profesorowi hołd, tak jak winien 
to uczynić uczeń swojemu nauczycie-
lowi. Przywołam w tym miejscu łaciń-
ską sentencję, przypisywaną Warrono-
wi: Aut diligendi sunt doctores aut non 
audiendi – nauczycieli należy kochać albo 
ich nie słuchać, tzn. „jeśli uczniowie nie 
kochają nauczyciela-mistrza, to nie bę-
dzie on dla nich autorytetem”. W moim 
głębokim przekonaniu Dostojny Jubilat 
to autentyczny mistrz, prawdziwy auto-
rytet naukowy, niestrudzony krzewiciel 
greckiej pajdeji i rzymskiej humanitas, 
znakomity nauczyciel, któremu i ja sam, 
i wiele pokoleń filologów bardzo wiele 
zawdzięcza. Do dziś nie mogę do koń-
ca pojąć, jak możliwe było przerobienie 
w ciągu jednego roku na ćwiczeniach 
z języka greckiego całego podręcznika 
Goliasa i dlaczego studenci, w tym rów-
nież ja, nie protestowali mimo zabójcze-
go tempa i poziomu prowadzonych za-
jęć. Cóż – odpowiedź kryje się w auten-
tycznej postawie, zaangażowaniu i praw-
dziwej charyzmie Księdza Profesora jako 
wykładowcy i pedagoga – prowadzącego 
za sobą wiernych i ufnych uczniów. Ten 

fakt – to przesłanie i szlachetne exem-
plum dla nas wszystkich, wzór, do któ-
rego winniśmy zdążać. 

Jako Dziekan Wydziału Nauk Hu-
manistycznych chcę także podkreślić 
zasługi Jubilata dla całego Wydzia-
łu. Ksiądz Profesor to niewątpliwie je-
den z najbardziej zasłużonych pracow-
ników naukowo-dydaktycznych tego 
Wydziału w ostatnim trzydziestoleciu. 
Przez całe dziesięciolecie, w najtrudniej-
szym okresie dokonujących się w Pol-
sce i w polskim szkolnictwie rewolucyj-
nych przemian i gwałtownego wzrostu 
liczby studentów, w latach 1989-1999, 
pełnił w sposób niezwykle odpowie-
dzialny funkcję prodziekana (1989-93), 
a następnie (1993-1999) dziekana te-
go Wydziału. To dzięki Jego wyjątko-
wemu zaangażowaniu i wielkiemu po-
czuciu odpowiedzialności za rozwój ka-
dry i całokształt procesu dydaktycznego 
Wydział Nauk Humanistycznych bez 
większych komplikacji mógł sprostać 
wyzwaniu czasu i podwoić liczbę swych 
studentów.

Te same zalety, połączone z pasją ba-
dawczą i zamiłowaniem do poszukiwania 
prawdy i do rozwiązywania w jej duchu 
trudnych problemów, pozwoliły Jubila-
towi znaleźć, mimo tak rozlicznych obo-
wiązków, czas na własną pracę nauko-
wą oraz na kierowanie badaniami dość 
licznej grupy magistrantów i doktoran-
tów. W okresie ostatnich kilkunastu lat 
ks. prof. Remigiusz Popowski opracował 
m.in. Wielki Słownik grecko-polski No-

wego Testamentu (Warszawa 1994), za 
który został wyróżniony nagrodą Mini-
stra Edukacji Narodowej. Na bazie tego 
słownika sporządził w roku 1997 bardzo 
pożyteczny, podręczny Słownik grecko-
polski Nowego Testamentu. Swą dosko-
nałą znajomość języka greckiego i swe 
wieloletnie studia nad różnymi aspekta-
mi języka Nowego Testamentu wykorzy-
stał z kolei praktycznie, w nieocenionej 
dla badań biblijnych publikacji dwuję-
zycznego grecko-polskiego, interlinear-
nego wydania całego Nowego Testamen-
tu. Główny ciężar całego opracowania 
i wymagające benedyktyńskiej pracowi-
tości i filologicznej akrybii nadpisanie 
nad każdym słowem oryginału grama-
tycznych kodów jest dziełem Księdza 
Profesora. Sześciokrotne wydanie tego 
monumentalnego dzieła (liczącego ok. 
1300 stron) w okresie niespełna pięciu 
lat (1993-1997) najlepiej świadczy o je-
go doniosłości i użyteczności dla stu-
diów biblijnych w Polsce. Częściowym 
zwieńczeniem biblijnych zainteresowań 
ks. prof. Remigiusza Popowskiego jest 
dokonany przez niego, z właściwą mu 
filologiczną precyzją i z jego filologicz-
no-historycznym komentarzem, prze-
kład całego Nowego Testamentu, który 
został wydany w zaszczytnej „Pryma-
sowskiej Serii Biblijnej” jako: Nowy Te-
stament. Przekład na Wielki Jubileusz Ro-
ku 2000 (Warszawa 2000). O tym, jak 
popularny jest ten przekład, świadczy 
jego wykorzystanie w bardzo nietypowy 
sposób, mianowicie w publikacji wydaw-

Żyć i działać dla Boga i Ojczyzny
Laudaja z okazji wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL Ks. Prof. Remigiuszowi Popowskiemu



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

6

nr 4 (132) lipiec-sierpień 2011

Św
ię

to
 P

at
ro

na
ln

e

nictwa „Vocatio” z 2004 r. adresowanej 
do dziewcząt i młodych kobiet, zaty-
tułowanej „Nowa Ty. Magazyn piękna 
wewnętrznego”, w której nowe formy 
ekspresji służą ukazywaniu ewangelicz-
nych treści bardziej zrozumiałym języ-
kiem. Ale na tym nie koniec, bowiem 
rzeczywiste ukoronowanie studiów nad 
całą Biblią stanowi pełne, nowe Jej tłu-
maczenie, które właśnie dobiega końca. 
Oby tylko nie zabrakło Księdzu profeso-
rowi sił, aby to dzieło życia – to swoiste 
opus vitae mogło wkrótce ujrzeć światło 
dzienne.

Sądzę, że już same dokonania ks. 
prof. Remigiusza Popowskiego na styku 
językoznawstwa greckiego i Biblii i ich 
praktyczne znaczenie dla kultury chrze-
ścijańskiej w Polsce stanowiłyby wystar-
czającą podstawę do nadania Mu Meda-
lu za Zasługi. Wspomniałem tu zresztą 
tylko o kilku najważniejszych publika-
cjach książkowych. Osiągnięcia te moż-
na by zaś właściwie ocenić dopiero na 
tle całego szeregu opracowań szczegóło-
wych, które poprzedziły i towarzyszyły 
tym publikacjom. Należy do nich poza 
dwiema monografiami (1. Struktura se-
mantyczna neologizmów w Listach świę-
tego Pawła z Tarsu, Lublin 1978 oraz 2. 
Imperatiwus na tle indikatiwu w Listach 
Pawła z Trasu, Lublin 1988), kilkanaście 
artykułów problemowych, w których 
Autor poddał analizie i wyjaśnił wszyst-
kie najważniejsze aspekty stylu i języ-
ka Nowego Testamentu, rzutujące na je-
go interpretację doktrynalną. A muszę 
w tym miejscu przypomnieć, że badania 
powyższe stanowią tylko jedno z trzech 
głównych pól zainteresowań badaw-
czych Ks. Prof. R. Popowskiego. Dwa 
pozostałe to: greckie językoznawstwo 
starożytne i literatura grecka w okre-
sie Cesarstwa. W obydwu tych dzie-
dzinach naukowe osiągnięcia ks. Profe-
sora R. Popowskiego są bardzo znaczą-
ce. Dzięki takim publikacjom jak: Passi-
vum w antycznej teorii helleńskiej (1982), 
Dionizjos Trak i jego Gramatyka (1987), 
Stoicka teoria passivum i jej praktyczne 
zastosowanie w przekładzie z języków 
klasycznych (1989), czy wreszcie dosko-
nałej monografii poświęconej Filostra-
towi Starszemu i jego Obrazom z 2004 r. 
(wydanej w serii „Biblioteka Antyczna”) 
– ks. prof. Remigiusz Popowski wpisał 
się na trwałe do grona najwybitniejszych 
w Polsce specjalistów w zakresie języko-
znawstwa i greckiej literatury antycznej. 
Powyższa prezentacja dorobku nauko-
wego ks. prof. Remigiusza Popowskiego 
nie ma oczywiście i nie może mieć cha-
rakteru pełnej oceny tego dorobku. Nie 
wspomniałem o jego niezwykle intere-
sujących publikacjach z zakresu historii 
medycyny i nauki starożytnej, o wielu 

innych artykułach wyrosłych z zaintere-
sowań na pograniczu religii i sztuki. Ks. 
prof. Remigiusz Popowski jest ponad-
to autorem wielu haseł w Encyklopedii 
Katolickiej, a od roku 2000 pełnił rów-
nież funkcję Członka Redakcji Naczel-
nej tejże Encyklopedii.

 W tym miejscu chciałbym jeszcze 
raz podkreślić, że wymienione dokona-
nia naukowe zostały osiągnięte mimo 
ciągłego zaangażowania Księdza Pro-
fesora w działalność dydaktyczną oraz 
organizacyjną życia naukowego Uczelni 
i środowiska filologicznego w wymiarze 
lokalnym, ogólnopolskim i międzynaro-
dowym. Warto przypomnieć, iż w okre-
sie poprzedzającym sprawowanie waż-
nych dla Wydziału funkcji dziekańskich, 
był Ksiądz Profesor w latach 1977-1983 
delegatem Rektora d/s nauczania języ-
ków obcych w KUL, przeprowadzając 
konieczną reformę lektoratów.

Autorytet Księdza Profesora już 
dawno przekroczył mury naszej Uczel-
ni, skoro całe środowisko filologiczne 
w Polsce, wysoko ceniąc osiągnięcia na-
ukowe Księdza Profesora i Jego bogatą 
osobowość od lat powierzało mu pełnie-
nie wielu odpowiedzialnych i zaszczyt-
nych funkcji. Przez ponad 20 lat był On 
członkiem Zarządu Głównego Polskie-
go Towarzystwa Filologicznego; pełnił 
też funkcję prezesa Koła Lubelskiego te-
go Towarzystwa. Przez wiele lat pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Ogólno-
polskiej Olimpiady z języka łacińskiego, 
jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Językoznawczego i Polskiego Towarzy-
stwa Językoznawstwa Kognitywnego, 
Towarzystwa Naukowego KUL, Lubel-
skiego Towarzystwa Naukowego, wresz-
cie Komitetu Nauk o Kulturze Antycz-
nej PAN. Jest to we wszystkich przypad-
kach członkostwo aktywne, poparte nie 
tylko udziałem w naukowych posiedze-
niach, lecz wygłaszaniem własnych refe-
ratów i zabieraniem głosu w dyskusji.

Z kilku otrzymanych nagród rektor-
skich najbardziej prestiżową była nagro-
da przyznana w 1996 r. za ofiarną pracę 
społeczną dla Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, a w szczególności za 
pełną oddania pracę związaną z kontak-
tami Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego ze Stolicą Apostolską. Ponadto 
Prezydent Rzeczypospolitej przyznał 
mu w 2000 r. Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).

I na koniec chciałbym jeszcze przy-
wołać tę wyjątkową cechę Księdza Pro-
fesora, czy raczej cnotę, używając języ-
ka greckiej filozofii, która pozwala mu 
wieść swoje życie w sposób harmonijny 
na trzech płaszczyznach: duchowej, inte-
lektualnej i tej codziennej – pragmatycz-
nej. Dla naszego Jubilata, który dosko-

nale zna naukę stoików zalecających ży-
cie zgodne z naturą – 

 (secundum naturam vivere), pewnie 
to nic szczególnego, ale dla nas stanowi 
rzecz godną podziwu. Co zatem pozwa-
la Księdzu Profesorowi godzić owe trzy 
wymiary życia? Sądzę, że to ciekawość 
czy lepiej – sięgając do nauki Platoń-
skiej, eros jako żądza odkrywania tego, 
czego nikt przedtem nie zdołał zoba-
czyć. Pragnienie zrozumienia lub odkry-
cia czegoś nowego jest właśnie motorem, 
jest siłą, jest namiętnością, która przeno-
si góry, a niemożliwe czyni możliwym. 
Ksiądz Profesor od zawsze przejawiał 
niezwykłą ciekawość świata, nie tylko 
tego antycznego (choć to przecież jego 
umiłowana profesja), i nie tylko w wy-
miarze duchowym (choć to jego pierw-
sze prawdziwe powołanie), ale także tę 
ludzką ciekawość odkrywania nowych 
miejsc, pasję wędrowania i przemierza-
nia ojczystego kraju – niczym grecki pe-
riegeta Pauzaniasz. Tę ostatnią miłość 
Ksiądz Profesor urzeczywistnia każdego 
roku, w okresie wakacyjnym, wraz z gru-
pą wiernych uczniów i przyjaciół. Czyni 
to nawet wtedy, gdy brakuje sił fizycz-
nych. Ale tę słabość w pełni rekompen-
suje Mu radość przebywania z innymi 
i służenia innym. Czyż nie jest to prze-
jaw prawdziwego humanizmu: żyć, jak 
głosił Sokrates, „cnotliwie” i szlachet-
nie – żyć i działać, dla Boga i Ojczyzny, 
w myśl naszej uniwersyteckiej dewizy: 
Deo et patriae?

Drogi Księże Profesorze! W tym 
uroczystym dniu dziękuję Ci w imie-
niu całej społeczności akademickiej za 
długoletnią, ofiarną pracę i poświęcenie 
dla Wydziału i Uczelni, za autentyczny 
przykład życia, za pasję bycia nauczycie-
lem akademickim i za wszelkie dobro, 
jakiego od Ciebie doznaliśmy. Wierzę, 
że jeszcze długo będziemy mogli korzy-
stać z Twojej życzliwości, przyjaźni i ży-
ciowej mądrości, ale aby tak się stało: 

 – 
czyli „czuj się dobrze na ciele i duszy” – 
jak już dawno temu zalecał jeden z sied-
miu greckich mędrców Kleobulos. Drogi 
Księże Profesorze – Ad multos annos!

Krzysztof Narecki
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Laudacja z okazji wręczenia 
tytułu „Deo et Patriae 
deditus” Instytutowi 
Prymasa Wyszyńskiego

Wśród wielu niewątpliwych zasług 
Instytutu służącego od początku 

swego istnienia Bogu, człowiekowi i Oj-
czyźnie, najważniejszą jest dokumenta-
cja codziennego życia Sługi Bożego Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego i ocalenie 
od zapomnienia Jego nauczania.

Historycznie rzecz biorąc Instytut 
był dla Ks. Stefana Wyszyńskiego – póź-
niejszego Biskupa Lubelskiego i Pry-
masa Polski nazwanego Prymasem Ty-
siąclecia – zapleczem modlitwy i ofiary. 
Wszystkie członkinie ofiarowały swoje 
życie Matce Bożej za Prymasa Tysiącle-
cia do końca jego dni.

Pani Maria Okońska, założycielka 
Instytutu, była emisariuszem Jasnej Gó-
ry w czasie uwięzienia Księdza Prymasa 
w Komańczy. To Ona odosobnionemu 
Prymasowi Polski przekazała prośbę Ja-
snej Góry i Episkopatu Polski o napisa-
nie tekstu Ślubów Jasnogórskich w 1956 
r. A kiedy tekst Ślubów Jasnogórskich 
został napisany Instytut zatroszczył się 
o jego przepisanie w tysiącach egzem-
plarzy, przygotowywał materiały dusz-
pasterskie związane z tematyką Wielkiej 
Nowenny i rozwoził je do poszczegól-
nych diecezji, aby nie zostały skonfisko-
wane przez Urząd Bezpieczeństwa. Do 
tej pracy 3 maja 1957 r. Ksiądz Prymas 

powołał Instytut Prymasowski Ślubów 
Narodu na Jasnej Górze.

Członkinie Instytutu organizowały 
liczne pielgrzymki stanowe: lekarzy, pi-
sarzy, prawników i nauczycieli. To one 
były zapleczem wielkiej akcji duszpa-
sterskiej „czuwań soborowych”, oddania 
się Matce Bożej różnych stanów i grup 
społecznych. Niektóre z nich weszły 
w skład Komisji Maryjnej Episkopatu 
Polski ściśle z nią współpracując.

Od 1957 r. członkinie Instytutu czu-
wały nad nagrywaniem i archiwizowa-
niem przemówień Księdza Prymasa. 
Następnie jego słowa były spisywane 
z taśm, opracowywane i przekazywa-
ne Księdzu Prymasowi do autoryzacji. 
W zbiorach Instytutu jest ponad 1000 
taśm magnetofonowych z kazaniami 
Prymasa Tysiąclecia oraz 67 tomów ma-
szynopisu jego autoryzowanych homilii 
i przemówień.

Dziś Instytut prowadzi archiwum, 
wydawnictwo, Krąg Przyjaciół, Dom 
Pamięci kard. Wyszyńskiego w Często-
chowie. Podejmuje współpracę z różny-
mi ośrodkami naukowymi i społecznymi 
zainteresowanymi nauczaniem Prymasa 
Tysiąclecia.

Oprócz pracy na terenie kraju Insty-
tut w osobach swoich członkiń prowadzi 
spektakularną działalność misyjną. Świa-
dectwem tego niech będą dwa fakty:

1) przez cały czas pontyfikatu Ojca 
Świętego bł. Jana Pawła II Instytut słu-
żył polskim pielgrzymom przybywają-
cym do Domu Polskiego Jana Pawła II 
w Rzymie oraz współdziałał z Ośrod-
kiem Dokumentacji Pontyfikatu Jana 
Pawła II;

2) od ponad 20 lat jedna z członkiń 
Instytutu – lekarka – z powodzeniem 
prowadzi działalność misyjną, pracując 
w ośrodku dla trędowatych w Jeevodaya 
w Indiach.

Instytut od początku swego istnienia 
współorganizował też duszpasterstwo 
kobiet, uczestniczył w Komisji Episko-
patu Polski ds. Kobiet. Był głównym 
organizatorem wielkiej akcji „Kielich 
życia”, który kobiety złożyły na Jasnej 
Górze w 1982 r. wraz z przyrzeczeniem 
obrony życia dzieci nienarodzonych. Po-
wołał do życia „Rodzinę Rodzin”. Był 
i jest zapleczem dla pracy Pomocników 
Maryi Matki Kościoła.

Obecnie ważnym zadaniem Instytu-
tu Prymasa Wyszyńskiego jest współ-
praca z licznymi szkołami im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego i troska o za-
chowanie i upowszechnienie jego dzie-
dzictwa, co może pomóc nam zachować 
tożsamość narodową i chrześcijańską, 
trwać dłużej niż na zawsze.

Alina Rynio

Ocalić od zapomnienia
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Laudacja z okazji 
uroczystego odnowienia 
doktoratu O. Prof. 
Stanisława Celestyna 
Napiórkowskiego OFMConv.

Z pewnością w tym momencie o. prof. 
w głębi serca woła „Św. Franciszku, 
przymruż oko”. Ojcze Profesorze, trze-
ba i takie momenty przeżyć i przystać 
na zasłużone słowa pochwały i uznania. 
Jednak bez obaw, laudator nie musi nic 
lukrować, wystarczy, że przypomni naj-
istotniejsze momenty biografii i uczci-
wie wspomni najbardziej zasadnicze 
elementy dorobku swego wieloletniego 
szefa, by słuchający uznali, że godzien 
jest uroczystego odnowienia doktoratu.

Kilka kartek z kalendarza

Stanisław, syn Stefanii i Henryka Na-
piórkowskich urodził się w poniedziałek 
3 września 1933 roku. Zaraz w niedzielę 
został ochrzczony w parafialnym kościele 
p. w. Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie 
koło Mińska Mazowieckiego. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej wyjechał do 
Niepokalanowa. 31 sierpnia 1949 roku 
złożył pierwsze śluby w Zakonie Braci 
Mniejszych Konwentualnych; wcześniej 
przyjął imię Celestyn. W latach 1952-
1961 odbywał studia filozoficzno-teolo-
giczne w Gnieźnie, Krakowie i Lublinie. 
11 sierpnia 1957 roku przyjął w Warsza-
wie święcenia prezbiteratu z rąk ks. abpa 
Stefana Wyszyńskiego.  

Od 1964 roku pracował prawie 40 
lat w KUL, do 2004 roku. Był  kierow-
nikiem Katedry Mariologii i kuratorem 
I Katedry Teologii Dogmatycznej (dziś 
Katedry Pneumatologii i Eklezjolo-
gii), pracownikiem IE KUL. Kilka lat 
był także odpowiedzialny za sport na 
uniwersytecie. Wypromował  55 dok-
torów i 428  magistrów (m.in. 98 fran-
ciszkanów); w tej grupie ponad 1/3 to 
osoby świeckie. Osobom tym okazał się 
być nie tylko promotorem. W ostatnim 
czasie, już jako emerytowany profesor, 
zadbał o to, by opublikować fragmenty 
większości z prac dyplomowych swoich 
uczniów. Cztery lata temu wydał tek-
sty z mariologii, a w tym roku z pneu-
matologii, eklezjologii, antropologii. Od 
lat żywił bowiem przekonanie, że tak-
że praca magisterska może być cennym 

przyczynkiem dla rozwoju nauki i dobra 
Kościoła. 

Obrona doktoratu Ojca Profesora 
miała miejsce 23 stycznia 1965 roku. Te-
mat rozprawy brzmiał: Poglądy mario-
logiczne współczesnych europejskich teolo-
gów protestanckich rozpatrywane w aspek-
cie ekumenicznym.  Promotorem był o. 
prof. Andrzej Krupa OFM, a recenzo-
wali profesorowie: ks. Wincenty Gra-
nat  i ks. Jan Stępień. Na dzisiejszą oko-
liczność pracę doktorską Ojca Profesora 
wznowiono dołączając recenzje i repor-
taż z obrony doktoratu.  

W 1971 roku Ojciec Profesor prze-
kroczył granice kraju i zaczął zabierać 
głos na międzynarodowych konferen-
cjach. Najpierw były to Międzynaro-
dowe Kongresy Mariologiczne a potem 
fora ekumeniczne. 6 czerwca 1975 ro-
ku odbyło się kolokwium habilitacyjne 
Ojca Profesora w oparciu o  rozprawę 
pt. Solus Christus. Zbawcze pośrednictwo 
według księgi Zgody.  Recenzentami byli 
profesorowie: ks. Czesław Bartnik, ks. 
Waldemar Gastpary, bp Bolesław Pylak. 
Monografię wielokrotnie wznawiano. 
Teologowie chrześcijaństwa ewangelic-
kiego z uznaniem i z wdzięcznością ją 
przyjęli. Potem zdumieli się, gdy Ojciec 
Profesor opublikował ewangelickie tek-
sty o Matce Bożej w serii tekstów źró-
dłowych Beatam me dicent. 

W 1983 roku Ojciec Celestyn uzy-
skał tytuł profesora w zakresie nauk 
teologicznych. Tego samego roku zo-
stał wybrany na przewodniczącego Sek-
cji Dogmatycznej Teologów Polskich.  
Wówczas wyraźnie postawił postulat 
badania patrimonium teologii polskiej 
i jej promocji. Służył temu m.in. biule-
tyn „Teologia w Polsce”. Ojciec Napiór-
kowski zredagował prawie 84 numery. 
W związku z dzisiejszym wydarzeniem 
został wydany numer specjalny biulety-
nu informacyjnego pt. „Katedra Mario-
logii KUL”, który przypomina edytorski 
rozmach i swoisty styl Ojca Profesora. 

5 października 2006 roku Ojciec 
Profesor przyjął w Rzymie nagrodę  Pro 
Ancilla Domini (zwana mariologicznym 
noblem). Laudatorem był kard. Ze-
non Grocholewski, prefekt Kongregacji 
Edukacji Katolickiej. 

Działalność naukowa, dydaktycz-
na i organizacyjna Ojca Profesora wy-
chodziła poza granice KUL. Wykładał  
w wielu seminariach duchownych oraz 
ośrodkach akademickich Europy, a na-
wet w Kazachstanie i na Syberii. Jako 
kierownik Instytutu Franciszkańskiego 

w Łodzi ciągle jeszcze wydaje rocznik 
Lignum Vitae (dotąd 11 tomów) i dwie 
kolekcje wydawnicze: Biblioteka Instytu-
tu Franciszkańskiego (ponad 20 tomów) 
i Mała Biblioteka Instytutu Franciszkań-
skiego (kilkanaście tomików). W imię 
budzenia i rozwijania teologii Europy 
Środkowo-Wschodniej Napiórkowski 
zaproponował i koordynuje fora teolo-
gów tej części Europy. Pierwsze dwa by-
ły w Lublinie, dwa następne na Ukra-
inie, jedno w Sankt Petersburgu, zaś naj-
bliższe w Moskwie. Tak Ojciec Profesor 
okazuje się być, mimo przejścia na eme-
ryturę, ciągle bardzo twórczym teolo-
giem i wspaniałym ambasadorem naszej 
Alma Mater.

Barwy twórczości Ojca 
Profesora Napiórkowskiego
Na dzień 30 czerwca 2011 roku (czy-
li do wczoraj) dorobek Ojca Profesora 
wynosił 1389 pozycji bibliograficznych, 
czyli łącznie: monografii, artykułów, 
prac zbiorowych, itp. Do tego dochodzą 
dziesiątki sympozjów, sesji, konferencji, 
które w wielu wypadkach poprzedzały 
powstanie publikacji. 

W związku z powyższym zostałem 
postawiony przed bardzo trudnym za-
daniem. Jak bowiem w paru minutach 
przedstawić całe bogactwo twórczości 
Ojca Profesora? Całe szczęście właśnie 
z inicjatywy Napiórkowskiego powsta-
ła książka, jedyna tego typu w Polsce, 
pt.: Teologu polski, co sądzisz o swojej 
twórczości, która zbiera autoprezentacje 
teologów zrobione na okoliczność „to-
talnego pożaru wszystkich bibliotek”. 
Z zamieszczonej w niej autoprezentacji 
Napiórkowskiego wynika, że kulowski 
teolog „proponuje model teologii dość 
wyraźnie mądrościowej, otwartej na 
dialog i doświadczenie”. Dowiadujemy 
się też od samego Napiórkowskiego, że 
uwagę swą skupił na czterech obszarach 

Prostota świadectwa wiary
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refleksji teologicznej: metateologii, ma-
riologii, franciszkanizmie i ekumenizmie. 
Obszernego dorobku Napiórkowskiego 
w tych czterech zakresach nie sposób 
teraz referować. Pozwolę sobie jedynie 
wspomnieć szeroko znany w świecie 
teologicznym podręcznik: Jak uprawiać 
teologię? Wśród przekładów tego pod-
ręcznika jest m.in. wersja gruzińska.

Wartość refleksji teologicznej Na-
piórkowskiego zauważył i wypowiedział 
wprawdzie nie wprost, ale znacząco II 
Polski Synod Plenarny. Ojcowie Synodu 
stwierdzają: „Duże zasługi w kształto-
waniu mariologii polskiej i wytyczeniu 
dróg pobożności maryjnej ma Katedra 
Mariologii KUL. Dobre owoce przynio-
sło w działalności tej placówki połącze-
nie wymiaru teologiczno-dogmatycz-
nego mariologii z wrażliwością ekume-
niczną oraz badaniami nad pobożnością 
ludową i duszpasterstwem maryjnym”. 

Natomiast kard. Zenon Grocholew-
ski, w 2007 roku, podczas przekazywania 
Ojcu Profesorowi międzynarodowej na-
grody, w następujący sposób potwierdził 
słuszność i wartość zgłoszonego przez 
Napiórkowskiego postulatu uprawia-
nia mariologii w szeroko rozumianym 
kontekście: „To Ojcu zawdzięczamy – 
mówił – ukierunkowanie doktryny na 
wprowadzenie polskiej refleksji mario-
logicznej do szerszego kontekstu badań 
naukowych Kościoła powszechnego”. 

Pozwolą Państwo, że obydwu wy-
powiedzi nie będę już komentował, ani 
rozwijał. Analogicznych osiągnięć jest 
wiele także w dwóch innych obszarach 
twórczości Napiórkowskiego: francisz-
kanizmie i ekumenizmie. Poniżej chcę 
jeszcze od innej strony zwrócić uwagę na 
dzieło Ojca Profesora.

Dorobek mniej uchwytny, 
a równie istotny
Jest jeszcze dorobek Ojca Profesora, 
którego nie da się do końca zmierzyć, 
wyliczyć, a nim jest rozwój duchowy tak 
wielu studentów i kleryków (francisz-
kańskich, kapucyńskich, salezjańskich 
i mariańskich), zwłaszcza rozwój du-
chowy, naukowy, rozwój wiary i osobo-
wy wielu magistrów i doktorów, dokto-
rów habilitowanych i profesorów. U jego 
podstaw jest to, co Ojciec Profesor przez 
całe lata zasiewał w naszych umysłach, 
a jeszcze bardziej sercach. Zwrócę uwa-
gę na kilka takich ziaren, tego powsze-
dniego siewu, a więc codziennego siewu 
Ojca Profesora:

Pierwsze ziarno: Prostota świadec- 
twa wiary i odpowiedzialność za 
Kościół

Wiele tego dobra Ojciec Profesor 
nam przekazał: przy ołtarzu, zwiastu-
jąc słowo i dzieląc się słowem, chodząc 
w habicie i bez skrępowania odmawiając 
brewiarz w miejscu publicznym; także 
w formie wielkiego zatroskania o to, by-
śmy nie czynili z Maryi – naszej bo-
gini. Prostotę i odpowiedzialność wyja-
wia też zdjęcie, które niedawno otrzy-
małem od ks. Kazimierza Peka: mały 
chłopiec mówi do ucha klęczącego Ojca 
Napiórkowskiego. I taki komentarz daje 
ks. Pek: „Zdjęcie z 2008 roku w Lubli-
nie, Ogród saski. Pewna mama pole-
ciła starszemu synowi, aby zaprowadził 
młodszego Franciszka do kościoła, do 
spowiedzi z racji pierwszego piątku. Tak 
obaj gorliwie się spieszyli, że nie zdążyli. 
Wracając spod drzwi zamkniętego ko-
ścioła spotkali w ogrodzie mnicha w ha-
bicie. Zagadnęli go i przedstawili ca-
łą sprawę: «– czy Ojciec wyspowiadałby 
mojego braciszka?» «– ależ oczywiście, 
po to jestem!» – powiedział o. Celestyn 
i uklęknął przed małym Franciszkiem, 
aby ten, stojąc, mógł na ucho wyznać 
mu swoje grzechy”. Brzmią mi też nie 
tylko w uszach słowa Ojca Profesora, 
gdy dzieliłem się obawami w związku 
z dochodzącymi z wielu stron głosami, 
że mogę zostać biskupem opolskim: „No 
cóż, jedno jest pewne – naszemu Panu 
się nie odmawia”.

Drugie ziarno: Rozważna, ale bez- 
dyskusyjna służba prawdzie 
Rzecz jasna chodzi o służbę zawsze 

z miłością. Dlatego słyszeliśmy często: 
najpierw starajcie się uchwycić i zaak-
centować to, co dobre, plusy, wartości. 
Trzeba odłożyć na jakiś czas to, co bu-
dzi w nas negatywne emocje. Natomiast 
nie można przemilczać mankamentów, 
braków, czy błędów, tak formalnych, jak 
treściowych. Nie można oceniać i re-
cenzować na miarę czyichś oczekiwań, 
lecz zgodnie z prawdą! Pamiętam, jak 
dostałem po raz pierwszy do recenzji 
trzy prace magisterskie z ośrodka pod-
ległego KUL-owi. Były fatalne i nie do 
przyjęcia. Ale poszedłem do Ojca, by 
się upewnić. Ojcze Profesorze, co robić? 
To są prace napisane u tego i tego. Mo-
je pierwsze recenzje… Będzie kwas! Na 
to Ojciec Napiórkowski: A co Ci mówi 
Ewangelia? I wszystko było jasne…

Trzecie ziarno: Iście ewangeliczna  
wrażliwość na biedę ludzką i otwar-
tość na każdego człowieka. 
Mam na myśli personalizm prawdzi-

wie stosowany, a nie wyłącznie zwiasto-
wany, deklarowany. Ileż wspierania prze-
chodniów, rozmów z żebrakami, ileż za-
troskania o byt i rozwój wypromowanych 
magistrów i doktorów! Ileż listów i od-
wiedzin, ileż modlitwy wstawienniczej 
i jałmużny. Jakaż troska duszpasterska 

o siostry, którym był kapelanem przez 
wiele lat. No i zawsze otwarte drzwi dla 
każdego.

Klarowny, wartki i komunikatywny  
język przekazu. 
Zasadę naczelną, którą Ojciec Pro-

fesor nieraz wypowiadał i sam konse-
kwentnie stosował słyszeliśmy nieraz: 
nie zabieraj głosu, nie mów, nie pisz, jeśli 
nie wiesz, co chcesz powiedzieć. Owo-
cem jej stosowania jest prostota niepo-
zbawiona głębi ujawniająca się w całym 
pisarstwie Ojca Profesora. Oto wymow-
ny fragment – niech przemówi nasz Na-
uczyciel: „Dżentelmeni – jak wiadomo – 
nie wchodzą nieproszeni. Dżentelmeni 
pukają do drzwi lub dzwonią i tak dłu-
go nie wchodzą, jak długo nie usłyszą 
z wewnątrz «Proszę wejść!». Pan Jezus 
jest pierwszym dżentelmenem świata. 
Stoi u drzwi ludzkich serc i puka, ocze-
kując zaproszenia. Nie ma skuteczne-
go zaproszenia pukającego Pana bez 
wiary, nadziei i miłości. Zbawiciel nie 
wchodzi tam, gdzie mieszkają niewiara, 
beznadzieja i nienawiść. Wiadomo, że 
teologalna trójca, czyli cnoty teologicz-
ne (wiara, nadzieja i miłość) w ludzkim 
sercu to dar Bożego Ducha. Ani ich ku-
pić, ani wypracować. Są darem darmo 
danym, a Dawcą jest Święty Duch. Do-
piero wówczas, gdy trzy wielkie światła 
wiary, nadziei i miłości rozjaśnią i ocie-
plą wnętrze serca, człowiek może powie-
dzieć Jezusowi: Wejdź, proszę, Panie mój! 
Jak nie ma zbawienia bez Zbawiciela, 
tak nie ma dla nas Zbawiciela bez Jego 
Ducha.”

Ojcze Profesorze, to, co wspomniałem 
i jeszcze wiele innego ziarna przez Cie-
bie wsianego w nasze serca stale w nas 
pracuje i owocuje. Co prawda w żad-
nych statystykach, tabelach i wykazach 
nie sposób tego Twojego dorobku okre-
ślić. Bardzo dobrze wyczuwamy go jed-
nak w naszych sercach. Wiemy jak wiele 
Tobie zawdzięczamy, a jeszcze lepiej wie 
to Bóg. Dziękujemy dziś Bogu za Cie-
bie! Dziękujemy też Tobie za wszystko 
i życzymy Ojcze Profesorze dalszego tak 
pięknego owocowania Twojego żywota! 
Ad multos annos.

Bp Andrzej Czaja
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2 czerwca do grona doktorów honoris causa KUL dołączyła Siostra Małgorzata Anna 
Borkowska OSB. „Przez nadanie tytułu doktora honoris causa Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla osiągnięć Siostry Anny 
Małgorzaty Borkowskiej z Zakonu Świętego Benedykta, wybitnej badaczki dziejów 
i kultury żeńskich wspólnot zakonnych w Polsce oraz monastycyzmu, która łączy w sposób 
harmonijny głębię powołania mniszego ze swoim całym dorobkiem intelektualnym, 
pisarskim i naukowym.” (z uchwały Senatu KUL)

Uroczyste posiedzenie Senatu w największej uniwer-
syteckiej auli rozpoczął Rektor ks. prof. Stanisław 

Wilk: „uroczystość wyjątkowa nie tylko w dziejach Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ale 
chyba także w dziejach Polski – nadanie tytułu doktora 
honoris causa zakonnicy benedyktynce, mniszce. Jak 
to się godzi wszystko? Zakon kontemplacyjny i taka 
działalność? Wielka uczona, humanistka, ogromnie za-
służona dla dziejów monastycyzmu?” Wezwany do od-
powiedzi na te pytania laudator – prof. Henryk Gapski 
przybliżył postać i dokonania laureatki:

„Powiedzenie czegoś o Osobie, która nas dzisiaj 
tutaj zgromadziła, trzeba szczerze rzec, że należy do 

spraw, które można określić jako skomplikowanie pro-
ste. Curriculum vitae mniszki jest zazwyczaj nie wiele 
dłuższe niż liczba liter, które się w tych dwóch słowach 
zawierają, ale to nie w tym przypadku.

Anna Borkowska postawiła swoją stopę po raz 
pierwszy w Warszawie, gdy trwała już II wojna świa-
towa. I to wojna, i powojenny bieg spraw – „co to pan 
wiesz, a ja rozumiem” – wdarły się w Jej dzieciństwo 
i w lata dziewczęce. Sztukę czytania opanowała sama, 
zaś elementarzem nie był bynajmniej Falski, lecz wier-
szowana powieść „Dziecko morza”, mało komu już 
dzisiaj znanej pisarki Marii Bujno-Arctowej. A lektura 
Brzechwy przywracała Jej po wojnie smak dzieciń-

S. Małgorzata Borkowska 
doktorem honoris causa KUL
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stwa. Nadmienić trzeba, że atmosfera domu rodzinne-
go przepełniona była lekturą i to zarówno tą wspólną, 
jak i samodzielną; świat literatury polskiej, angielskiej, 
rosyjskiej był codziennością wszystkich domowni-
ków. Kolejne etapy Jej życia, stanowiące na miarę Jej 
dziewczęcych lat całe epoki, po Warszawie, wiążą się 
z krajeńskim Nakłem (1946 – jesień 1949), ze śląski-
mi Czechowicami i Dziedzicami (1949 – lato 1954) 
i z przedpolem ziemi pomorskiej, z Bydgoszczą (1954 
– jesień 1956). W mieście nad Brdą otrzymała patent 
na dojrzałość: mając lat szesnaście, na progu lata 1956 
roku, w bydgoskim liceum ogólnokształcącym zdała 
maturę. I wierna dziewczęcym marzeniom, że zostanie 
pisarką, wybrała studia polonistyczne; uniwersytet był 
na podorędziu, blisko przez Wisłę: w Toruniu. (...)

Toruń mistrzów, czyli przede wszystkim profesor 
Konrad Górski; sława i opoka polskiej polonistyki, 
ukochany Jej i niezapomniany „Montanus” – Mistrz 
Konrad. (Dodajmy nawiasem, że trzydzieści jeden lat 
temu, w tych murach, również obdarowany dyplomem 
doktora h.c. KUL). Toruńska uniwersytecka orografia 
studentki Borkowskiej obejmowała i inne wyniesienia: 
profesora Henryka Elzenberga, profesora Tadeusza 
Czeżowskiego i panią profesor Zofię Abramowiczów-
nę, zwaną w kręgach wileńskich i lubelskich Siostrą 
Anakondą, a w toruńskich po prostu Anakondą. Każ-
demu z tych nauczycieli akademickich zawdzięcza na-
sza Laureatka coś innego, a suma owego dobra, które 
od nich otrzymała i zaczerpnęła, złożyło się na solid-
ną humanistyczną formację uniwersytecką poszerzoną 
dodatkowo studiami z filozofii. W Toruniu poznała 
również i inną sławę nauki polskiej: profesora Karola 
Górskiego, mistrza nauk historycznych. (...)

Powołanie monastyczne, czy ogólniej, zakonne, na-
leży wspólnie z narodzinami, małżeństwem i śmiercią 
do świętych tajemnic. Wiemy, że znalazła się w klasz-

torze po toruńskich studiach, nie od razu jednak – stu-
dia ukończyła w czerwcu 1961 – i dopiero nieco póź-
niej, jesienią 1964 roku poszła za klauzurę. Najpierw 
była jeszcze teologia na KUL-u, trzy lata, przy czym na 
ten trzeci dojeżdżała już z Żarnowca. Profesję wieczy-
stą złożyła w pierwszą sobotę lipca 1970 roku.

Wstępując do zakonu benedyktyńskiego w kaszub-
skim opactwie Przemienienia Pańskiego razem z suk-
nią mniszki Anna Borkowska przyjęła imię Małgorza-
ta. Kolejne lata życia zakonnego Siostry Małgorzaty 
obfitują w całe mnóstwo działań przejawiających się 
twórczością intelektualną, pisarską, edytorską, badaw-
czą, archiwalną, translatorską, nauczycielską… Teksty, 
które opublikowała idą w setki, książek jest kilkadzie-
siąt. Uderza przede wszystkim różnorodność wypo-
wiedzi, bogactwo gatunków, rodzajów i form.”

Zasługi Siostry Małgorzaty dla historii monasty-
cyzmu i kultury religijnej w Polsce podkreślił także ks. 
prof. Marek Starowieyski. W nadesłanej recenzji twór-
czości s. Małgorzaty Borkowskiej napisał m.in.:

„Z punktu widzenia naukowego S. Borkowska 
z jednej strony otworzyła dla nauki nowy świat do-
tąd nieznany ani historykom, ani szerszej publiczno-
ści, a więc mniszek w dawnej Polsce, ich życie, kulturę, 
zasługi. Ogromny Leksykon jest kluczem do tego świa-
ta, przyczynki w postaci wydań tekstów, nakreślenie 
postaci i problemów związanych z monastycyzmem 
żeńskim, opublikowanych w innych książkach i arty-
kułach naukowych stanowią jego uzupełnienie. Z dru-
giej strony jej prace naukowe oraz popularnonaukowe, 
napisane jednak zawsze pięknym i prostym językiem, 
ukazują to życie tak światu nauki jak i przeciętnemu 
czytelnikowi. Rola popularyzatorska tych zagadnień, 
dzięki pięknemu językowi publikacji i wybitnemu ta-
lentowi literackiemu jest nie do przecenienia. Tu też 
można wymienić świetne życiorysy mniszek ale także 
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Dostojni... Kochani. Wszyscy.

Gdyby Pan Bóg myślał o mnie po-
łowę tego, co myśli pan profesor 

Gapski, miałabym zbawienie w kiesze-
ni. Ale nawet pan profesor Gapski nie 
zdołał ukryć faktu, że historyk jestem ci 
ja z przypadku. Przypadek wyglądał tak. 
Mógł być rok 1969, jakoś pod koniec 
mojego nowicjatu. Lato, popołudnie, za-
miatałam właśnie klasztorny korytarz, aż 
tu idzie nasza ówczesna ksieni, m. Edyta 
Samukówna. Zatrzymała się przy mnie 
i powiada: „Misiu, zabierz ty się lepiej 
do jakiegoś pisania, bo sprzątać to ty się 
nigdy nie nauczysz”. Jako posłuszna no-
wicjuszka, zapytałam natychmiast: „A co 
mam pisać?” Rzecz w tym, że dla mnie 
pisarstwo oznaczało pisanie powieści; 
ale Matka, jakkolwiek sama matema-
tyczka, miała ogromny kult historii; to 
ona przecież, mimo wielkich trudności, 
przywiozła z Wilna archiwum klasztor-
ne. Jasne było dla niej, że jak pisać, to 
dzieje. Więc dała mi to archiwum do 
uporządkowania i kazała zgłosić się do 
profesora Karola Górskiego, który wła-
śnie był u nas, jak co roku, na wakacjach, 
żeby mi dał jakąś pracę i instrukcje. I tak 
się zaczęło.

Była tu też mowa o moich przekła-
dach; tłumacz jestem także z przypad-
ku, bo żadnej filologii obcej nie studio-
wałam. Trochę wiadomości, trochę bez-
czelności, i tak to szło. Więc jeżeli mi-
mo to książki stoją na półce, to trzeba 
przede wszystkim podziękować dobrym 
ludziom, którzy pomogli. A jest ich taka 
armia, że i wyliczyć trudno. Nawet usze-
regować trudno: może chronologicznie? 
Zacznijmy od pierwszego mojego szkol-
nego anglisty, w którym mając lat trzy-
naście kochałam się na zabój, a który 
był świetnym pedagogiem; przeskaku-
jąc do Torunia, trzeba przede wszystkim 
wspomnieć prof. Zofię Abramowiczów-
nę, która z własnej inicjatywy i oczywi-
ście za darmo uczyła mnie przez kilka lat 
greki. Ale tak samo z własnej inicjatywy 
i za darmo pani Helena Bychowska, ów-

kilku mnichów, które w żywy sposób wprowadzają w życie mona-
styczne polskie. Swoimi publikacjami S. Borkowska pokazała rolę 
kobiety-zakonnicy w życiu Kościoła a zarazem przyczyniła się do 
promocji wiedzy o kobiecie w dawnej Polsce: swoimi pracami zrobiła 
dużo więcej dla świadomości znaczącej roli kobiety w Kościele niż 
dziesiątki krzyczących feministek.

S. Borkowska swymi tłumaczeniami podstawowych starożytnych 
tekstów monastycznych greckich i łacińskich napisanych prostym 
i barwnym językiem współczesnym przyczyniła się do popularyzacji 
w Polsce starożytnego monastycyzmu, otwarła drogę i zachęciła do 
powstania dalszych przekładów; podobną rolę odegrały jej opracowa-
nia, jak również wstępy do tych pism. Niemałą także zasługę S. Bor-
kowskiej stanowią inne, równie piękne przekłady z języków współ-
czesnych, a więc wybitnych dzieł wspomnianych już benedyktynów 
dom C. Marmion i dom J. Leclercq oraz książki D. Nicoll, Świętość 
(Warszawa 1998).

Zarzucano Siostrze Borkowskiej, że zbyt mało cytuje literaturę 
przedmiotu. Być może, był to i zarzut prawdziwy, bo skąd miała mieć 
dostęp w Żarnowcu, odległym od wielkich bibliotek uniwersyteckich, 
do najnowszych, często horrendalnie drogich współczesnych opraco-
wań. Ale z drugiej strony, S. Borkowska świadoma tego ograniczenia 
swojej pracy, wybrała inny typ działalności: pracę na źródłach pol-
skich i to niemalże wyłącznie na źródłach, które znała, sczytywała, 
opracowywała, wydawała. Rzadko spotyka się dziś uczonego, który 
pracuje w takim stopniu niemalże wyłącznie na źródłach. Ten ele-
ment właśnie stanowi bogactwo twórczości naukowej S. Borkowskiej. 
I dziesiątki tych źródeł wydała, udostępniając je w ten sposób tym, 
którzy je następnie w oparciu o literaturę będą opracowywać i two-
rzyć syntezy.

Dzieło naukowe S. Borkowskiej jest imponujące, a bibliografia jej 
prac przypomina raczej bibliografię dużego instytutu naukowego niż 
mniszki żarnowieckiej. Tego wszystkiego bowiem dokonała siostra 
zakonna benedyktynka, magister polonistyki, nie związana z jakim-
kolwiek uniwersytetem czy instytutem historycznym polskim czy 
zagranicznym, mieszkająca w klasztorze w Żarnowcu, dalekim od 
wielkich bibliotek czy ośrodków naukowych i prawdopodobnie, dys-
ponująca niewielkimi funduszami. Są to jednak nie tylko liczne prace, 
ale także prace pionierskie, otwierające nowe drogi nauki w Polsce. 
Wiele z nich, oprócz tych najściślej naukowych, jest w dodatku pi-
sanych świetnym językiem i z zacięciem literackim; uczona bowiem 
jest zarazem doskonałą pisarką i tłumaczką o czym także świadczą jej 
felietony, utwory powieściowe czy opowiadania, których tu z oczywi-
stych powodów nie omawiamy.

Dzieło S. Borkowskiej to dzieło nie tylko uczonej, ale humanistki. 
Różnorodność tematów, piękna forma, zaskakujące analizy postaw 
i zjawisk wskazują na szerokie horyzonty, gdzie jest miejsce na zna-
jomość dokumentów mniszek polskich pisanych kulawą polszczyzną, 
mnichów egipskich i ich barwnego i jędrnego języka oraz poezji R. 
Kiplinga. W tych publikacjach S. Borkowska zajmuje się oczywiście 
faktami, ale przede wszystkim ludźmi, i to chyba stanowi nie tylko 
o wartości, ale o uroku jej prac. To żywi ludzie wyglądają i przema-
wiają do nas z jej książek, artykułów, esejów.”
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czesny kierownik literacki toruńskiego 
teatru, uczyła mnie hiszpańskiego. No 
i szczególna wdzięczność należy się pro-
fesorowi Tadeuszowi Czeżowskiemu, 
którego ćwiczenia z logiki były dla mnie 
rewelacją i rewolucją w sposobie myśle-
nia. I profesorowi Konradowi Górskie-
mu, za to podejście do literatury pięk-
nej i do tekstu, które sam reprezentował 
i nam przekazywał. Kiedy przyjechałam 
na KUL, a mając już jedne studia za sobą, 
nie mogłam starać się o stypendium ani 
o miejsce w akademiku, prof. Leokadia 
Małunowiczówna przyjęła mnie do do-
mu i zatrudniła jako sekretarkę. A kiedy 
po roku z powodu kłopotów rodzinnych 
musiałam wrócić na stałe do domu, nasz 
ówczesny wykładowca apologetyki, ks. 
prof. Stanisław Nagy, dzisiejszy kardy-
nał, wymyślił i przeprowadził, żebym 
mogła studiować dalej, dojeżdżając tylko 
co miesiąc na kilka dni. Były z tym zwią-
zane zabawne epizody; kiedyś musiałam 
zdać egzamin z całorocznego wykładu 
kursowego u profesora, którego idąc na 
ten egzamin nie poznałam na korytarzu, 
bo go poprzednio ani razu nie widzia-
łam. Notatkami z wykładów dzieliła się 
ze mną matka Jolanta Woroniecka, ur-
szulanka, późniejsza założycielka nowe-
go zgromadzenia zakonnego w Indiach.

Właściwie na całej mojej drodze do-
brzy ludzie podawali mnie jedni drugim. 
Dochodząc do czasów klasztornych i do 
moich prac historycznych: wdzięczność 
należy się matce Edycie oczywiście, cho-
ciaż tylko zakonnice zdolne są zrozu-
mieć, jaką zrobiła ofiarę, każąc mi część 
czasu przeznaczonego w ciągu dnia na 
pracę domową i zarobkową poświęcić 
archiwum. Dalej profesorowi Karolo-
wi Górskiemu za ukierunkowanie mo-
ich badań, rady, wskazówki. Ojcu Jano-
wi Leclercq, który ukształtował moje 
pojęcia o historii monastycznej. Robił 
to nie tylko przez swoje książki; tak-
że podczas naszych wspólnych podróży, 
kiedy odwiedzał polskie klasztory. (Raz 
w pewnym małym miasteczku wywoła-
liśmy niepokój: mówiono, że po mieście 
chodzą jacyś dziwni ludzie, stary ksiądz 
i potężny mężczyzna przebrany za za-
konnicę, rozmawiają w jakimś dziwnym 
języku i czego oni tu chcą?!) Wreszcie 
szczególna wdzięczność należy się pa-
nu profesorowi Jerzemu Kłoczowskie-
mu, a to za jego zupełnie swoistą logikę. 
Rozumowanie brzmiało tak: o naszych 
żeńskich zakonach klauzurowych nikt 

nie pisze, więc – więc! – napisze o nich 
siostra Małgorzata. No i cóż było robić? 
Napisałam.

Długo bym tu stała, wyliczając wszyst-
kie klasztorne archiwistki i wszystkich 
klasztornych, diecezjalnych i świeckich 
archiwistów i bibliotekarzy, którzy mi 
pomogli. Pewnie, bywało raz na wozie, 
raz pod wozem. Z niejednej furty klasz-
tornej odesłano mnie z kwitkiem; przy-
najmniej za pierwszym podejściem, bo 
w końcu udało się wszystkie te twier-
dze zdobyć. Należy też pamiętać, że du-
ża część mojej kwerendy to były czasy 
PRL. W pewnej bibliotece PAN-u dy-
żurna usadziła mnie w czytelni profe-
sorskiej, a potem przyszedł dyrektor 
i wyprosił mnie stamtąd. W innej, uni-
wersyteckiej, kiedy stanęłam w drzwiach 
czytelni, powitał mnie wesoły okrzyk 
dyżurnego: „Prosimy, siostro, prosimy! 
My tutaj zakonnice lubimy, my tyl-
ko nie lubimy komunistów!” Najlepsza 
jednak była moja przygoda w Warsza-
wie za plecami Kopernika. Kazano mi 
wypełnić ogromny formularz, odbity na 
powielaczu, a zawierający pytania o to 
wszystko, co mogłoby stanowić jakiś po-
wód, a przynajmniej pretekst, żeby mnie 
do tak uczonej instytucji wpuszczono. 
Wypełniłam go, przyszłam do czytelni 
i z należną czcią wręczyłam go dyżur-
nej; a ponieważ siedzący tam naukowcy 
przyjęli mnie zdziwionymi spojrzeniami, 
natychmiast uciekłam w najciemniej-
szy kąt. I nagle słyszę za sobą wybuch 
śmiechu! Okazało się, że przez pomył-
kę wręczyłam dyżurnej nie ten druczek 
z kwestionariuszem, ale inny, wygląda-
jący podobnie, który stwierdzał... że ja-
ko rolniczka jestem ubezpieczona. Wła-

śnie nieco wcześniej Gierek przyznał 
ubezpieczenie rolnikom, a ponieważ 
podstawą utrzymania naszego klaszto-
ru jest gospodarstwo rolne, więc objęło 
to i nas. Miałam to zaświadczenie przy 
sobie w podróży na wszelki wypadek; 
ale jako podstawa prawna do korzysta-
nia ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk 
było ono czymś, w każdym razie, nieco-
dziennym. Dyżurna z wielkiej uciechy 
już nawet nie chciała oglądać tego praw-
dziwego, tylko dała mi książki i pewnie 
śmiała się ze mnie do wieczora. Tu wsio-
sko od maleńkości, a w przekładzie na dzi-
siejszą polszczyznę: Ze z wsi jestem...

Kiedy już o kwerendzie mowa, wiel-
kie dzięki należą się tym wszystkim, 
którzy z dobrej woli kopiowali dla mnie 
archiwalia, jeśli do takowych akurat nie 
mogłam dotrzeć, a to bądź robiąc mo-
zolnie notatki, bądź sprawiając mi pre-
zent z mnóstwa kserokopii lub plików. 
I wreszcie, kiedy już książka wspólny-
mi siłami gotowa, przychodzi kolej na 
wydawców. Pierwszym moim wydaw-
nictwem był Znak i nie zapomnę życz-
liwości pana redaktora Jacka Woźnia-
kowskiego. I znowu, długo by wyliczać... 
Tak więc ten doktorat uhonorował całe 
mnóstwo ludzi; żeby zacytować Gołu-
biewa: Obacz no, pół księstwa zagarnął 
niewodem... I dobrze, bo historia to wła-
śnie sprawa ludzi; przynajmniej tak ją 
rozumiem i tak ją pisałam. Ludzi; nie 
instytucji, nie przedmiotów, ale ludzi, 
którzy czegoś chcieli, coś sobie stawiali 
za cel, jakoś im to wychodziło mniej lub 
bardziej, i to jest właśnie pasjonujące: 
odkrywać, jak i dlaczego. Więc w imie-
niu wszystkich ludzi, uhonorowanych 
tym doktoratem – DZIĘKUJĘ. 

Historia to sprawa ludzi
wykład S. Małgorzaty Borkowskiej
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słowa te wypowiedział 10 czerwca 1981 
roku w Bibliotece Uniwersyteckiej Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Cze-
sław Miłosz podczas spotkania z mło-
dymi polonistami, uczestnikami Ogól-
nopolskiej Sesji Studenckiej na temat je-
go twórczości. Do tego zdarzenia doszło 
dzięki przyznaniu w dniu 9 października 
1980 roku poecie Literackiej Nagrody 
Nobla za całokształt twórczości. Było to 
coś tak radosnego, niewyobrażalnego, że 
i dziś trudno je dokładnie nazwać i opi-
sać. Osobiście po raz pierwszy wyraźnie 
usłyszałam głos poety. Do tej pory cza-
sami, sporadycznie, strasznie zagłusza-
ny, zniekształcony docierał do Polski na 
falach rozgłośni Radia Wolna Europa. 
A tu nagle w Polskim Radiu Czesław 
Miłosz swoim głębokim, mocnym, cha-
rakterystycznym głosem (do dziś mam 
go w uszach) przeczytał (wygłosił) krót-
ki, wielce wymowny, piękny wiersz pt. 
Tak mało 

„Tak mało powiedziałem.
Krótkie dni.
Krótkie dni,
Krótkie noce,
Krótkie lata.
Tak mało powiedziałem,
Nie zdążyłem.
Serce moje zmęczyło się
Zachwytem,
Rozpaczą,
Gorliwością,
Nadzieją.
Paszcza lewiatana
Zamykała się na mnie.
Nagi leżałem na brzegach
Bezludnych wysp.
Porwał mnie w otchłań ze sobą
Biały wieloryb świata.
I teraz nie wiem
Co było prawdziwe.” 

(z tomu Gdzie wschodzi słońce i kędy 
zapada)

Podczas studiów na KUL-u często 
miałam kontakt z wierszami poety, bo-
wiem od znajomych profesorów i innych 
pracowników dość regularnie (w wiel-
kim zaufaniu i tajemnicy, niemal konspi-
racyjnie) otrzymywałam do przeczytania 
paryską „Kulturę”, a w niej publikowano 
utwory Miłosza. Niektóre z nich przepi-
sywałam w specjalnym notesie, podoba-
ły mi się, były takie mądre, tajemnicze, 
nastrojowe, a przede wszystkim zaka-
zane, nielegalne, niewydawane w kra-

ju. Mimo narzuconej zmowy milczenia 
twórczość przyszłego noblisty była zna-
na w środowisku Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. Kilka moich kole-
żanek-polonistek pisało na temat wielu 
utworów prace ćwiczeniowe, seminaryj-
ne, magisterskie. W pamięć zapadło mi 
studium zmarłej na raka w 1960 roku 
w wieku 25 lat Krystyny Papierkowskiej, 
jedynej córki wybitnego prawnika profe-
sora Zdzisława Papierkowskiego (1903-
80). Pisała na temat wiersza wyjątkowej 
urody pt. Walc (z tomu Ocalenie). Po jej 
śmierci pani Danusia Zamącińska-Pa-
luchowska (1935-2007) podsunęła ro-
dzicom zmarłej myśl umieszczenia na 
płycie nagrobnej Krysi dwóch wersów 
z tego wiersza:

„Rozumiesz. Jest taka cierpienia 
granica,

Za którą się uśmiech pogodny 
zaczyna.”

Po ogłoszeniu decyzji o Noblu dla 
Miłosza poinformowała o tym laure-
ata i dołączyła zdjęcie płyty z cytatem. 
Lubię lubelski cmentarz przy ulicy Li-
powej, często odwiedzałam grób Krysi 
i wpatrywałam się w te słowa. 

W 1977 roku trafił do mnie, przywie-
ziony przez kogoś z zagranicy, eleganc-
ko wydany rok wcześniej w Ann Arbor 
w Stanach Zjednoczonych (w zielonej 
płóciennej okładce ze złoconymi litera-
mi i zdjęciem autora) obszerny wybór 
Utworów poetyckich. Poems (ss. 401). Cóż 
to była za uczta! Zwłaszcza, że książkę 

otrzymałam na dłużej. Brałam ją do rąk, 
dotykałam, oglądałam, taka była piękna, 
nierealna-realna. I mogłam się nią de-
lektować do woli. Zamieszczone w niej 
utwory ogromnie mi się podobały, czy-
tałam je wiele razy, raz za razem, raz za 
razem, po raz kolejny i po raz kolejny, 
z drżącymi rękami. Pewnie tak kiedyś 
czytano wielkich romantyków. Przeczy-
tało je też sporo zaufanych osób. Miałam 
je również owego wieczoru 9 paździer-
nika 1980 roku.

W związku z Noblem tom ten jed-
nak musiałam oddać. Przedrukowywano 
z niego wiersze w wielu wydawnictwach 
drugiego obiegu (m.in. w wydawanych 
na KUL-u od jesieni 1977 roku „Spo-
tkaniach”. Niezależnym Czasopiśmie 
Młodych Katolików; współtworzyłam 
je; wybrane wiersze przepisywałam na 
matrycach węglowych; straszna robota!!!, 
ale ile dawała satysfakcji!!!), tak skutecz-
nie, tak wielokrotnie, że zniszczono go 
do cna. Na szczęście książka ta znajdu-
je się w zbiorach Biblioteki Uniwersy-
teckiej KUL i można korzystać z niej 
w Czytelni Ogólnej (nie wypożycza się 
jej do domu).

Cieszyłam się ogromnie, że wiersze, 
powielane na – z trudem gdzieś zdoby-
wanym – kiepskim papierze (innego nie 
było), trafiały do ludzi, którzy ze wzru-
szeniem kupowali je, czytali, cieszyli się, 
że mogą obcować z wielką poezją. Sta-
ła się ona natchnieniem dla rozwijającej 
się opozycji politycznej w kraju. Wiele 
takich tomików sama nabyłam i rozda-

Najdroższy, najbliższy mojemu 
sercu doktorat honoris causa
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łam w prezencie, zawsze przyjmowanym 
z nieukrywaną radością. Jeden z nich, 
maleńki, wielkości ¼ kartki formatu A4, 
liczący 20 stron, zatytułowany Gdzie 
wschodzi słońce i kędy zapada, wydany 
w Gdańsku w 1980 roku przez Mło-
dą Polskę, przed Bożym Narodzeniem 
1980 roku zawiozłam do domu rodzin-
nego. Czytali go moi bracia, bratowe, ich 
dzieci, a zwłaszcza Mamusia. Jakież by-
ło moje zdziwienie, gdy w minione Bo-
że Narodzenie (2010 roku), znalazłam 
go w jednej z maminych szuflad. Nie 
wierząc własnym oczom, zapytałam – 
„Mamusiu, jak to się uchowało?” W od-
powiedzi usłyszałam – „Przecież to ty 
przywiozłaś w tamtych latach, jako coś 
bardzo ważnego, cennego. Nie mogłam 
tego wyrzucić. Jeśli chcesz, możesz za-
brać”. Wzięłam, mam i zachowam na 
pamiątkę, jako narodową relikwię, si-
gnum temporis, by pokazywać młodym 
adeptom polonistyki, historii i innych 
nauk.

Tymczasem kilkanaście dni po ogło-
szeniu werdyktu Komitetu Noblow-
skiego w Sztokholmie, w dniu 22 paź-
dziernika Rada Wydziału Nauk Hu-
manistycznych KUL na wniosek Sekcji 
Filologii Polskiej podjęła jednomyślną 
uchwałę o nadaniu Czesławowi Miło-
szowi, „najwybitniejszemu poecie pol-
skiemu, tłumaczowi Pisma Świętego na 
język polski, jednemu z największych 
autorytetów moralnych wśród twór-
ców współczesnej kultury polskiej tytu-
łu doktora honoris causa”. Na posiedze-
niu w dniu 8 listopada 1980 roku „Senat 
Akademicki KUL zatwierdził jedno-
myślnie uchwałę Rady Wydziału Nauk 
Humanistycznych o nadaniu Czesławo-
wi Miłoszowi, laureatowi nagrody No-
bla, najwyższej godności uniwersyteckiej 
tytułu doktora honoris causa, traktując 
to jako wyraz głębokiego uznania za je-
go zasługi dla literatury i kultury pol-
skiej”. Na KUL myślano już o tym od 
kilku lat, lecz zamiary te udaremniała 
ówczesna sytuacja polityczna. Dopiero 
nagroda Nobla umożliwiła realizację tej 
inicjatywy, a także otworzyła drzwi Mi-
łoszowi do rodzinnego kraju.

W Bibliotece Uniwersyteckiej urzą-
dzono wystawę poświęconą poecie, uro-
czyście otwartą we środę 29 październi-
ka 1980 roku. W gablotach umieszczo-
no kilka starannie przepisanych wierszy, 
duże zdjęcia ich autora, przedwojenne 
zbiory jego poezji, a także te drukowane 
poza Polską. Tłumy przychodziły oglą-
dać tę ekspozycję. Nauczyciele – z Lu-
blina i okolic – przyprowadzali uczniów. 

Uniwersytet starannie przygotowy-
wał się do uroczystości, w której udział 
zapowiedziało wiele znakomitych osób. 
Wszystkich należało serdecznie przy-

jąć i ugościć, a ówczesne zaopatrzenie 
w żywność było mizerne. Dziewięt-
nastego maja 1981 roku ksiądz rektor 
Mieczysław Albert Krąpiec OP (1921-
2008) wystosował do wojewody lubel-
skiego – Eugeniusza Garbca pismo na-
stępującej treści: „W dniach 10-12 VI 
br. przybywa na Katolicki Uniwersytet 
Lubelski wybitny poeta polski, laureat 
Nagrody Nobla Czesław Miłosz, które-
mu Uniwersytet nasz nada tytuł doktora 
honoris causa. W związku z tą uroczy-
stością przybędzie także na KUL około 
400 przedstawicieli świata nauki, kultury 
i sztuki z kraju i zagranicy. Zwracam się 
z uprzejmą prośbą do Pana Wojewody 
o przydział na tę okoliczność 100 kg 
wieprzowiny, 50 kg cielęciny, 30 kg wę-
dliny w najwyższym gatunku oraz 200 
kg flaków. Bardzo prosimy o pozytyw-
ną decyzję”. Jaka była odpowiedź – nie 
wiem. Dodam jedynie, że żaden z gości 
głodny nie chodził, ani głodny nie odje-
chał z KUL-u.

Nadszedł czerwiec 1981 roku, czas 
zapowiedzianych odwiedzin kraju po 
trzydziestu latach nieobecności. Piątego 
czerwca Czesław Miłosz z synami An-
tonim i Piotrem przyleciał do Warszawy. 
Rozpoczęła się dwutygodniowa wizyta 
poety w Polsce. Na Okęciu wśród wi-
tających byli: rektor Krąpiec, prof. Ire-
na Sławińska (1913-2004; koleżanka 
poety z Uniwersytetu Stefana Batore-
go w Wilnie, uczestniczka uroczystości 
odbioru nagrody Nobla w Sztokholmie 
w dniu 10 grudnia 1980 roku) i prorek-
tor Stefan Sawicki. 

Władze państwowe w stan pod-
wyższonej gotowości postawiły milicję 
i Służbę Bezpieczeństwa w miastach, do 

których miał przybyć Miłosz (Warsza-
wa, Kraków, Lublin, Łomża i Gdańsk). 
Wysłano tam specjalne szyfrogramy. 
Ogólnokrajowej sprawie obiektowej, „na 
fakt związany z wizytą w Polsce emigra-
cyjnego literata, laureata Nagrody Nobla 
– Czesława Miłosza”, nadano kryptonim 
„Poeta”. Śledzono niemal każdy krok pi-
sarza. W Lublinie szyfrogram nr 1080 
„w związku ze złożoną sytuacją społecz-
no-polityczną w kraju i spodziewanym 
wzrostem napięcia społecznego 8 czerw-
ca 1981 roku godz. 15.00, do odwołania, 
stan podwyższonej gotowości do działań 
jednostek MO województwa lubelskie-
go, ze szczególnym uwzględnieniem:

zorganizowania sprawnej służby  
dyżurnej w posterunkach MO,
przebywania funkcjonariuszy  
w czasie wolnym od pracy w miej-
scu zamieszkania, a w przypadku 
wyjazdu – uzyskania zgody kierow-
nika jednostki,
zapewnienie w dniach wolnych od  
pracy, ciągłości służby.”

wydał kierownik Sztabu KWMO 
w Lublinie mjr mgr Aleksander 
Chochorowski. 

Program odwiedzin był niezwykle 
wypełniony i bogaty, napięty do granic 
ludzkich możliwości. Po czterech dniach 
spędzonych w Krakowie, Miłosz mocno 
spóźniony dojechał we środę 10 czerw-
ca do Lublina. Późnym popołudniem 
dotarł do Biblioteki Uniwersyteckiej 
KUL. Po powitaniu przez profesorów 
Sawickiego i Zgorzelskiego w towarzy-
stwie dyrektora biblioteki Andrzeja Pa-
luchowskiego obejrzał dedykowaną mu 
wystawę. W czytelni głównej spotkał się 
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z młodymi polonistami (uczestniczy-
łam w tym spotkaniu; mam w oczach 
stół nakryty zielonym suknem, na nim 
wazon z rumiankami; za stołem po-
eta, profesor Zgorzelski, prof. Sławiń-
ska i Leonard Górski – prezes Koła Po-
lonistów Studentów KUL, organizator 
sesji). Prof. Zgorzelski, przyjaciel poety 
z Wilna, powiedział m.in. – „...korzy-
stając z pewnego marginesu wolności, 
który miał nasz uniwersytet, mieliśmy 
możność poznawania poezji pana przez 
ten cały okres. Nawet w najtrudniej-
szych czasach mogliśmy na ćwiczeniach, 
na seminariach, na wykładach także mó-
wić o panu, mówić jawnie (...) Poezja 
ta przemawiała do nas umiłowaniem 
wolności, umiłowaniem kraju rodzinne-
go i Ojczyzny”. Następnie Miłosz prze-
czytał kilka swoich wierszy (Ars poetica?, 
Zaklęcie, (W pewnej odległości postępuję za 
tobą), (Odstąp ode mnie duchu ciemny...), 
Gwiazda piołun, O aniołach, Oeconomia 
Divina, Piosenka wielkopostna) i odpo-
wiadał na pytania. Jedno z nich – „co 
znaczy być poetą?” skwitował – „żebym 
to ja wiedział...” W zakończeniu nawią-
zał do czekającej go nazajutrz uroczy-
stości – „Dostałem dwa doktoraty ho-
norowe w Ameryce [University of Mi-
chigan w Ann Arbor – 1977 rok i New 
York University – 1981 rok; M.W.], ten 
będzie trzeci, ale oczywiście najdroższy, 
najbliższy mojemu sercu, jako że istnie-
ją związki pomiędzy tą uczelnią i moim 
uniwersytetem, na którym obaj studio-
waliśmy z prof. Zgorzelskim”. Na nocleg 
– ze względów bezpieczeństwa – udał 

się do rezydencji biskupów lubelskich, 
a nie do hotelu „Unia” jak planowano 
pierwotnie.

We czwartek 11 czerwca 1981 roku 
o godzinie 9 w Kościele Akademickim 
mszę świętą w intencji poetów i pisa-
rzy polskich zmarłych, zaginionych i za-
mordowanych w kraju i na obczyźnie 
w latach 1939-1945 odprawił ksiądz bi-
skup Bolesław Pylak, Wielki Kanclerz 
KUL. W pięknym kazaniu ksiądz arcy-
biskup Henryk Gulbinowicz, metropoli-
ta wrocławski podziękował poetom i pi-
sarzom za ich „słowa wielkie i czyste”, bo 
one budowały i budują poprawnie na-
sze „polskie ja”. Następnie poeta Alek-
sander Rymkiewicz (1913-83), kolejny 
z wileńskich przyjaciół Miłosza, odczy-
tał wymowną acz niepełną listę pisarzy. 
Po raz pierwszy głośno, oficjalnie pa-
dły nazwiska m.in. dwóch literatów (za-
mordowani przez Sowietów w 1940 ro-
ku; jak się później okazało rozstrzelano 
ich w Charkowie) – Władysława Sebyły 
(1902-40) i Lecha Piwowara (1909-40). 
Ciarki przeszły po plecach. Po chwili 
gromkie brawa rozległy się w podzię-
kowaniu za te informacje. Na początku 
września 2009 roku nawiedziłam Pol-
ski Cmentarz Wojenny w Charkowie. 
W imieniu nieżyjącego już Czesława 
Miłosza i własnym zapaliłam przywie-
zione z Polski znicze przy metalowych 
tabliczkach, upamiętniających Sebyłę 
i Piwowara. Mimo woli przypomniały 
mi się słowa noblisty:

„Związali drutem człowiekowi ręce
I wyśmianego kładli w płytkie groby.

Żeby nie wzywał prawdy 
w testamencie

I już na zawsze był anonimowy.” 
(Gwiazda piołun)

Dalszy ciąg uroczystości odbył się 
w nowej, niezupełnie ukończonej, auli 
uniwersyteckiej, wypełnionej do granic 
możliwości. Ogromna ilość osób chciała 
w niej uczestniczyć m.in. też dlatego, że 
nie zgodzono się na transmisję Telewi-
zji Polskiej, „bo kłamie”. Ludzie chcie-
li za wszelką cenę zdobyć zaproszenie 
i wcisnąć się do auli. Mój ówczesny szef, 
ciężko chory ksiądz prof. Romuald Łu-
kaszyk (zmarł dokładnie dwa tygodnie 
później; 25 czerwca) swoje zaproszenie 
ofiarował leczącemu go kardiologowi 
prof. Marianowi Markiewiczowi. Pod-
niośle zabrzmiała wykonana przez Chór 
Akademicki pieśń Gaude Mater Polonia 
Grzegorza G. Gorczyckiego. Słowo po-
witalne wygłosił ojciec rektor Krąpiec. 
Szczególnie gorąco witał „naszego Ho-
norowego Gościa, który wszystkich nas 
tu zgromadził. Widzimy w nim Czło-
wieka, Twórcę, Profesora, Laureata wie-
lu nagród, z najwyższą – Nobla, Symbol 
skupiający duchowe wartości narodowe, 
europejskie, ogólnoludzkie, jak ogólno-
ludzką, europejską i polską zarazem jest 
twórczość Poety zakorzenionego bez 
reszty w ziemi ojczystej”. „Dzień dzisiej-
szy jest świętem nas wszystkich, którzy 
wyznają, że polska twórczość kulturowa 
jest niepodzielna i niezależna od granic 
terytorialnych, politycznych i wyznanio-
wych – jeśli to jest twórczość ludzkiego 
ducha dążącego w miłości do Prawdy 
i Dobra” – podkreślił. Zacytował dwa 
wersy z wiersza Do Tadeusza Różewi-
cza, poety:

„Szczęśliwy naród, który ma poetę
I w trudach swoich nie kroczy 

w milczeniu.” 
(Światło dzienne) 

„W tym Uniwersytecie twórczość 
Miłosza była znana i uznawana. Pra-
gnęliśmy od kilku lat złożyć nasze uni-
wersyteckie najwyższe uznanie: dokto-
rat honoris causa Czesławowi Miłoszo-
wi w imieniu tych wszystkich, którzy 
uznają trwałe wartości chrześcijańskiej 
kultury, wspólnego dobra Europy. Nasze 
starania, o których w imieniu Uczelni 
informowałem przed kilku laty osobiście 
profesora Miłosza w Berkeley, zostały 
pomyślnie sfinalizowane teraz, gdy po-
jawiły się nowe możliwości odrodzenia 
narodowej, chrześcijańskiej kultury. Stąd 
nasza radość” – przypomniał o. Krąpiec.

Kolejnym punktem programu uro-
czystości było odczytanie listu pryma-
sa Stefana Wyszyńskiego, napisanego 
na krótko przed jego śmiercią (28 ma-
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ja 1981 roku), nadesłanego na ręce rek-
tora, a zatytułowanego „Do świadków 
promocji doktorskiej laureata nagrody 
Nobla Czesława Miłosza”. Cytując frag-
menty psalmów i Rodzinną Europę (czy-
tane w bezsenne noce) ksiądz prymas 
postrzegał poetę jako „człowieka prze-
bijającego się przez „rodzinną Europę” 
od dębów ponarskich aż po kalifornij-
ski krasnobór dziewiczego lasu sekwoi”, 
samotnego Nawigatora, posługującego 
się jedynie łupinką własnej osobowości, 
walczącego z potopami wieków, dążą-
cego wytrwale do idealnej wizji czło-
wieka wolnego, w samotnej wędrówce 
niosącego obraz człowieka XX wieku, 
„który doświadczył wiele i nie chce zo-
stać niewolnikiem ani techniki myślowej 
szkół filozoficznych, ani mnóstwa pro-
gramów społecznych, ani więziennej ar-
chitektury, ani też tupetu władców coraz 
to okrutniejszych”. Nowemu doktorowi 
honoris causa KUL życzył, „by swobod-
nie żeglował – bez łodzi – do wybrane-
go celu: ratowania godności i wolności 
Osoby, człowieka, każdego człowieka, 
by „powstało nowych ludzi plemię, ja-
kich jeszcze nie widziano” (Eugeniusz 
Małaczewski). 

Dziekan Wydziału Nauk Huma-
nistycznych, prof. Zygmunt Sułowski 
(1920-95) odczytał uchwały Rady Wy-
działu i Senatu KUL. W laudacji, czyli 
przemówieniu pochwalnym, prof. Irena 
Sławińska – promotor doktoratu hono-
rowego – podkreśliła, że „dzień dzisiej-
szy wpisuje Czesława Miłosza formal-
nie i uroczyście w dzieje naszej uczelni”, 
choć „jest on od dawna w nasze życie 
uniwersyteckie wpisany, i to na różne 
sposoby: jest obecny w świadomości wy-
kładowców i studentów, obecny w wy-
kładach i w pracach studenckich, czy-
tany, dyskutowany, recytowany, zarówno 
przed trzydziestu laty, jak i dziś. Był nam 
zawsze potrzebny – nam, społeczności 
akademickiej, i nam, narodowi. Potrzeb-
ny na różnych zakrętach naszych histo-
rycznych dróg: w okresie stalinowskiej 
nocy i po załamaniu się nadziei na zmia-
ny po robotniczych protestach i złudnej 
„odwilży” w 1956 roku, podczas hanieb-
nych, antysemickich wypadków mar-
cowych w 1968 roku i ich konsekwen-
cji, po grudniu 1970 roku, gdy strzela-
no do gdyńskich robotników, a zmiany 
we władzach przyniosły jeszcze bardziej 
zakłamaną i fałszywą epokę, w 1976 ro-
ku, kiedy obudziła się solidarność i za-
kładano komitety w obronie represjono-
wanych robotników z Radomia”.

O jego poezji nie jest łatwo mówić, 
gdyż jest ona niezmiernie bogata, różno-
rodna, zmienna, dojrzewająca „ku wiel-
kiej prostocie i wielkim sprawom czło-
wieczym”. Rosła „zachwytem, gorliwo-

ścią, nadzieją”. Jej wiodącymi motywami 
są: „zachwyt, podziw, dar”. „Zakochany 
we wszelkiej rzeczy, która istnieje” au-
tor jest nie tylko poetą – zaznaczyła pa-
ni profesor – „ale i interpretatorem po-
ezji”, i tłumaczem, który literaturze pol-
skiej przyswajał teksty J. Maritaina i S. 
Weil, utwory W. Szekspira i J. Miltona, 
W. Whitmana, W.B. Yeatsa, J.R. Jeffer-
sa i Th.S. Eliota, a także księgi biblijne. 
Po 1960 roku uprawiał eseistykę, zna-
ną w Polsce jedynie i wyłącznie z wy-
dawnictw tzw. drugiego obiegu, ukazują-
cych się poza zasięgiem cenzury. Z my-
ślą o młodzieży amerykańskiej opraco-
wał podręcznik literatury polskiej (The 
History of Polish Literature, New York 
1969) oraz antologię polskiej poezji po-
wojennej (Postwar Polish Poetry, Garden 
City 1965 i 1970). We własnych prze-
kładach na język angielski wydał wier-
sze dwóch polskich poetów – Zbignie-
wa Herberta (Selected Poems, Harmond-
sworth 1968) i Aleksandra Wata (Medi-
terranean Poems, Ann Arbor 1977). „Że 
w jego właśnie ręce złożono wszystkie 
najwyższe laury – to także premia za ca-
ły wielki trud życia, pisarski, translator-
ski, za formowanie młodych w Ameryce, 
ale przede wszystkim w Polsce, poprzez 
słowo wyzwalające, poezję w służbie 
Dobrego. Sprzymierza się ona z pięk-
ną i bardzo młodą Filo-Sof iją, jedno-
czy w psalmie błogosławieństwa i dzięk-
czynienia, jest siłą, która przezwycięży 
„pieśń odrazy do świata” – zakończyła 
profesor Sławińska. 

Nastąpił wyczekiwany moment. 
Wszyscy wstali. Ksiądz rektor Krąpiec 
odczytał łaciński tekst dyplomu dok-
toratu, w tłumaczeniu na język polski 
brzmiący – „Pod najwyższym protek-
toratem Świętej Stolicy Apostolskiej 
i najjaśniejszej Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej my: Mieczysław Albert Krą-
piec, doktor teologii i filozofii, profe-
sor zwyczajny metafizyki, obecnie rektor 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go; Zygmunt Sułowski, doktor filozo-
fii, profesor nadzwyczajny metodologii 
i nauk pomocniczych historii, obecnie 
dziekan Wydziału Nauk Humanistycz-
nych KUL; Irena Sławińska, ustanowio-
na zgodnie z przepisami promotorem, 
nadaliśmy prześwietnemu mężowi Cze-
sławowi Miłoszowi znakomitemu po-
ecie, który uprawą pięknego słowa i wy-
miarem moralnym swej poezji wysłu-
żył Polsce najwyższy laur, tłumaczowi 
Pisma Świętego, ambasadorowi kultury 
polskiej za granicą, profesorowi litera-
tur słowiańskich w Ameryce, zgodnie 
z uchwałą Senatu Akademickiego, pod-
jętą na wniosek Rady Wydziału Nauk 
Humanistycznych, tytuł i godność, pra-
wa i przywileje doktora honoris causa, 

a dla uwierzytelnienia powyższego ak-
tu zaopatrujemy ten dyplom pieczęcią 
wielką Uniwersytetu. Lublin, dnia 11 
czerwca 1981 roku”. 

Obaj panowie i pani profesor wręczy-
li poecie dyplom, potem były gratulacje, 
kwiaty (wręczała je studentka poloni-
styki – Lucynka Seweryniak; od 1988 
roku siostra karmelitanka Maria Lucy-
na od Krzyża, od 2000 roku w Karmelu 
Dzieciątka Jezus w Betlejem w Palesty-
nie – i nieznany mi z nazwiska i imienia 
młody człowiek), uśmiechy, niemilkną-
ce brawa. Ogromna radość zapanowała 
w auli. Przerwał ją przejmująco wyko-
nany przez chór polonez Pożegnanie Oj-
czyzny Michała K. Ogińskiego. Niejedne 
oczy zaszkliły się łzami. 

Głos zabrał wyraźnie wzruszony dok-
tor honoris causa. W klarownym wykła-
dzie przyznał, że „czuje się jak student, 
który stanął nad książkami i śni mu się, 
że nagle dostał doktorat, a nie rozumie 
jak to się stało, i czy naprawdę znaczy to, 
że nie musi jutro zdawać egzaminu, do 
którego się przygotowywał”. Piszących 
wiersze ostrzegał przed ich opubliko-
waniem, bo za słowo drukowane pono-
si się odpowiedzialność, zwłaszcza „kie-
dy ogląda się wstecz” starość okazuje się 
„gorzką wiedzą, ale także niepokojem, 
nienasyceniem i większym niż kiedykol-
wiek podziwem dla cudowności życia”, 
a „z wiekiem zwiększa się wybredność 
i przybywa niechęci do dostępnych nam 
środków wyrazu”. Przyczyną poczucia 
niedostateczności być może jest czas – 
z tyloma tragediami – w którym przy-
szło mu żyć. Zaznaczył, że nazywano go 
katastrofistą i moralistą. Powiedział, że 
nie jest poetą katolickim i byłby szczęśli-
wy, gdyby jego książki „służyły ludziom 
w szerokim sensie tego słowa naboż-
nym”. Zajmując się pisarzami religijny-
mi i tłumaczeniem Biblii chciał pokazać, 
„że nie są to czynności zastrzeżone dla, 
jeżeli tak rzec wolno, katolików zawodo-
wych”. Kończąc, przestrzegał przed za-
chłyśnięciem się sławą, bo „pośród po-
chwalnych szeptów, poklasków, migania 
fleszów, łatwo popaść w podziw dla sie-
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bie”. On miał to szczęście, że długo żył 
w izolacji i samotności, pisząc, jak wtedy 
myślał „na przepadłe”, a laury zaczęły go 
wieńczyć „dopiero kilka lat temu”. Je-
żeli coś osiągnął, „to dzięki samotności, 
gorzkiej mędrców mistrzyni”. W opinii 
służb specjalnych Miłosz „wygłosił od-
czyt – pozbawiony momentów politycz-
nie szkodliwych”.

Niezwykłą uroczystość w auli za-
mknęło wystąpienie przewodniczącego 
Rady Naukowej Episkopatu Polski bi-
skupa Mariana Rechowicza (1910-83), 
byłego wieloletniego rektora KUL. Wy-
raził w nim wdzięczność Czesławowi 
Miłoszowi za zajęcie się Pismem Świę-
tym, „za jego postawę filozoficzną i re-
ligijną w poszukiwaniu Boga poprzez 
przylgnięcie do Jego Słowa, za przybli-
żenie tego Słowa w jego czystości każ-
demu, kto czyta po polsku”.

Po południu Miłosz – w towarzy-
stwie kilku osób i harcerzy ze szczepu 
„Zawisza Czarny” – złożył kwiaty na 
grobie (na cmentarzu przy ulicy Lipo-
wej) przyjaciela, poety Józefa Czechowi-
cza (1903-39). Prosił – „chrońcie przed 
czasem grób Józka w Lublinie”. Stamtąd 
dotarł ponownie na KUL, gdzie o godz. 
17 rozpoczął się raut. Pogoda była pięk-
na, setki gości spacerowały po dziedziń-
cu. Poetę otaczała rodzina (brat Andrzej 
z żoną Grażyną) i przyjaciele. Była oka-
zja do spotkania wielu znanych osób. 
Mnie zachwyciła wspaniała, wybitna 
aktorka Halina Mikołajska (1925-89) 
w eleganckiej, czarnej sukience, przecha-
dzająca się w towarzystwie młodszej ko-
leżanki ze sceny – Anny Romantowskiej, 
ówczesnej żony Krzysztofa Kolbergera. 

O godz. 20 ponownie zgromadzi-
liśmy się w auli na wieczorze poetyc-
kim zatytułowanym Poeci i aktorzy pol-
scy w hołdzie Czesławowi Miłoszowi. 
Utwory noblisty oraz poetów polskich 
recytowali i czytali: Gustaw Holoubek 
(1923-2008), Andrzej Szczepkowski 
(1923-97), Mieczysław Voit (1928-91), 
Daniel Olbrychski i Krzysztof Kolber-
ger (1950-2011), w którego interpretacji 
wiersz Walc, wygłoszony w rytmie wal-
ca, zachwycił słuchaczy. Choć autoro-
wi utworu to wykonanie nie podobało 
się, był bardzo wzruszony. Dziękował za 
„żywe słowo polskie, którego na obczyź-
nie tak bardzo mu brak”. 

Szczęśliwi, pełni wrażeń, powolut-
ku rozchodziliśmy się do domów. Nie 
spieszno nam było opuszczać uniwersy-
tet po tak pięknym dniu, bogatym w tyle 
nadzwyczajnych wydarzeń.

Piątek, 12 czerwca był równie nie-
zwykły. Na dziedzińcu KUL-u odbyło 
się spotkanie poety z członkami Nie-
zależnego Samorządnego Związku za-
wodowego „Solidarność”, zorganizowa-

ne przez Zarząd Regionu Środkowo-
Wschodniego i Wszechnicę Związkową 
„Solidarność”. Uczestniczył w nim rów-
nież przewodniczący Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” 
Lech Wałęsa, który w imieniu własnym 
i ludzi pracy w Polsce złożył Miłoszowi 
wyrazy uznania. Dodał też, że za kol-
portowanie nielegalnie wydanych tomi-
ków wierszy Miłosza był zatrzymywany 
przez milicję. Przemówienia wygłosili 
przewodniczący Regionu Jan Bartczak 
i przewodniczący Rady prof. Jerzy Kło-
czowski. Z ogromnym aplauzem przy-
jęte zostały słowa Zygmunta Łupiny 
(nauczyciel historii jednego z lubelskich 
liceów) – „Mamy nadzieję, że do bra-
ci Lecha [Wałęsy] i Czecha [Miłosza] 
wkrótce dołączy brat Rus”. Wyraźnie 
wzruszony „brat Czech” powiedział – 
„To ja czuję się w obowiązku podzię-
kować panu Wałęsie i robotnikom pol-
skim. Mój wkład, nawet jeżeli istniał, 
był niczym w porównaniu z wkładem 
robotników polskich (...)  Teraz jestem 
szczęśliwy, mogąc być z wami i łączyć się 
w wielkiej nadziei, która objęła miliony 
ludzi naszego kraju”, następnie przeczy-
tał wiersze: Zaklęcie, Który skrzywdzi-
łeś i W Warszawie. Przyjął bukiet po-
lnych kwiatów od chłopskiego działacza 
opozycyjnego z Lubelszczyzny Janusza 
Rożka, który wygłosił pamiętne słowa – 
„Mistrzu – podpisz! Wodzu – prowadź”. 
Ksiądz profesor Celestyn Napiórkowski 
tak powiedział o tym wydarzeniu – „Na 
dziedzińcu kulowskim spotkanie z obu 
Polakami, przeżycia niezapomniane: ta-
jemnica i magia słowa; chodzimy w za-
uroczeniu, w euforii; narastają, tętnią, 
drgają w powietrzu – polskość, auten-
tyczność, prawda”, a ja dodaję – piękny 
był czas i piękni byli ludzie. Wieczorem 
w auli wystąpił Teatr Polski z Bydgosz-
czy ze spektaklem Mówię do Ciebie po la-
tach milczenia, złożonym z fragmentów 
utworów Miłosza. Ten krótki [trwają-
cy od jesieni 1978 roku M.W.] rado-
sny, polski etap w dziejach Europy traf-
nie ujął o. Krąpiec w rozmowie z Miło-
szem i Wałęsą: „Ten okres Polski nastał 
wyjątkowo w tym tysiącleciu. I papież, 
i te przemiany, i ta Nagroda Nobla – to 
są sprawy, które w tak wyjątkowy spo-
sób się nałożyły, że trudno to uznać za 
przypadkowe”.

Szybko minęły dwa historyczne dni. 
Miłą pamiątką po nich jest m.in. biblio-
filska publikacja – Czesław Miłosz, pięć 
wierszy, wydana w 1981 roku przez Re-
dakcję Wydawnictw KUL w nakładzie 
1025 egzemplarzy, zawierająca wiersze: 
Piosenka Wielkopostna, O książce, Zaklę-
cie, Lektury i Piosenka zamorska, a także 
stempel Poczty Polskiej. 

Poeta opuścił Lublin – „szczęśliwy, iż 
tu przyjechał” (12 czerwca mjr A. Cho-
chorowski odwołał „stan podwyższonej 
gotowości do działań sił i środków jed-
nostek MO województwa lubelskiego”) 
i kontynuował wizytę po Polsce. Wykro-
ił czas na odwiedzenie Stoczni Gdań-
skiej (17 czerwca), spotkał się ze stocz-
niowcami, złożył kwiaty pod gdańskimi 
krzyżami, ze wzruszeniem przyjrzał się 
wyrytym na pomniku słowom. Prze-
konany, że tu jeszcze wróci, dziewięt-
nastego czerwca odleciał do Paryża, by 
w gronie przyjaciół z Maison Laffitte 
i z kręgu Éditions du Dialogue świę-
tować siedemdziesiąte urodziny. Wrócił 
do Berkeley. W 1994 roku zamieszkał 
w Krakowie. Dużo pisał. Uhonorowa-
no go licznymi najwyższymi orderami 
(m.in. polskim Orderem Orła Białego – 
3 maja 1994 roku oraz litewskim Orde-
rem Wielkiego Księcia Giedymina – 26 
lipca 1995 roku), nagrodami polskimi 
i obcymi.

Po osiemnastu latach, w październi-
ku 1999 roku Czesław Miłosz – wraz 
z żoną Carol Thigpen-Miłosz (1944-
2002) – ponownie odwiedził Lublin na 
zaproszenie Koła Polonistów Studentów 
KUL. W organizowanie tego spotkania 
włączyli się także członkowie Samorzą-
du Studentów i Niezależnego Zrzesze-
nia Studentów. Spośród nich wyróżnić 
należy: Monikę Wilczek (przez cztery 
lata wysyłała zaproszenia, na które Mi-
łosz nie odpowiadał; dopiero w sierpniu 
1999 roku poinformował o swoim przy-
jeździe na KUL), Małgorzata Zwoliń-
ska, Łukasz Garbal i Piotr Zieniuk. Po-
magali im profesorowie Władysław Lu-
dwik Panas (1947-2005) i Józef Fran-
ciszek Fert, kierownik Sekcji Filologii 
Polskiej, obecny prorektor KUL, dr hab. 
Mirosława Hanusiewicz, dr Andrzej 
Tyszczyk (ówczesny kurator Koła Polo-
nistów, od 2009 roku dyrektor Instytutu 
Filologii Polskiej) i dr Rafał Wierzcho-
sławski (przydany do towarzystwa pani 
Miłoszowej).
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We czwartek 7 października przed 
południem poeta był gościem Radia Lu-
blin (sprawowało patronat medialny nad 
wizytą, a relacjonowała ją dziennikarka 
Agata Koss-Dybała, absolwentka polo-
nistyki KUL) i Teatru NN, nawiedził 
grób Józefa Czechowicza, ponowił proś-
bę o pamięć o przyjacielu, został podję-
ty obiadem przez rektora KUL ks. prof. 
Andrzeja Szostka.

O godz. 17 w wypełnionej do ostat-
niego miejsca Auli imienia Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego rozpoczęło się spo-
tkanie z doktorem honoris causa KUL 
Czesławem Miłoszem. Na początku 
głos zabrała prof. Sławińska, przywołu-
jąc Wilno, które ją i Miłosza „wycho-
wało i wykształciło”. Dr Zdzisław Ku-
delski zaznaczył, że „Miłosz nie jest do 
kochania, jest do czytania i sporu. Nie 
umniejsza to jego rangi. Jest artystą cho-
rym na Polskę, wiecznie nieukojonym 
w tęsknocie”. Ksiądz profesor Jerzy Szy-
mik (autor książki Problem teologiczne-
go wymiaru dzieła literackiego Czesława 
Miłosza, Katowice 1996) mówił o poezji 
i teologii – „Dla Miłosza poety, które-
go naturalnym środowiskiem twórczego 
słowa jest bolesna otchłań dwudziesto-
wiecznych koszmarów, centralnym te-

matem staje się problem zła obecnego 
w naszym święcie”. 

Po tym trójgłosie gość czytał swoje 
utwory i odpowiadał na pytania. Usły-
szeliśmy m.in. – „Bardzo dziwnie mi być 
znowu w tej sali. W ciągu 18 lat zdąży-
ło się urodzić nowe pokolenie”, „Ja wy-
łącznie piszę autobiografię”, „Młodość 
dla mnie była udręką”, „Litewskość jest 
dla mnie wzbogaceniem”, „Moje pojęcie 
Ojczyzny jest bardzo niejasne i miesza-
ne. Urodziłem się na północ od Kowna, 
tam są właściwie moje korzenie. W tym 
samym powiecie urodzili się moi rodzice 
i dziadkowie. Powinienem powiedzieć, 
że tam jest moja Ojczyzna, ale język pol-
ski jest moją Ojczyzną. Jest to więc poję-
cie wielopostaciowe”. 

Dziękując poecie za obecność, za 
przekazane treści, za podpisane książki 
profesor Fert pocałował go w rękę. Tym 
gestem głębokiego szacunku chyba go 
nie zaskoczył, a może nawet sprawił mu 
radość, wszak obaj tak zostali wychowa-
ni. Po kolacji odbyło się spotkanie Mi-
łosza z młodymi poetami kulowskimi. 
Następnego dnia w towarzystwie m.in. 
prof. Sławińskiej i prof. Stanisława Fity 
noblista z małżonką udał się na wyciecz-
kę do Nałęczowa (zwiedził muzea Ste-

fana Żeromskiego i Bolesława Prusa, za-
chwycał się roślinami parku zdrojowego) 
i Kazimierza nad Wisłą. 9 października 
przed południem opuścił Lublin i wrócił 
do Krakowa. 

Poeta zmarł 14 sierpnia 2004 roku 
w Krakowie, został pochowany na Skał-
ce. 8 października 2010 roku Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej przyjął uchwałę 
w sprawie ustanowienia roku 2011 Ro-
kiem Czesława Miłosza, by „oddać hołd 
jednemu z najwybitniejszych twórców 
naszych czasów, który na trwałe wpisał 
się w dwudziestowieczną literaturę pol-
ską i światową”.

* * * * * * * * *
Tekst ten powstał z potrzeby serca 

– dla uczczenia setnej rocznicy urodzin 
noblisty i w trzydziestolecie nadania mu 
doktoratu honoris causa przez Kato-
licki Uniwersytet Lubelski, a także, by 
przypomnieć jedną z najwspanialszych 
kart z życia mojej Alma Mater. Wielu 
uczestników tamtego wydarzenia jest 
już po drugiej stronie. Wspomnijmy ich 
wszystkich serdecznie, bo prawdziwie 
zasłużyli na naszą wdzięczną pamięć.

Maria Wrzeszcz

„Nie urodziłem się w Polsce,
nie wychowałem się w Polsce,
nie mieszkałem w Polsce, 
ale piszę po polsku” 

(Prywatne obowiązki)

Dokładnie sto lat temu, 30 czerw-
ca 1911 roku, w Szetejniach, po-

łożonych na brzegu rzeki Niewiaży, 
„w samym sercu Litwy” (70 km na płn. 
od Kowna w powiecie kiejdańskim), 
w przytulnym i skromnym dworku 
dziadków ze strony matki Zygmunta 
Kunata i Józefy z Syruciów przyszedł 
na świat Czesław Miłosz, pierworodny 
syn Aleksandra i Weroniki Miłoszów. 
Ochrzczono go w zbudowanym w 1774 
roku drewnianym kościele pod wezwa-
niem Przemienienia Pańskiego we wsi 
Świętobrość, należącej do parafii Opi-
tołoki, co później zanotował – „chrzest 
otrzymałem, wyrzekłem się diabła 
w parafii Opitołoki”. Tam upłynęło mu 
wczesne dzieciństwo. Kiedy zachorował 
na dyfteryt został polecony przez matkę 
szczególnej opiece Matki Boskiej Ostro-
bramskiej i powrócił do zdrowia. 

W związku z pracą ojca, inżyniera 
dróg i mostów, od kiedy zapamiętał, „to 
ciągłe podróże, ucieczki, strzały fron-
tu, co kilka dni nowe miasta i ludzie”. 
W 1913 roku z rodzicami i nianią Li-
twinką odbył podróż koleją transsybe-
ryjską do Krasnojarska. Po krótkim po-
bycie w domu Miłoszowie w 1914 ro-
ku ponownie wyruszyli do Rosji, gdzie 
przeżyli „odpryski rewolucji październi-
kowej”. W 1918 roku wrócili do Szetejń 
wraz z urodzonym 17 września 1917 ro-
ku w Wilnie Andrzejem, młodszym bra-
tem Czesława, późniejszym reżyserem – 
dokumentalistą, publicystą i tłumaczem. 

Dla przyszłego poety tutejszy dwór 
stał się prawdziwym, stałym, wrosłym 
w ziemię i przyszłość, domem. Siedmio-  
ośmioletnie szczęśliwe dziecko budzi-
ło się w letni ranek, „a za oknem sły-
chać gwizd wilgi, chór kwakań, gdakań 
i gęgań od podwórza, wszystkie głosy 
w świetle, co nigdy się nie skończy”. Za-
pamiętało, że nie wolno „pluć w ogień, 
nie wolno kłaść bochna chleba spodem 
do góry, nie wolno wyrzucać chleba do 
śmieci, nie wolno chodzić tyłem, bo to 
znaczy grób matki mierzysz”. Nie cho-

dziło do szkoły. Matka uczyła je czytania 
i pisania, czego nie znosiło, wykręcało 
się, płakało, uciekało do ogrodu, krzy-
czało, że nigdy się nie nauczy.

Wskutek zmian politycznych po 
I wojnie światowej Szetejnie pozostały 
w granicach nowo utworzonego państwa 
litewskiego. Aleksander Miłosz, kapitan 
Wojska Polskiego, członek Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej nie miał tam pra-
wa wjazdu. Wiosną 1920 roku matka 
z chłopcami wyruszyła w drogę za mę-
żem, stacjonującym w Wilnie. Tam Cze-
sław przystąpił do Pierwszej Komunii 
Świętej. Nie umiał sobie przedstawić, 
że „przylepiony do podniebienia opła-
tek, który nieśmiało odrywał językiem, 
jest Ciałem Pana Jezusa (...) Że go to 
zmieniało i że przynajmniej przez cały 
dzień był cichy i grzeczny, to jednak było 
widoczne”. Cieszyło go również kakao 
i słodkie bułeczki na zorganizowanym 
dla dzieci przyjęciu. 

Radosny nastrój zaburzało zbliżanie 
się do Wilna Armii Czerwonej, wszak 
trwała wojna polsko-bolszewicka. Po-
wszechny był strach przed ponowną 
okupacją sowiecką. Zapamiętana, głośno 

Ocalony. Czesław Miłosz (1911-2004)
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odmawiana litania do Matki Bożej, nie-
bezpieczna ucieczka do Szetejń, powtór-
na rozłąka z ojcem, a następnie trudna 
decyzja matki o opuszczeniu rodzinnego 
gniazda i osiedleniu się w Wilnie, za-
początkowały nowy okres w życiu Mi-
łoszów. Do Szetejń przedostawali się 
w okresie wakacji nielegalnie, przez zie-
loną granicę, gdyż matka nie zamierza-
ła zrezygnować z odwiedzin rodziców 
i domu. Legalnie, dopiero w 1992 roku 
Czesław Miłosz przybył do miejsc swe-
go dzieciństwa. Z dworku nie pozostało 
nic, rozebrano go w 60. latach. Zachował 
się spichlerz. Tylko Niewiaża płynęła tak 
samo. „Gdziekolwiek wędrowałem, po 
jakich kontynentach, zawsze twarzą by-
łem zwrócony do rzeki” – napisał poeta 
w wierszu W Szetejniach, zamykającym 
zbiór Na brzegu rzeki (1994). Od 1999 
roku w Szetejniach działa Centrum Kul-
turalne imienia Czesława Miłosza.

Jesienią 1921 roku dziesięciolet-
ni Czesław został mieszkańcem Wil-
na. Rozpoczął edukację w ośmiolet-
nim I Państwowym Gimnazjum Mę-
skim imienia Króla Zygmunta Augu-
sta. W okresie nauki należał do Petu, 
na poły tajnej organizacji uczniowskiej, 
z pięknymi tradycjami niepodległościo-
wymi, obejmującej także młodszych stu-
dentów. Na maturze wybrał tak zwany 
wolny temat, o „rzece czasu” Heraklita, 
gdyż – z niewiadomych powodów od 
wczesnej młodości czy nawet od dziec-
ka był „szczególnie wrażliwy na opo-
wieści o przemijaniu ludzi i rzeczy”. 
Swojej szkole, dobrej szkole dwudzie-
stolecia niepodległości, najbardziej był 
wdzięczny za siedem lat łaciny. „Jak też 
Kościołowi rzymskiemu za łacinę jego 
niedzielnej mszy”. Edukacja gimnazjal-
na, a zwłaszcza wpływ księdza prefek-
ta Leopolda Chomskiego naznaczyły go 
tak silnie, „że zdobywał się najwyżej na 
bunt, ale bunt to jeszcze nie to samo co 
wolność. Grzeczny chłopiec we mnie był 
pobożny, pilny, przesądny, konserwatyw-
ny, zawsze też po stronie autorytetów 
i przeciw anarchii” (Rok myśliwego). 

Otrzymawszy maturę Miłosz za-
pisał się na reaktywowany dziesięć lat 
wcześniej Uniwersytet Stefana Batorego. 
Wybrał polonistykę. Po zorientowaniu 
się, że kierunek ten przygotowuje na-
uczycieli, a raczej nauczycielki, przeniósł 
się na Wydział Nauk Społecznych, by 
studiować prawo. Z polonistyką jednak 
całkiem nie zerwał. Uczęszczał na wy-
kłady Mariana Zdziechowskiego (1861-
1938) i Manfreda Kridla (1882-1957). 
Wstąpił do Koła Polonistów. Był jed-
nym z animatorów jego części składowej 
– STO, czyli Sekcji Twórczości Orygi-
nalnej. Należał też do Akademickiego 
Klubu Włóczęgów, który oprócz wędró-
wek po Litwie, organizował niezwykłe 
wyprawy, jak ta, odbyta latem 1931 roku 
wraz ze Stefanami – Zagórskim i Jędry-
chowskim do Paryża (z Pragi czółnem) 
dla zwiedzenia głośnej Światowej Wy-
stawy Kolonialnej. 

W 1930 roku na łamach uniwersy-
teckiego pisma „Alma Mater Vilnen-
sis” Miłosz opublikował swoje pierw-
sze dwa wiersze – Kompozycja i Podróż. 
Rok później przystąpił do grupy po-
etyckiej, związanej z „Żagarami”, mie-
sięcznym dodatkiem literackim do wi-
leńskiego dziennika „Słowo”. W 1932 
roku wyszedł jego Poemat o czasie za-
stygłym, debiut książkowy, a także przy-
gotowana ze Zbigniewem Folejewskim 
Antologia poezji społecznej. W 1933 ro-
ku swoje utwory drukował m.in. w war-
szawskiej „Kwadrydze” i lubelskiej „Ka-
menie”. Urzekała go twórczość Jarosła-
wa Iwaszkiewicza (1894-1980) i Józefa 
Czechowicza (1903-39). W 1934 roku 
uzyskał dyplom prawa i Nagrodę imie-
nia Filomatów za debiut poetycki. Je-
sienią wyjechał do Paryża na przyznane 
mu przez Fundusz Kultury Narodowej 
roczne stypendium. Tam bliżej poznał 
krewnego Oskara Władysława Miłosza 
(1877-1939), reprezentanta niepodległej 
Litwy we Francji i do końca życia pozo-
stawał pod jego urokiem. Robił wszyst-
ko, by Polacy też docenili rangę wierszy, 
dramatów i powieści Oskara Miłosza.

Po powrocie z Francji zdobył apli-
kanturę, ale kariery prawniczej nie roz-
począł. Podjął pracę w Polskim Radiu 
w Wilnie, skąd po roku go wyrzucono 
za nazbyt liberalne poglądy i lansowa-
nie kultury białoruskiej. Zatrudniono go 
jednak w centralnej rozgłośni Polskiego 
Radia w Warszawie. Rozwijała się jego 
przyjaźń z Czechowiczem i tworzyły się 
nowe – z Jerzym Andrzejewskim (1909-
83) oraz Kazimierzem Wyką (1910-75). 
W grudniu 1936 roku wyszedł drugi to-
mik poetycki Miłosza Trzy zimy, przy-
jęty z wnikliwą uwagą przez krytyków 
literackich „jako wypowiedź artystycz-
na zarówno znamienna, jak i wybitna”. 
Miłosz miał wtedy 27 lat. Prozaik, pu-
blicysta i kompozytor Stefan Kisielew-
ski (1911-91) czytał te wiersze i czytał, 
a niektórych nauczył się na pamięć. 

W 1939 roku Czesław Miłosz nie 
został zmobilizowany. Po zarządzeniu 
ewakuacji Polskiego Radia dotarł do 
Lublina, gdzie dowiedział się o śmier-
ci Czechowicza. Dojechał do Lwowa, 
a po zetknięciu się z sowieckimi czoł-
gami zdążył jeszcze przekroczyć granicę 
w Zaleszczykach. W Rumunii przeby-
wał do końca 1939 roku. O tym okresie 
swojego życia nie chciał pisać i mówić. 
W ambasadzie sowieckiej w Bukareszcie 
poprosił o zgodę na powrót do Wilna 
i uzyskał ją. W Wilnie wyrobił pasz-
port litewski z wpisem „Lenkas” (Polak). 
Współpracował z redagowaną przez Jó-
zefa Mackiewicza (1902-85) „Gazetą 
Codzienną”. Po wejściu Armii Czerwo-
nej do Wilna przeżył jedno z najsmut-
niejszych zdarzeń życiowych, „miał ja-
sną świadomość nieodwołalnego...”. 
Przez zielone granice przekradł się 
w lipcu 1940 roku do okupowanej przez 
Niemców Warszawy. Pod pseudonimem 
Jan Syruć w 46 egzemplarzach wydał 
28-stronicowe Wiersze. Zaczął praco-
wać jako woźny w Bibliotece Uniwer-
syteckiej. Współorganizował podziemne 
życie kulturalne. W styczniu 1944 roku 
poślubił Janinę Dłuską (1910-86). Przez 
pierwsze dni Powstania Warszawskie-
go przebywał na peryferiach stolicy, na 
Okęciu. Schwytany przez Niemców 
znalazł się w obozie w Pruszkowie, skąd 
wydostała go jakaś zakonnica. Razem 
z żoną schronił się we wsi Janisławice, 
u nieznajomego chłopa. Stamtąd Mi-
łoszowie wyjechali do Krakowa, gdzie 
w końcu 1944 roku znaleźli dach nad 
głową w Goszycach, u teściowej Jerzego 
Turowicza (1912-99). Niebawem miesz-
kanie przy ulicy Świętego Tomasza zała-
twił im Adam Ważyk (1905-82) – oso-
ba o nieograniczonych w tamtym czasie 
możliwościach.
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Miłosz oddał się pracy twórczej. Pu-
blikował w „Odrodzeniu” i „Twór-

czości”. 22 listopada 1945 roku w szpi-
talu w Drewnicy koło Gdańska – dokąd 
przybyła po repatriacji z Wilna – zmar-
ła matka poety, zaraziwszy się tyfusem 
od staruszki Niemki, którą się opieko-
wała. Weronikę Miłoszową pochowano 
na cmentarzu w Sopocie. Po miesiącu 
Miłosz wyjechał do Stanów Zjedno-
czonych, gdzie najpierw zatrudniono go 
w nowojorskim konsulacie, a od 1947 
roku był attaché kulturalnym ambasa-
dy w Waszyngtonie. 29 marca 1947 ro-
ku urodził mu się pierwszy syn Anto-
ni Oskar. Poeta pisał Traktat moralny. 
Podczas urlopu w Polsce w 1949 roku 
dostrzegł istotę systemu politycznego. 
Uświadomił to sobie, wracając z sute-
go przyjęcia, gdy zobaczył wojskowe au-
ta wiozące przemarzniętych więźniów. 
Zrozumiał, że żył wśród nielicznych 
uprzywilejowanych, oderwany od świata 
zwykłych ludzi. Do Stanów Zjednoczo-
nych wrócił załamany. Myślał o ucieczce, 
ale odradzono mu to. Wkrótce otrzymał 
list od Jerzego Putramenta (1910-86), 
kolegi z wileńskich czasów, ówczesnego 
sekretarza Związku Literatów Polskich, 
z propozycją przeniesienia się do Pary-
ża. Po długim wahaniu zgodził się na 
to, przyjechał do Francji, pozostawiając 
w Ameryce ciężarną żonę z synkiem. 

Przed Bożym Narodzeniem 1950 ro-
ku wezwano go do Warszawy. Odebrano 
mu paszport. Zorientował się, że jest śle-
dzony. Sylwestra spędził nie na impre-
zie w Związku Literatów Polskich, lecz 
w towarzystwie osób „jak najmniej od-
powiednich”: Watów i Parandowskich. 
Mimo to odzyskał paszport i wrócił do 
Paryża. 20 stycznia 1951 roku urodził 
się drugi jego syn Piotr. W lutym poeta 
po prostu nie odebrał pensji i poprosił 
o azyl polityczny. Przez kilka miesięcy 
przebywał w siedzibie „Kultury” w Ma-
ison-Laffitte. Jerzy Giedroyc (1909-
2000) starał się dla niego o azyl.

Decyzję pozostania na Zachodzie 
uzasadnił Miłosz w artykule Nie na ła-
mach „Kultury”. Napisał, że starał się 
dobrze wypełniać swoje obowiązki do 
czasu, „gdy postanowiono mnie ochrzcić. 
Wtedy powiedziałem: Nie”. Wyznał: 
„Nie dlatego poszedłem na wygnanie, 
aby zamykać się w swoich drobnych, 
prywatnych sprawach. Chociaż dygni-
tarze w Warszawie nazwą mnie zdrajcą, 
ja byłbym zdrajcą dopiero wtedy, gdy-
bym zaprzeczył dwóm słowom, który-
mi zakończyłem moją książkę Ocalenie, 
wydaną w Warszawie. Słowa te brzmią: 
„prawda i sprawiedliwość” (...) Zostać 
wygnańcem jest dla mnie większą tra-
gedią, niż ktoś może sądzić. Lepiej jest 
jednak pozostać poetą na wygnaniu, niż 

ulegać i szukać uczonych argumentów, 
aby wobec siebie usprawiedliwić własną 
hańbę jak to robi tylu pisarzy w Warsza-
wie”. Tworzył Zniewolony umysł i Zdoby-
cie władzy. 

W Polsce został wyklęty przez pisa-
rzy. Drukowano potępiające go teksty. 
Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-
53) w Poemacie dla zdrajcy wołał: „Sze-
rzej okna! Świat otwieraj! Wierszu mój, 
ognia! W pysk dezertera!”. W „Trybunie 
Ludu” ukazał się list otwarty do Cze-
sława Miłosza: „Judzisz przeciwko pla-
nowej pracy, która ogarnia coraz szer-
sze kręgi ludu polskiego, godzisz w bu-
dowę fabryk, uniwersytetów i szpitali, 
wrogiem jesteś robotników, inteligen-
tów i chłopów, którzy po raz pierwszy 
w dziejach naszego kraju stanęli do wal-
ki o obalenie wyzysku i krzywdy ustroju 
kapitalistycznego (...) Słowo twoje, jeśli 
tu dociera, przyjaźnie brzmi w szynkach 
szmuglerskich, w knajpach aferzystów, 
sprzymierza się z chuligaństwem, uspra-
wiedliwia nierobów i awanturników, 
czekających na nową wojnę światową, 
jako na jedyną szansę ich bankructwa 
życiowego, raduje byłych wyzyskiwaczy, 
ośmiela sabotażystów, rozgrzesza skry-
tobójców”. Obecnie trudno oceniać po-
stawy tych, którzy pisali takie paszkwile. 
Wtedy ludźmi rządził trudny dziś do 
wyobrażenia strach.

W 1953 roku żona z synami przy-
jechała do Paryża. Dwa lata później 
wyszła Dolina Issy. W 1957 roku Cze-

sław Miłosz otrzymał Nagrodę Literac-
ką „Kultury”. Następnie ukazał się je-
go tom esejów Rodzinna Europa. Myślał 
o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, 
lecz Amerykanie, widząc w nim apa-
ratczyka komunistycznego, początkowo 
odmawiali mu wizy. W 1960 roku po-
eta dopiął swego, wyjechał do Berkeley, 
gdzie na tamtejszym University of Ca-
lifornia objął katedrę języków i literatur 
słowiańskich. Czasami pokpiwał z „ba-
kalarstwa”, ale to ono zapewniło mu ży-
ciową stabilizację i dostatek materialny.

W Paryżu wychodziły nowe zbio-
ry wierszy: Król Popiel i inne wiersze 
(1962), Gucio zaczarowany (1965), Mia-
sto bez imienia (1969), Gdzie wschodzi 
słońce i kędy zapada (1974), a także tomy 
prozy eseistycznej: Człowiek wśród skor-
pionów. Studium o Stanisławie Brzozow-
skim (1962), Widzenia nad zatoką San 
Francisco (1969), Prywatne obowiązki 
(1972), Ziemia Ulro (1977), Ogród na-
uk (1979) i pierwsze przekłady z języ-
ka hebrajskiego ksiąg biblijnych (Księga 
psalmów; 1979 oraz Księga Hioba; 1980). 
W Stanach Zjednoczonych w języku 
angielskim ukazały się antologia pol-
skiej poezji powojennej (Postwar Polish 
Poetry; 1965 i 1970) i podręcznik litera-
tury polskiej (The History of Polish Lite-
rature; 1969), a także przetłumaczone na 
język angielski wiersze dwóch polskich 
poetów – Zbigniewa Herberta (1924-
98; Selected Poems; 1968) i Aleksandra 
Wata (1900-67; Mediterranean Poems; 
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1977). W Polsce książki Miłosza nale-
żały do zastrzeżonych. Przemycano pa-
ryską „Kulturę”, zamieszczającą wiersze 
i fragmenty prozy.

Przyszły też nagrody: Fundacji A. Ju-
rzykowskiego w Nowym Jorku (1968), 
polskiego PEN Clubu (1974; za wybit-
ne osiągnięcia w dziedzinie przekładu), 
Guggenheima (1976) i Międzynarodo-
wa Nagroda Neustadt w dziedzinie li-
teratury, zwana „małym Noblem” (1978) 
oraz doktorat honoris causa University 
of Michigan w Ann Arbor (1977). Pa-
miętnej jesieni, w dniu 9 października 
usłyszeliśmy wiadomość o przyznaniu 
Miłoszowi Literackiej Nagrody Nobla 
za całokształt twórczości. Wieczorem 
na falach eteru Polskiego Radia przy-
płynął do nas głos poety, mówiącego 
wiersz Tak mało. Wydawcy i redaktorzy 
czasopism literackich zaczęli publiko-
wać utwory noblisty, na które rzucił się 
tłum. 22 października Rada Wydziału 
Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego na wniosek 
Sekcji Filologii Polskiej podjęła jedno-
głośną uchwałę o nadaniu Czesławowi 
Miłoszowi, „najwybitniejszemu poecie 
polskiemu, tłumaczowi Pisma Świętego 
na język polski, jednemu z największych 
autorytetów moralnych wśród twór-
ców współczesnej kultury polskiej tytu-
łu doktora honoris causa”. 8 listopada 
uchwałę tę jednogłośnie zatwierdził Se-
nat Uczelni. Odbierając Nagrodę Nobla, 
8 grudnia 1980 roku, Miłosz powiedział: 
„Moje znalezienie się na tej trybunie po-
winno być argumentem dla wszystkich 
tych, którzy sławią daną nam od Boga, 
cudownie złożoną nieobliczalność ży-
cia (...) Dobrze jest urodzić się w ma-
łym kraju, gdzie przyroda jest ludzka, na 
miarę człowieka, gdzie w ciągu stuleci 
współżyły ze sobą różne języki i różne 
religie. Mam tu na myśli Litwę, ziemię 
mitów i poezji. I chociaż moja rodzina 
już od XVI wieku posługiwała się języ-
kiem polskim (...), wskutek czego jestem 
polskim, nie litewskim poetą, krajobra-
zy i być może duchy Litwy nigdy mnie 
nie opuściły”. Podczas licznych spotkań 
w Sztokholmie występował z dobrze 
widocznym znaczkiem „Solidarności” 
wpiętym w klapę marynarki.

Nagroda Nobla otworzyła laureato-
wi drzwi do rodzinnego kraju. Na 

odsłoniętym 17 grudnia w Gdańsku Po-
mniku Poległych Stoczniowców – za je-
go zgodą – znalazł się przetłumaczony 
przez niego jedenasty (ostatni) werset 
z psalmu 29:

„Pan da siłę swojemu ludowi,
 Pan da swojemu ludowi błogosła-
wieństwo pokoju”

oraz fragment wiersza Który skrzyw-
dziłeś.

Po trzydziestu latach nieobecności 
5 czerwca 1981 roku Czesław Miłosz 
z synami Antonim i Piotrem wylądował 
na warszawskim Okęciu, rozpoczyna-
jąc dwutygodniową wizytę w Polsce.  10 
czerwca przybył do Lublina, by odebrać 
doktorat honoris causa KUL. 12 czerw-
ca na dziedzińcu KUL-u spotkał się 
z członkami Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Solidar-
ność” z jego przewodniczącym Lechem 
Wałęsą na czele. Swoją wdzięczność dla 
robotników wyraził także w Gdańsku 
(17 czerwca). 

Miłosz wrócił do Ameryki. W roku 
akademickim 1981/82 wygłaszał wy-
kłady na Harwardzie (opublikowane 
w 1987 roku w Czytelniku pod tytułem 
Świadectwo poezji. Sześć wykładów o do-
tkliwościach naszego wieku). 13 grudnia 
1981 roku wprowadzono w Polsce stan 
wojenny. Po spacyfikowaniu społeczeń-
stwa metodami milicyjnymi, propagan-
dowymi i ekonomicznymi, uwięzieniu 
setek działaczy „Solidarności” Miłosz 
napisał wiersz Do Lecha Wałęsy. Publi-
kował dalsze tłumaczenia ksiąg biblij-
nych. W 1986 roku owdowiał (choć żo-
nę zdradzał z innymi kobietami, był „jej 
jednej wierny” – Na pożegnanie mojej żo-
ny Janiny). Po odzyskaniu przez Polskę 
suwerenności w 1989 roku bywał w kra-
ju regularnie. Na miejsce postoju wy-
brał Kraków, gdzie w tymże jeszcze roku 
został doktorem honoris causa UJ. Od-
wiedzał też Litwę. W 1992 roku ode-
brał doktorat honoris causa Uniwersy-
tetu Witolda Wielkiego w Kownie, a 26 
lipca 1995 roku w ratuszu nadmorskiej 
miejscowości Nida, prezydent Litwy Al-
girdas Brazauskas odznaczył go za za-
sługi dla Litwy Orderem Wielkiego 
Księcia Giedymina, najwyższym odzna-
czeniem litewskim. Miłosz jako polski 
poeta wyznaczył sobie zadanie działania 
„na rzecz odsunięcia w przeszłość kon-
fliktów dzielących dwa kraje i ustalenia 
dobrych sąsiedzkich stosunków”. Ak-
tywnie uczestniczył w życiu intelektual-
nym i towarzyskim. W 1992 roku ożenił 
się z Carol Thigpen (1944-2002). Dwa 
lata później zamieszkali w Krakowie, bo 
„najbardziej zbliżony do Wilna”. 3 maja 

1994 roku prezydent Lech Wałęsa uho-
norował go Orderem Orła Białego. Nasz 
noblista cieszył się też uznaniem poza 
granicami kraju, czego dowodem były 
kolejne doktoraty honorowe: Harvard 
University (1989) oraz uniwersytetów 
w Bolonii i Rzymie (1992). Mimo pode-
szłego wieku wciąż tworzył, tłumaczył. 
W 1998 roku za tom Piesek przydrożny 
otrzymał Nagrodę Nike. Nie omijały go 
nieszczęścia. W 2002 roku w ciągu mie-
siąca zmarła żona (15 sierpnia) i brat (21 
września). 

Tracił wzrok i słuch, a kiedy nie mógł 
sam pisać, dyktował. Tworzył do koń-
ca, choć mawiał: „Tak długo się żyć nie 
powinno”. 14 sierpnia 2004 roku zmarł 
w Krakowie w 94. roku życia. „Skoń-
czyło się absolutnie spełnione życie” 
(Tomas Venclova). Odszedł poeta, je-
den z tych, który już za życia docze-
kał się sławy, „bliski i oddalony, wyro-
zumiały i surowy na przemian, ale za-
wsze osobny” ( Julia Hartwig), „ocalony, 
bo z nim wieczne i boskie zdziwienie”, 
„mistrz pokonanej rozpaczy” (sam o so-
bie), poeta, który tak przejmująco prze-
kazał nam obraz naszego człowieczeń-
stwa w jego nadziejach i ułomnościach, 
sławił dobro i wyrażał dziękczynienie 
za dar istnienia. Wspomagała go w tym 
wiara, w której mimo chwil zwątpienia 
trwał. Ojciec Święty Jan Paweł II nade-
słał telegram z okazji pogrzebu. Mimo 
niepotrzebnego zamieszania nad miej-
scem pochówku, po Mszy świętej w Ko-
ściele Mariackim z piękną homilią po-
grzebową arcybiskupa Józefa Życińskie-
go (1948-2011), prochy Czesława Mi-
łosza spoczęły 27 sierpnia 2004 roku na 
Skałce. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
„przekonany o szczególnym znaczeniu 
dorobku twórczego Czesława Miłosza 
dla dziedzictwa narodowego i światowe-
go”, uchwałą z dnia 8 października 2010 
roku, ogłosił rok 2011 Rokiem Czesława 
Miłosza. 30 czerwca 2011 roku, w set-
ną rocznicę urodzin poety, w gruntow-
nie odrestaurowanym dworku w Kra-
snogrudzie (9 kilometrów od Sejn, tuż 
przy granicy z Litwą) – należącym do 
Kunatów (rodzina matki), w którym 
wszystkie wakacje „lat szkolnych i uni-
wersyteckich” spędzał młodziutki Cze-
sław Miłosz – Prezydent RP Bronisław 
Komorowski otworzył Międzynarodo-
we Centrum Dialogu.

Maria Wrzeszcz
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3 czerwca 2011 roku w lubelskim 
ratuszu miała miejsce uroczystość 
wręczenia Medalu Prezydenta Miasta 
Lublin Ks. prof.  dr. hab. Januszowi 
Mariańskiemu w uznaniu Jego 
szczególnych osiągnięć naukowych 
oraz „zasług wniesionych dla Miasta 
Lublin z podziękowaniem za pracę 
i zaangażowanie na rzecz drugiego 
człowieka”. 

Aktu dekoracji dokonał prezydent Krzysztof Żuk 
w obecności grona Współpracowników, Przyjaciół 

i Kolegów Profesora. Byli wśród nich m.in. prorek-
tor KUL ks. prof. Stanisław Zięba, dyrektor Instytu-
tu Socjologii ks. prof. Stanisław Fel, ks. prof. Edward 
Walewander z Instytutu Pedagogiki KUL oraz rek-
tor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie dr 
Emilia Żerel.

Odznaczony socjolog, obchodzący jubileusz 70. 
urodzin, od 40 lat jest związany z Katolickim Uni-
wersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Kieruje w nim 
Katedrą Socjologii Moralności i – jako p.o. – Katedrą 
Socjologii Religii. Do dyscyplin naukowych będących 
w kręgu jego zainteresowań badawczych należy nadto 
katolicka nauka społeczna. Jest on uczonym o uzna-
nym i cenionym, nie tylko w Polsce, dorobku nauko-
wym, żywo i  twórczo reagującym na przemiany mo-
ralne i religijne polskiego społeczeństwa. Imponująca 
bibliografia licząca 40 tytułów książek jest ilustracją Je-
go wyjątkowej pozycji naukowej, zwłaszcza w obszarze 
socjologii moralności, dyscypliny – jego zdaniem – po-
zwalającej zrozumieć człowieka i moralny „krajobraz” 
społeczeństwa. Uczestnicy okolicznościowego spotka-
nia podkreślali, że Jubilat poprzez swoją twórczość 
naukową, a także pracę dydaktyczno-wychowawczą, 
przyczynia się do budowania „dobrego” i sprawiedli-
wego, na miarę godności człowieka, społeczeństwa. 
Podkreślić trzeba, że Janusz Mariański w tym przed-
sięwzięciu uwzględnia realia radykalnej zmiany kon-
tekstu społeczno-kulturowego, dokonującej się w Pol-
sce i świecie współczesnym. Wybrane z ostatnich lat 
publikacje Profesora Mariańskiego, takie jak: Religij-
ność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej 
(Kraków 2004), Socjologia moralności (Lublin 2006), 
Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie 
(Lublin 2006), Religia w społeczeństwie ponowoczesnym 
(Warszawa 2010), Katolicyzm polski – ciągłość i zmiana. 
Studium socjologiczne (Kraków 2011) cechuje wyjątko-
wy walor poznawczy, wyznaczający trwałe miejsce ich 
autora w polskiej socjologii.

Bez znajomości szkoły badawczej uhonorowanego 
socjologa z KUL-u trudno dzisiaj kompetentnie pra-
cować w obszarze nauk społecznych – zgodnie podkre-
ślali zebrani na uroczystości. Przedmiotem ich refleksji 
były też problemy rozwoju miasta Lublina i jego śro-
dowiska akademickiego przedstawione przez prezy-
denta dr. Krzysztofa Żuka.

Lubelską uroczystość odznaczenia ks. prof. Janu-
sza Mariańskiego okolicznościowym medalem można 
określić jako lokalne dopełnienie jubileuszu, jaki je-
sienią 2010 roku odbył się w Krakowie, podczas XIV 
Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego zorgani-
zowanego przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. 
Uczony z Lublina otrzymał wówczas – jako wyraz 
wdzięczności socjologów z kilku środowisk akademic-
kich – dwie okolicznościowe księgi Jemu dedykowane: 
Między socjologią i teologią. Pola zainteresowań i badań 
naukowych Janusza Mariańskiego (Poznań 2010) oraz 
W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeń-
stwie (Kraków 2010). Zainteresowani problematyką 
polskich transformacji religijnych i moralnych oraz 
twórczością Jubilata znajdą w tych publikacjach wiele 
cennych materiałów, analiz i opinii.

Edward Balawajder

Odznaczenie dla Ks. prof. 
Janusza Mariańskiego
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29 czerwca 2011 r. – po raz dru-
gi w historii naszego Wydziału 

– świętowaliśmy uroczyste zakończenie 
studiów połączone z wręczeniem dy-
plomów absolwentom. W absolutorium 
wzięło udział Kolegium Dziekańskie, 
profesorowie, opiekunowie poszcze-
gólnych roczników, absolwenci studiów 
magisterskich prawa, prawa kanoniczne-
go i administracji oraz studiów I stopnia 
europeistyki. Przybyli również licznie 
zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
9.00 mszą św. w Kościele Akademickim, 
której przewodniczył Dziekan Wydzia-
łu ks. prof. Antoni Dębiński. Homilię 
wygłosił ks. prof. Piotr Stanisz, nawią-
zując do obchodzonego tego dnia świę-
ta Apostołów Piotra i Pawła. Oprawą 
mszy św. zajęli się absolwenci prawa 
kanonicznego.

Świętowanie w Auli im. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego, rozpoczął Chór 
KUL utworem „Gaude Mater Polonia”. 
Następnie Dziekan ks. Antoni Dębiński 
słowa serdecznego powitania skierował 
do członków Rady Wydziału na czele 
z prodziekanami, profesorów, absolwen-
tów oraz rodziców. Podkreślił, jak waż-
ne jest, by rzetelnie skończyć coś co się 
rozpoczęło. Zwracając się do absolwen-
tów życzył im, aby wszystko co zdobyli, 
wykorzystywali dla dobra swojego oraz 
tych, dla których będą pracować. Ksiądz 
Dziekan zakończył słowami św. Pawła 
„w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg 
ukończyłem, wiary ustrzegłem”. 

W dalszej części uroczystości spra-
wozdanie z działalności dydaktycznej 
Wydziału przedstawił ks. prof. Piotr 
Stanisz, prodziekan ds. studiów nie-
stacjonarnych. Przypomniał on, iż na 
wszystkich czterech kierunkach, studia 
odbywały się zarówno w systemie stacjo-
narnym, jak i niestacjonarnym, studenci 

mieli możliwość uczestniczenia w zaję-
ciach specjalizacyjnych z Prawa Ukraiń-
skiego oraz Centrum Prawa Amerykań-
skiego. Wyraził nadzieję, że w nadcho-
dzącym roku akademickim uruchomio-
ne zostaną studia II stopnia na kierunku 
europeistyka, a także prowadzone w ję-
zyku angielskim studia I i II stopnia 
z zakresu European Studies. 

Następnie dziekani uroczyście wrę-
czyli dyplomy ukończenia studiów. 
W pierwszej kolejności gratulacje ode-
brało 31 osób wyróżnionych ze względu 
na średnią ocen oraz działalność orga-
nizacyjną. Nagrody książkowe osobom 
wyróżnionym ufundowało Wydawnic-
two C.H. Beck. Później kolejno pod-
chodzili absolwenci prawa, prawa kano-
nicznego, administracji i europeistyki.

W imieniu Stowarzyszenia Absol-
wentów i Przyjaciół Wydziału Prawa 
KUL głos zabrał dr Tomasz Sieniow. 
Zachęcał do zaangażowania się w pracę 
Stowarzyszenia Absolwentów. 

Słowa pod adresem absolwentów 
skierował również dr Andrzej Rąpała, 
jako przedstawiciel opiekunów V rocz-
nika. Podziękował za współpracę, życząc 
licznych sukcesów. 

W imieniu absolwentów wypowie-
działa się pisząca te słowa. Podziękowa-
łam władzom Wydziału, pracownikom, 
opiekunom poszczególnych roczników, 
kolegom i koleżankom, a w sposób 
szczególny – rodzicom. W tym miejscu, 
absolwenci powstali i długimi oklaskami 
wyrazili swoją wdzięczność wobec ro-
dziców za trud wychowania oraz wspie-
ranie swoich dzieci. Zwróciłam uwagę 
na szczególną atmosferę, jaka udzielała 
się każdemu w ciągu tych wspólnie spę-
dzonych 5 lat na Wydziale Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji. Zapew-
niłam, iż każdy z sentymentem będzie 
wracał do swojej Alma Mater. 

Zamknięcia uroczystości dokonał 
ks. prof. Antoni Dębiński. Podzięko-
wał organizatorom oraz Wydawnic-
twu C.H. Beck za ufundowanie nagród 
książkowych. 

Uroczystość zakończono utworem 
Elektrycznych Gitar „To już jest koniec”. 
Przy tych dźwiękach, wszyscy uczestni-
cy absolutorium udali się przed główny 
gmach KUL, by zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. Ten szczególny dzień za-
kończył się bankietem, w którym udział 
wzięli zarówno sami absolwenci, jak 
i zaproszeni goście. 

„Pięć lat na WPPKiA KUL sprawiło, 
że bardzo zżyłam się zarówno z naszym 
wydziałem, jak i całą uczelnią – tym bar-
dziej ważne było dla mnie, aby zakoń-
czenie studiów polegało na czymś wię-
cej, niż tylko odebraniu dyplomu z dzie-
kanatu. Absolutorium pozwoliło mi na 
pożegnanie się z uczelnią w uroczysty 
sposób oraz na spotkanie i spędzenie 
czasu z osobami, z którymi przez pięć 
lat studiowałam, a których pewnie nie 
miałabym już okazji zobaczyć. Bardzo 
się cieszę, że wzięłam udział w absoluto-
rium także ze względu na moich rodzi-
ców, którzy mogli być świadkami zwień-
czenia moich studiów” – stwierdziła ab-
solwentka prawa Adrianna Tułodziecka. 
Absolwent obojga praw na pytanie, jak 
ocenia przebieg uroczystości odpowie-
dział: „nie przypuszczałem, że piosenka 
Elektrycznych Gitar „To już jest koniec” 
może mnie aż tak wzruszyć. Niebywa-
łe czego można dowiedzieć się o sobie 
samym kończąc studia. To ta chwila, po 
której nastąpił koniec pewnego rozdzia-
łu w życiu każdego z nas, ale zapewne 
nie koniec po którym nie ma już nic. 
Wszystko co dobre... zresztą, resztę sami 
dobrze znacie”.

Agnieszka Romanko

Absolutorium Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji
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przemówienie wygłoszone 
30 czerwca 2011 r. na mszy 
św. w Kościele Akademickim 
KUL z okazji pożegnania 
absolwentów pedagogiki 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II

Bardzo szybko minęło pięć lat Wa-
szych studiów pedagogicznych na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II. (...) Dzisiaj chcemy wszyscy 
razem podziękować Panu Bogu za to, co 
osiągnęliśmy, co stało się naszym udzia-
łem w ciągu ostatniego pięciolecia. Każ-
dy z nas z pewnością dokonał w tym 
okresie jakiegoś postępu.

Studia to czas bardzo piękny, po la-
tach wspominany z nostalgią. Jest to 
czas poszukiwania prawdy, zdobywania 
wiedzy i doświadczenia życiowego, na-
wiązania przyjaźni, często także znale-
zienia przyszłego współmałżonka. W la-
tach studenckich ostatecznie kształtuje 
się swoje poglądy na świat i osobowość, 
trzeba bowiem samodzielnie dokonywać 
ważnych wyborów w różnych sprawach, 
podejmować trudne decyzje. Do budo-
wy własnego systemu wartości potrzeb-
ne są autorytety i wzory osobowe. Po-
winno się je znajdować zwłaszcza wśród 
pedagogów.

Bez wątpienia niekwestionowanym 
autorytetem jest ks. Jan Bosco, chary-
zmatyczny wychowawca młodzieży 
i wielki jej przyjaciel. A przede wszyst-
kim człowiek święty, kanonizowany 
przez Kościół. To bardzo dobry wzór! 
Wiele razy mówiliśmy o nim na wy-
kładach, podczas zajęć seminaryjnych 
i dyskusji. 

Jan Bosco był twórcą programu wy-
chowawczego, który można określić 
krótko: prewencja. Okazał się on bar-
dzo skuteczną odpowiedzią na ówczesne 
problemy społeczne, z jakimi zetknęła 
się włoska młodzież męska w XIX w. 
Mimo upływu wielu lat i zasadniczych 
zmian ustrojowych na całym świecie sys-
tem stosowany przez ks. Bosco nie stał 
się anachroniczny. Choć metody i środki 
są obecnie zupełnie inne, nowoczesne, 
jego istota sprawdza się w dzisiejszych 
warunkach. Prewencja może być w dzia-

łalności wychowawczej w środowiskach 
młodzieżowych słowem kluczem.

Przypomnijmy sobie raz jeszcze pe-
wien niezwykły epizod z życia tego 
świętego pedagoga. W dłuższym opo-
wiadaniu, spisanym przez ks. Bosco, 
znajdujemy słowa, które oświetlą naszą 
dotychczasową drogę, a także ten jej od-
cinek, który jeszcze przed nami. 

Kiedyś Jan Bosco długo zastanawiał 
się, jak nieść pomoc ludziom młodym. 
Gdy zmęczony zasnął, we śnie ukazała 
mu się Matka Boża. Zaprowadziła go do 
bardzo pięknego ogrodu i powiedziała: 

„Zdejm swoje obuwie”. 
Gdy wykonał to polecenie, otrzymał 

następne: 
„Przejdź tą różaną aleją! To jest ścież-

ka, którą musisz przebyć”. 
Już po kilku krokach poczuł ostre 

ukłucia cierni, które boleśnie raniły je-
go stopy.

„Chyba lepiej będzie, jak nałożę buty” – 
powiedział do swojej Przewodniczki. 

„Tak, masz rację, ale muszą być bardzo 
solidne i mocne” – odparła. 

Wkrótce zjawiło się kilku ludzi, któ-
rzy prosili go, by pozwolił im iść ze sobą. 
W miarę posuwania się naprzód droga 
stawała się coraz węższa, tak że z trudem 
mógł iść dalej.

Ludzie stojący wzdłuż alei tymcza-
sem wołali: 

„Jak szczęśliwy jest ks. Bosco! Jego 
droga życia usłana jest różami! Nie na-

potyka żadnych trudności. W ogóle nie 
ma żadnych zmartwień!”

Nie widzieli, bo widzieć nie mogli, 
cierni, które boleśnie i krwawo kłuły je-
go biedne stopy. 

„Zachęcałem wielu księży, kleryków 
i ludzi świeckich, by szli za mną – pisał 
ks. Bosco. Na moje wezwanie ruszali ra-
dośnie w pierwszej chwili za mną, ocza-
rowani urokiem kwiatów. Gdy jednak 
spostrzegli się, że trzeba iść po ostrych, 
kłujących cierniach i że nie ma możli-
wości ich ominąć, zaczęli głośno narze-
kać: Oszukano nas! 

Jeżeli chcecie doznawać ze mną tylko 
radości, to lepiej wracajcie. Jeżeli nie, to 
chodźcie ze mną! – odpowiedziałem.

Wielu natychmiast się wycofało. [...] 
Próbowałem przywołać ich z powrotem, 
lecz bezskutecznie. Nie chcieli nawet 
mnie słuchać. Łzy popłynęły po mojej 
twarzy i, nie mogąc powstrzymać szlo-
chu, zapytałem samego siebie: Czy mu-
szę podążać tą bolesną drogą samotnie? 
Wkrótce jednak doznałem pociechy. Uj-
rzałem grupę księży i świeckich zbliża-
jących się ku mnie.

Oto jesteśmy – rzekli. Należymy do cie-
bie, gotowi pójść z tobą. 

Ruszyłem na ich czele. Tylko nielicz-
ni stchórzyli i opuścili nas. Większość 
dzielnie podążała za mną. [...] Najświęt-
sza Panna, która przez całą wędrówkę 
pełniła rolę mojej Przewodniczki, teraz 
zapytała mnie: Czy rozumiesz znaczenie 

Nie traćcie ideałów 
dobrego wychowawcy
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tego wszystkiego [...]? – Nie – rzekłem – 
proszę, wytłumacz mi to.

Odpowiedziała następująco: 
Aleja zasłana różami i cierniami jest 

obrazem twego powołania życiowego wśród 
chłopców. Musisz włożyć buty, symbol 
umartwienia. Ciernie na ścieżce to zmy-
słowe uczucia, ludzkie zachcenia i nastroje 
chwilowe, które odciągają wychowawcę od 
prawdziwego celu wychowawczego, osła-
biają i przeszkadzają mu w jego pełnieniu 
zadań, hamują jego postęp i umniejszają 
plany na życie wieczne. Róże symbolizują 
płomienną miłość, którą musisz się odzna-
czać i ty, i twoi współpracownicy. Ona ma 
was odróżniać od wszystkich innych. Cier-
nie to także przeszkody, cierpienia i roz-
czarowania, których doświadczycie. Lecz 
nie wolno wam upadać na duchu. Miłość 
i umartwienia pomogą wam przezwycię-
żyć wszystkie trudności i cieszyć się różami 
bez kolców”*.

Po tych słowach Matki Bożej ks. Bo-
sco się obudził.

Jesteśmy w świątyni, by dokonać 
podsumowania. Robią to studenci koń-

czący studia. Robimy i my, Wasi nauczy-
ciele. Staraliśmy się dać Wam solidną, 
gruntowną wiedzę, by każdy umiał się 
właściwie znaleźć i odnaleźć w dzisiej-
szej niezmiernie skomplikowanej rze-
czywistości. Stawialiśmy pytania doty-
czące nie tylko pracy naukowej, ale i za-
sadniczych spraw światopoglądowych. 
Przede wszystkim zaś odpowiadaliśmy 
na Wasze zapytania. Jeśli pytań nie by-
ło, prowokowaliśmy je. Dyskutowa-
liśmy w salach wykładowych, głównie 
jednak podczas seminariów naukowych. 
W czasie wolnym od zajęć uniwersy-
teckich spotykaliśmy się również poza 
murami uczelni: na wycieczkach na-
ukowych, w kawiarni, nawet w naszych 
domach. Zawsze staraliśmy się wycho-
dzić Wam naprzeciw. Nałożyliśmy Wam 
bardzo „solidne i mocne obuwie”, byście 
mogli posuwać się w życiu naprzód mi-
mo ostrych cierni. Jesteśmy gotowi iść 
dalej za Wami, bo należymy do Was. Ale 
wiele się zmieni. Każdy pójdzie swoją 
drogą. Będziecie korzystać z zasobu wie-
dzy, jaki dała Wam uczelnia. Służyć swą 

wiedzą społeczeństwu. A my będziemy 
czekać na wiadomości od Was. Na wasze 
listy, sms-y, telefony. Będzie nam Was 
brak. Dawajcie znać o sobie, pamiętaj-
cie o nas.

Nie upadajcie nigdy na duchu! Mimo 
trudności, jakie z pewnością pojawią się 
i w Waszym życiu, nie traćcie ideałów 
dobrego wychowawcy i płomiennej mi-
łości do pracy, którą staraliśmy się prze-
kazać, dając za wzór św. Jana Bosco.

(...)
Pamiętacie to mądre zdanie, które 

powtarzaliśmy niejeden raz na naszych 
seminariach naukowych: „Postępuj 
zawsze tak, byś człowieczeństwa tak 
w twej osobie, jak też w osobie każdego in-
nego człowieka używał zawsze jako celu, 
nigdy tylko jako środka”**. 

(...)

Ks. Edward Walewander

* Sny i wizje św. Jana Bosko, apostoła młodzieży, tłum. J. Barga-
nowski, Warszawa 1989, s. 170-173.
** I. Kant, Uzasadnienie metafi zyki moralności, tłum. M. Warten-
berg, Warszawa 1971, s. 62.

Wykłady im. Ks. Stanisława 
Kamińskiego prowadzone 
są na Wydziale Filozofii 
KUL od 2001 roku. Ks. Prof. 
Stanisław Kamiński był 
wybitnym naukowcem 
i wspaniałym dydaktykiem, 
kierownikiem Katedry 
Metodologii Nauk 
i wieloletnim dziekanem 
Wydziału Filozofii KUL. 
Ku pamięci zmarłego 
w 1986 roku Ks. Profesora 
Katedra Metodologii Nauk 
organizuje serię wykładów 
Jego imienia.

Do wygłoszenia Wykładów im. Ks. 
Stanisława Kamińskiego zapraszani są 

światowej sławy filozofowie zagranicz-
ni. Wykłady głosili m.in. Richard Swin-
burne (Oxford University), John Searle 
(Berkeley University/USA), czy Simon 
Blackburn (Cambridge University).  

Dzięki goszczeniu tak znamienitych 
filozofów jak i różnorodności podejmo-
wanych przez nich tematów studenci 
mają szansę zapoznać się z rozmaitymi 
tradycjami dominującymi we współcze-
snej filozofii. Wykłady im. Ks. Stanisła-
wa Kamińskiego są wielkim bogactwem 

dla Wydziału Filozofii KUL, jak rów-
nież dla filozofii w Polsce.

Tegoroczne Wykłady (9-19 ma-
ja 2011) – a była to już 10 jubileuszo-
wa edycja – poprowadziła prof. Linda 
Zagzebski z University of Ocklahoma/
USA, filozofka światowej sławy. Linda 
Zagzebski jest kierownikiem katedry fi-
lozofii religii i etyki. Spektrum zainte-
resowań prof. Zagzebski oscyluje wokół 
epistemologii, etyki cnoty, ze szczegól-
nym naciskiem na związek epistemologii 
z etycznymi teoriami. Linda Zagzebski 

Wykłady imienia Księdza Stanisława 
Kamińskiego 2010/2011
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jest pionierem w dziedzinie epistemolo-
gii cnoty. Jej naukowe dociekania doty-
czą rozwiązywania pewnych problemów 
współczesnej epistemologii przez wpro-
wadzanie arystotelesowskiej wersji teorii 
cnoty. Zajmuje się również kwestiami re-
lacji jakie zachodzą pomiędzy rozumem, 
etyką i wiarą. Na gruncie amerykańskim 
uważana jest jako przedstawicielka neo-
arystotelesowskiego nurtu w epistemo-
logii cnoty. Do Jej głównych prac należą: 
Divine motivation theory (2004); Philoso-
phy of religion: An historical Introduction 
(2007); On epistemology (2008); Readings 
in philosophy of Religion: Ancient to con-
temporary (2009).

Serię wykładów pod tytułem „Episte-
mic Authority. An Investigation of Trust, 
Authority, and Autonomy in Belief” roz-
planowano na czas niespełna dwóch ty-
godni. Jak za każdym razem tak i teraz, 
w wykładach uczestniczyła liczna gru-
pa studentów i doktorantów, nie tylko 
z KUL-u, ale również z innych ośrod-
ków akademickich. Na wykłady i dodat-
kowe spotkania dyskusyjne uczęszczali 
również pracownicy naukowi Wydziału 
Filozofii KUL.

Profesor Zagzebski za cel swoich 
wykładów obrała przybliżenie słucha-
czom koncepcji autorytetu i autonomii, 
odnoszonych do przekonań – szczegól-
nie przekonań moralnych i religijnych. 
Jest to istotne, gdyż jak Profesor wielo-
krotnie wskazywała, od oświecenia po-
wszechnym zjawiskiem jest nieufność 
względem autorytetu i przeświadczenie, 
że autonomia wymaga oparcia się przede 
wszystkim na własnych zdolnościach 
epistemicznych. Profesor zaprezentowa-
ła kilka prostych obserwacji dotyczących 
braków istniejących na gruncie koncep-
cji epistemicznej niezależności. Przed-

stawiła również argumenty za tym, że 
racjonalne jest obdarzanie zaufaniem in-
nych i poleganie na autorytecie episte-
micznym (włączając w to autorytet mo-
ralny i autorytet występujący we wspól-
notach religijnych). Wskazywała także, 
że idea autorytetu epistemicznego jest 
kompatybilna z autonomią intelektual-
ną (przy czym autonomię tę należy bez-
względnie odróżnić od epistemicznej 
niezależności).

Wygłoszone wykłady tworzyły spój-
ną całość. Pierwszy wykład zawierał ele-
menty wprowadzające w tematykę au-
torytetu i autonomiczności przekonań. 
Ponadto dotykał zagadnienia przyczyn 
współczesnego odrzucenia autorytetu. 
Następnie prof. Linda Zagzebski przed-
stawiła kwestię naturalnego zaufania 
względem własnych zdolności poznaw-
czych, jakie żywi każdy człowiek, a tak-
że naturalnego pragnienia osiągnięcia 
prawdy. Te zagadnienia prowadziły do 
ukazania problemu polegania na zdol-
nościach poznawczych innych ludzi, co 
następnie łączyło się z zagadnieniem 
zaufania autorytetowi. Kolejne wykła-
dy podejmowały zagadnienia autoryte-
tu i społeczeństwie, jak również kwestie 
przekonań religijnych oraz problem au-
torytetu we wspólnotach religijnych.

W ramach wykładów odbyło się 
otwarte seminarium doktoranckie zor-
ganizowane przez Katedrę Metodolo-
gii Nauk KUL, podczas którego prof. 
Zagzebski wygłosiła odczyt pt. „Trust, 
Authority, and Autonomy in Belief ”. 
W wystąpieniu tym przedstawiła zasad-
nicze elementy własnego ujęcia kwestii 
związanych z autorytetem i możliwo-
ścią polegania na nim oraz zagadnie-
nia autonomii przekonań. W semina-
rium uczestniczyli studenci, doktoranci 

i pracownicy naukowi Wydziału Filozo-
fii KUL, a także przedstawiciele innych 
ośrodków akademickich. 

Dwutygodniowy pobyt w Polsce Pro-
fesor Zagzebski zakończyła 22 maja. Jak 
sama stwierdziła po zakończeniu wy-
kładów, pobyt ten i kontakt z naszym 
środowiskiem akademickim był dla niej 
niezwykle cenny. Liczne pytania po-
zwoliły jej na poszerzenie i pogłębienie 
swojej koncepcji i pomysłów. Głoszenie 
wykładów dla aktywnych i dociekliwych 
studentów było przyjemnością, ale także 
wyzwaniem. Słuchacze wykładów rów-
nież się nie zawiedli – otrzymali rze-
telnie przygotowane wykłady, dostar-
czające szerokiej wiedzy i interesujących 
rozwiązań aktualnie dyskutowanych 
problemów. 

Organizatorzy już teraz pragną za-
prosić na przyszłoroczną edycję Wykła-
dów im Ks. S. Kamińskiego, której go-
ściem będzie Prof. Eleonore Stump (St. 
Louis University, USA).

Mgr Łukasz Cięgotura

Mgr Tomasz Łach

Rozwój gospodarki opartej 
na wiedzy wymaga 
stałego dostosowywania 
się do zmieniających 
się realiów rynkowych 
oraz technologicznych. 
Aby sprostać przyszłym 
wyzwaniom, Komisja 

Europejska przyjęła 3 
marca 2010 r. dokument pt. 
„Europa 2020 – Strategia 
na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu 
społecznemu”. 

Strategia ta określa kierunki i cele 
unijnej gospodarki na najbliższą de-

kadę. Rozwiązania w niej zawarte ma-
ją przyczynić się m.in. do rozwoju od-
powiedzialnej społecznie gospodarki 
opartej na wiedzy i innowacji. W tym 
kontekście szczególnie ważną rolę przy-
pisuje się uczelniom wyższym jako in-
stytucjom bezpośrednio zaangażowa-
nym w proces przemian nakreślony 
w wywyższym dokumencie. Aby jed-
nak sprostać powierzonym zadaniom, 
szkoły te powinny rozwiązać problemy, 

Najlepsze praktyki 
w strategicznej transformacji KUL
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do których, według raportu UNESCO 
„Trends in global higher education: 
Tracking an Academic Revolution” (Pa-
ryż 2009), zalicza się przede wszystkim 
brak elastycznego reagowania na zmia-
ny zachodzące na rynku pracy oraz wą-
ską ofertę specjalistycznych programów 
interdyscyplinarnych. Opisane tu trud-
ności dotykają również uczelni w Pol-
sce. Według raportu „Strategia rozwoju 
szkolnictwa wyższego w Polsce do ro-
ku 2020” (Warszawa 2010) do najważ-
niejszych problemów polskiego szkol-
nictwa wyższego należy zaliczyć: niski 
stopień umiędzynarodowienia oferty dy-
daktycznej, słabą mobilność pracowni-
ków i studentów oraz niedostosowanie 
profilu studiów do potrzeb rynku pra-
cy. Dynamiczny wzrost liczby studentów 
w Polsce nie idzie w parze z tworzeniem 
warunków do podnoszenia kwalifikacji 
kadry dydaktycznej. Liczne opracowa-
nia, np. „Narodowy Program Foresight 
Polska 2020” (Warszawa 2009) i „Polska 
2030. Wyzwania rozwojowe” (Warszawa 
2009) wskazują, że nasilenie wymienio-
nych problemów, przy braku wdrożenia 
programów rozwojowych uczelni, może 
skutkować scenariuszem dryfu lub cof-
nięcia cywilizacyjnego.

Wychodząc naprzeciw tym proble-
mom Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II przygotował projekt 
„Najlepsze praktyki” w strategicznej trans-
formacji KUL. Projekt jest realizowany 
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 
grudnia 2015 r. w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV. 
Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 
4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycz-
nego uczelni oraz zwiększenie liczby ab-
solwentów kierunków o kluczowym zna-
czeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 
Głównym celem tego projektu jest pod-

niesienie do końca 2015 roku potencja-
łu dydaktycznego KUL poprzez wdro-
żenie „najlepszych praktyk” w obszarach 
o kluczowym znaczeniu ze względu na 
ich wpływ na innowacyjną gospodar-
kę i rynek pracy. Wpływ ten wyraża się 
m.in. poprzez transfer i upowszechnia-
nie tzw. innowacji nietechnologicznych 
oraz wynikające z misji KUL kształ-
towanie postaw społecznie odpowie-
dzialnych. Do tych obszarów zalicza się 
cztery Wydziały KUL, które wyróżniają 
się wysokimi ocenami parametryczny-
mi: Filozofii, Nauk Społecznych, Pra-
wa, Prawa Kanonicznego i Administra-
cji oraz Teologii. 

W ramach projektu planuje się utwo-
rzenie nowych, unikatowych kierunków 
studiów, które zostaną uruchomione na 
KUL w roku akademickim 2011/2012: 
Międzywydziałowych Interdyscyplinar-
nych Studiów Doktoranckich „Odpowie-
dzialność społeczna w innowacyjnej go-
spodarce” (MISD), naukoznawstwa oraz 
European Studies. 

Badania prowadzone przez najwięk-
szą na świecie instytucję zajmującą się 
nauką, technologią i innowacjami – 
Science and Technology Policy Research 
(SPRU) dowodzą, że w krajach „gonią-
cych” liderów technologicznych (w tym 
w Polsce) najistotniejszą rolę w eduka-
cji spełnia kształcenie kompetencji na-
ukoznawczych. Prowadzone w naszym 
kraju kierunki studiów nie dają możli-
wości zdobycia kwalifikacji niezbędnych 
do realizacji projektów B+R i odpowie-
dzialnego społecznie transferu innowacji 
w układzie nauka – gospodarka – admi-
nistracja publiczna. Konsultacje środo-
wiskowe (w tym z pracodawcami) pro-
wadzone od 2006 r. przez pracowników 
naukowych KUL potwierdzają wniosek, 
że dwa nowe, unikatowe w skali kra-
ju kierunki, tj. MISD i naukoznawstwo 

wypełnią lukę na rynku pracy i wyposa-
żą absolwentów w zaawansowane kom-
petencje odpowiedzialnego społecznie 
„brokera innowacji”.

Rozwój Polski w strukturach Unii 
Europejskiej sprawia, iż rośnie zapotrze-
bowanie na wykształconych urzędników, 
biegle władających językami obcymi. 
Europeistyka w języku angielskim (Eu-
ropean Studies) na Wydziale Prawa, Pra-
wa Kanonicznego i Administracji KUL 
to przyszłościowy kierunek, którego słu-
chacze zdobędą wiedzę w zakresie spraw 
europejskich oraz umiejętności niezbęd-
ne na unijnym rynku pracy.

Oferta projektu obejmuje również 
wsparcie dla studentów KUL. W ra-
mach Zadania 6. Dostosowanie progra-
mu studiów na kierunku prawo do wy-
mogów rynku pracy planuje się realizację 
bezpłatnych kursów przygotowujących 
do aplikacji prawniczych, a także dosto-
sowanie jednej z sal dydaktycznych do 
warunków rzeczywistej sali sądowej, co 
umożliwi symulacje rozpraw sądowych. 
Ponadto od marca 2011 roku odbywa-
ją się zajęcia dla studentów z dysfunk-
cją słuchu. W maju 2011 r. zakończono 
I edycję lektoratu języka angielskiego, 
w grudniu 2011 r. planuje się zakończe-
nie I edycji kursu doradztwa zawodo-
wego. Do tej pory ze wparcia w ramach 
projektu skorzystało 8 studentów nie-
pełnosprawnych. Dodatkowo studenci 
MISD, naukoznawstwa oraz European 
Studies będą mogli uczestniczyć w wy-
kładach z dziedzin kluczowych dla go-
spodarki opartej na wiedzy, prowadzo-
nych w języku angielskim przez profeso-
rów wizytujących, kompetentnych w za-
kresie odpowiedzialności społecznej.

Projekt stanowi uzupełnienie dotych-
czasowej oferty uczelni o bezpłatne kur-
sy języka angielskiego dla pracowników 
naukowo-dydaktycznych, którzy prowa-
dzą lub będą prowadzić zajęcia dydak-
tyczne w języku angielskim. Kurs koń-
czy się bezpłatnym egzaminem TELC 
i umożliwi zdobycie certyfikatu. Obec-
nie trwa I i II edycja kursu. Dodatkowo 
młodzi doktorzy i doktoranci z czterech 
wcześniej wymienionych wydziałów 
KUL będą mieli możliwość skorzystania 
z bezpłatnych staży naukowo-dydak-
tycznych w ośrodkach zagranicznych, 
promujących (według kryteriów UNE-
SCO 2009) odpowiedzialność społeczną 
w gospodarce. Uczestnikom staży zosta-
ną pokryte koszty podróży oraz wypła-
cone stypendia, a opiekunom dzieci do 
lat 7 – dodatki dyslokacyjne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: 

www.najlepszepraktyki.eu.
Beata Głażewska

(na podstawie wniosku aplikacyjnego projektu)
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W roku akademickim 2010/2011 
studenci Wydziału Zamiejscowe-

go Nauk Prawnych i Ekonomicznych 
KUL w Tomaszowie Lubelskim uczest-
niczyli w rozgrywkach akademickich 
o randze ogólnopolskiej i wojewódzkiej. 

Kierownik Studium Wychowania Fi-
zycznego i Sportu KUL – mgr Stanisław 
Lis, w roku akademickim 2010/2011 
przeznaczył 14 godzin tygodniowo 
na prowadzenie następujących sekcji 
sportowych:

brydż sportowy kobiet i mężczyzn  
– mgr Marta Czuryło
koszykówka kobiet i mężczyzn  
– mgr Stanisław Sikora
piłka nożna mężczyzn  
– mgr Artur Jaremko
piłka siatkowa kobiet  
– mgr Marta Czuryło
piłka siatkowa mężczyzn  
– mgr Krzysztof Wróbel
tenis stołowy kobiet i mężczyzn  
– mgr Artur Rachański

Najlepsi studenci, wraz z reprezen-
tacją Uczelni, brali udział w Akademic-
kich Mistrzostwach Polski. Reprezenta-
cję Uczelni zasilili:

Monika Kuźmiuk (ekonomia,  
I rok) – biegi przełajowe
Katarzyna Gondko (prawo,  
III rok), Paweł Ostrzyżek (prawo, 
IV rok) – szachy,
Oskar Blicharski (prawo, II rok),  
Patryk Krupa (prawo, I rok) 
– badminton 
Patryk Krupa (prawo, I rok)  
– narciarstwo alpejskie
Marcin Majcherczyk (prawo,  
II rok) – snowboard

Łukasz Futa (stosunki międzynaro- 
dowe, I rok) – lekka atletyka

Występując pod szyldem AZS KUL 
Tomaszów Lubelski, studenci rywalizo-
wali w Akademickich Mistrzostwach 
Województwa Lubelskiego. Startowali 
w następujących dyscyplinach:

 Badminton  Biegi przełajowe 
 Brydż  Futsal mężczyzn  Koszy-

kówka mężczyzn  Lekka atletyka  
Narciarstwo  Pływanie  Siatkówka 

 Siatkówka plażowa  Streetbasket  
Szachy  Tenis stołowy

W końcowej klasyfikacji AZS 
KUL Tomaszów Lubelski uplasował 
się na VIII miejscu. Najlepsze sekcje 
sportowe:

Badminton M – II miejsce w tur- 
nieju indywidualnym (Patryk Kru-
pa) oraz II miejsce w klasyfikacji 
drużynowej mężczyzn turnieju in-
dywidualnego (Patryk Krupa, Oskar 
Blicharski, Tomasz Bieńczak, Rafał 
Czubak, Jacek Opaluch); II miej-
sce w turnieju drużynowym  ( Joan-
na Baran, Patryk Krupa, Katarzyna 
Wyczółkowska, Joanna Baran, To-
masz Bieńczak, Oskar Blicharski, 
Justyna Dziedziczak, Aleksandra 
Brzozowska).

Brydż sportowy – II miejsce w kla- 
syfikacji końcowej rozgrywek.
Szachy – III miejsce w klasyfikacji  
końcowej rozgrywek,
Streetbasket – IV miejsce w kla- 
syfikacji końcowej uczelni wśród 
mężczyzn
Tenis stołowy – V miejsce w koń- 
cowej klasyfikacji turnieju indy-
widualnego wśród kobiet (po II 
rundach),

Oprócz rywalizacji ligowych, studen-
ci brali udział w organizowanej w dniach 
29-30 grudnia 2010 r. Zimowej Sparta-
kiadzie, gdzie zmagali się w takich dys-
cyplinach sportowych jak: brydż, szachy, 
badminton, tenis stołowy. W ramach 
Kulturaliów zorganizowany został tur-
niej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, 
w którym brali udział także wykładowcy 
i przedstawiciele władz samorządowych. 
Ponadto zawodnicy sekcji siatkówki 
mężczyzn uczestniczyli w rozgrywkach 
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Męż-
czyzn zaś piłkarze w Orlikowej Lidze 
Seniorów, gdzie zajęli I miejsce.

Stanisław Lis
Studium WF i Sportu KUL

Osiągnięcia sportowe studentów WZNPiE 
Tomaszów Lubelski rok akademicki 2010/2011

KUL na mapie Lubelskiego Festiwalu Nauki
Od kilku lat ostatni tydzień września 

na lubelskich uczelniach upływa 
pod znakiem Lubelskiego Festiwalu Na-
uki. Z roku na rok Festiwal rośnie w si-
łę, a KUL staje się niekwestionowanym 
liderem różnorodnych przedsięwzięć 
festiwalowych. Jak wobec tego wygląda 
krótka statystyczna historia Lubelskiego 
Festiwalu Nauki na KUL-u?

Dotychczas w Lublinie odbyło się 
siedem Festiwali Nauki, w których łącz-

nie zostało zgłoszonych i zaprezentowa-
nych ponad 2870 projektów, przy czym 
zdecydowana większość projektów była 
powtarzana wielokrotnie (niekiedy 8-10, 
a nawet 16 razy).

Początkowo w przedsięwzięciach Fe-
stiwalowych uczestniczyły tylko uczel-
nie lubelskie, Muzeum Lubelskie oraz 
Instytuty Agrofizyki PAN i Medy-
cyny Wsi. W drugiej edycji Festiwalu 
wzięło udział 12 instytucji, a do grona 

współuczestników dołączyli: Archiwum 
Państwowe w Lublinie, Instytut Upra-
wy Nawożenia i Gleboznawstwa w Pu-
ławach a także Radio Lublin i Gaze-
ta Wyborcza. W trzeciej edycji (2006 
r.) we współorganizację Festiwalu włą-
czyli się Instytut Europy Środkowo-
Wschodniej, Państwowe Muzeum na 
Majdanku, lubelski oddział Caritas i lu-
belski oddział TVP3.



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

30

nr 4 (132) lipiec-sierpień 2011

ak
tu

al
no

śc
i

Czwarta edycja Festiwalu w 2007 r., 
pod hasłem Humanista XXI wieku, ko-
ordynowana przez Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski Jana Pawła II, była bez wąt-
pienia rekordowa ze względu na liczbę 
projektów oraz uczestników, a do grona 
współorganizatorów Festiwalu dołączyły 
jednostki spoza Lublina: Wyższa Szko-
ła Oficerska Sił Powietrznych w Dębli-
nie, Państwowy Instytut Weterynaryjny 
– Państwowy Instytut Badawczy w Pu-
ławach. Zaproponowano wówczas rów-
nież nową formułę internetowego ser-
wisu Festiwalu wraz z modułem rezer-
wacji uczestnictwa on-line. W IV LFN 
zgłoszono 340 projektów i 950 edycji, 
z czego 130 projektów i niemal 340 edy-
cji było zgłoszonych przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych KUL, którzy 
otrzymali znakomite wsparcie ze stro-
ny Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych, Biblioteki Uniwersyteckiej i in-
nych agend. W Festiwalu uczestniczy-
ło wówczas ponad 35 tys. zafascynowa-
nych nauką mieszkańców Lubelszczy-
zny, z czego 20 tys. dokonało rezerwacji 
uczestnictwa w projektach festiwalo-
wych za pośrednictwem serwisu www.
festiwal.lublin.pl. Połowa, tj. bez mała 
10 tys. uczestników, dokonała rezerwacji 
na projekty przygotowane przez KUL.

Wiedza lekarstwem duszy to hasło 
przewodnie V edycji, której głównym 
koordynatorem był Uniwersytet Me-
dyczny w Lublinie. Po raz kolejny ofer-
ta przygotowana przez pracowników 
i studentów KUL okazała się najbo-
gatszą i najbardziej różnorodną spośród 
17. instytucji uczestniczących w Festi-
walu. W V edycji padł kolejny rekord: 
nasz Uniwersytet przygotował ponad 
15,5 tys. miejsc dla zarejestrowanych 
uczestników, 131 projektów i 340 edycji. 
Również w roku 2008, podobnie zresz-
tą jak w latach poprzednich, nie zawio-
dła publiczność festiwalowa – w pro-
jektach KUL uczestniczyło ponad 11,5 
tys. zarejestrowanych osób, co stanowi-
ło ok. 45% wszystkich zarejestrowanych 
uczestników Festiwalu.

W VI edycji pt. Nauka techniką ży-
cia Festiwal Nauki na KUL przekroczył 
granice Lublina, gdyż w organizację 
LFN włączyły się wydziały zamiejsco-
we w Tomaszowie Lubelskim i Stalowej 
Woli. Pracownicy naszej uczelni przygo-
towali wówczas 207 projekty, tj. ponad 
30% wszystkich prezentacji festiwalo-
wych. Ponadto przy okazji trwania Fe-
stiwalu odbył się Tygiel, czyli I Kongres 
Studenckich Kół Naukowych uczelni 
lubelskich.

W 2010 r. w prace organizacyjne Fe-
stiwalu, które koordynował Uniwersy-
tet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie, włączyły się m.in. dwa Uniwersytety 
Dziecięce – Dzieci Przyszłości i Unikids, 
a hasło VII edycji LFN – Nauka przygo-
dą życia – stało się kolejną inspiracją dla 
twórców projektów, którzy zrealizowali 
792 projekty (1.670 edycji oraz 64 pre-
zentacje w ramach Tygla – II Kongresu 
Studenckich Kół Naukowych). Ubiegło-
roczny Festiwal to w sumie ok. 2.400 
godzin różnorodnych wykładów, pre-
zentacji, doświadczeń i warsztatów, któ-
re odbywały się w 100 obiektach i 350 
różnych salach wykładowych. Zarezer-
wowano ok. 33 tys. miejsc, a w projek-
tach przygotowanych na naszej uczelni 
uczestniczyło ponad 12,5 tys. osób.

Projekty, edycje, godziny, sale… ale 
przecież Festiwal to przede wszystkim 
wspaniali ludzie – pasjonaci zakochani 
w nauce, twórcy projektów, świetni na-
ukowcy i wykładowcy, sprawni organi-
zatorzy i Goście naszej Uczelni.

Przytoczone dane wskazują jedno-
znacznie, że Lubelski Festiwal Nauki 
cieszy się coraz większą popularnością 
– i to nie tylko wśród uczniów szkół 
i przedszkoli już zaprzyjaźnionych z Fe-
stiwalem. Nie można wszak inaczej wy-
tłumaczyć tego fenomenu, że w orga-
nizację tegorocznej edycji odbywającej 
się pod hasłem Nauka w służbie przyro-
dy a koordynowanej przez Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, zaangażowa-
nych jest ponad 1.300 osób – pracowni-
ków uczelni i różnych instytucji badaw-
czych Lublina i Lubelszczyzny.

Cieszymy się, jesteśmy wdzięczni 
i bardzo dumni, że kolejny już raz, trze-
cia część wszystkich twórców projektów, 
czyli ponad 380 osób, to pracownicy 
i doktoranci naszej Alma Mater. Czyżby 
propozycja zgłoszonych 281 projektów 
i 650 edycji była zapowiedzią kolejnego 
festiwalowego sukcesu KUL-u?

Andrzej Zykubek
koordynator VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki na KUL
redaktor serwisu internetowego www.festiwal.lublin.pl
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1 czerwca
na KUL odbyło się posiedzenie Zespołu Pedagogiki 

Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych 

PAN, poświęcone lekturze pedagogicznego przesłania 

(świadectwa życia i nauczania) błogosławionego Jana 

Pawła II.

rozpoczęła się rekrutacja do I edycji ponadprogramo-

wych zajęć specjalistycznych dla studentów III roku 

prawa, realizowanych w ramach projektu „Najlepsze 

praktyki” w strategicznej transformacji KUL.

Katedra Etyki KUL zorganizowała sesję naukową z cyklu 

Racjonalność w Etyce Utopia – Ideologia – Etyka, pt. 

„Korzenie totalitaryzmu cz. II”.

Katedra Psychoprofilaktyki Rodziny Instytutu Nauk 

o Rodzinie KUL zorganizowała I Ogólnopolską Kon-

ferencję z cyklu „Gra o życie. Hazard i uzależnienia 

wirtualne”. Konferencja była płaszczyzną wymiany do-

świadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami zajmu-

jącymi się uzależnieniem od hazardu, Internetu i gier 

komputerowych.

1, 8 i 15 czerwca
odbyły się warsztaty, których efektem jest wspólny, 

społeczny projekt Parku Rusałka. Projekt ten został 

opracowany graficznie przez studentów architektury 

krajobrazu KUL, a następnie przedstawiony na wysta-

wie i poddany dyskusji publicznej. Końcowe opracowa-

nie zostanie przekazane i zaprezentowane w Urzędzie 

Miasta Lublin.

2 czerwca
odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora hono-

ris causa KUL Siostrze Małgorzacie Annie Borkowskiej 

OSB, badaczce dziejów i kultury wspólnot zakonnych 

i monastycyzmu.

Uroczystości wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa 

towarzyszyła sesja naukowa z okazji jubileuszu 40-lecia 

badań nad żeńskim ruchem zakonnym w Polsce zorga-

nizowana przez Instytut Geografii Historycznej Kościoła 

w Polsce KUL oraz Biuro Historyczne przy Konferencji 

Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakon-

nych w Polsce. Oprócz wykładów odbyła się wystawa pt. 

„Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”.

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Me-

cum” zorganizował spotkanie dyskusyjne pt. „Polska 

prezydencja w UE – szansa do wykorzystania?”.

2-5 czerwca
w Łucku na Ukrainie odbyła się międzynarodowa konfe-

rencja naukowa pt. „Święci Ziemi Wołyńskiej” współor-

ganizowana przez Centrum UCRAINICUM KUL.

3 czerwca
w lubelskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia 

Medalu Prezydenta Miasta Lublina ks. prof. Januszowi 

Mariańskiemu, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

w kościele akademickim KUL została odprawiona msza 

św. w 1. rocznicę śmierci Księdza Profesora Józefa Tur-

ka, kierownika Katedry Filozofii Kosmologii (od 1998), 

prodziekana Wydziału Filozofii KUL (1999-2001, 2008-

2009), wykładowcy filozofii w Wyższych Seminariach 

Duchownych w Olsztynie, Lublinie i Kaliningradzie.

4 czerwca
odbyło się uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej 

„Servire Veritati” Prof. Kazimierzowi Albinowi Kłosiń-

skiemu z okazji 70. rocznicy urodzin.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL, w ra-

mach Nocy Kultury w Lublinie, przygotowało projekt 

Językowe KULuary.

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodar-

czych zorganizowała V Ogólnopolską Konferencję Na-

ukową „Japonia, Niemcy: odzyskany honor w rozwoju 

gospodarczym”.

w duchu wdzięczności za dar beatyfikacji Jana Pawła II 

społeczność akademicka KUL wzięła udział w IV Ogól-

nouniwersyteckiej Pielgrzymce do Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

6 czerwca
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

i Ekonomii Publicznej Wydziału Zamiejscowego Nauk 

Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim 

zorganizowała międzynarodową interdyscyplinarną 

konferencję naukową pt. „Homo consumens – kultura 

konsumpcji”.

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyj-

nego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział 

Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Kanonistów 

Polskich, oraz Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 

zorganizowali międzynarodową konferencję naukową 

pt. „Postępowanie administracyjne w Kościele”.

Instytut Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Za-

chęty Sztuk Pięknych oraz Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zorganizowali 

wykład dr Małgorzaty Peroń, pt. „Sztuka w „Podróżach 

do Włoch” Jarosława Iwaszkiewicza”. Wykład odbył się 

w ramach całorocznej edycji otwartych wykładów z hi-

storii sztuki – „Aktualność sztuki”.

odbyła się projekcja filmu pt. „13. DZIEŃ”, ukazującego 

historię objawień w Fatimie. Organizatorzy: Katedra 

Chrystologii oraz Koło Naukowe Teologów KUL.

6-7 czerwca
na zaproszenie Katedry Historii i Etnologii Religii KUL 

dwa wykłady otwarte dotyczące problematyki migracji 

z Afryki Zachodniej do Europy, afrykańskiej diaspory 

w Europie oraz kontaktów międzynarodowych ze szcze-

gólnym uwzględnieniem zagadnień etniczności i religii, 

wygłosili dr Etienne Smith, politolog z Columbia Univer-

sity w Nowym Jorku oraz dr Afe Adogame, religioznaw-

ca z Uniwersytetu w Edynburgu.

6-9 czerwca
Katedra Pneumatologii i Eklezjologii KUL zorganizowała 

VIII Wykłady Otwarte z Pneumatologii, pt. „Komunia 

Kościoła w Duchu Świętym”.

7 czerwca
Koło Polonistów Studentów KUL oraz Stowarzyszenie 

Dworzec Wschodni zorganizowali spotkanie krytycz-

noliterackie z poetą, krytykiem literackim, tłumaczem 

– Jackiem Gutorowem.

8 czerwca
w Zespole Szkół w Kocku odbyło się podsumowanie 

II edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Lu-

belszczyzna pełna Tajemnic”, którego współorganizato-

rem jest Instytut Historii KUL. Wyniki konkursu:

Szkoły Ponadgimnazjalne:
  I miejsce: Hubert Paszkiewicz „Jest takie miejsce na 

ziemi…” – IV LO im. Stanisława Staszica w Białej 

Podlaskiej,

  II miejsce: Albert Michalak „Bitwy Powstania Stycz-

niowego na terenie parafii Stanin i historia dworu 

obronnego w Wesołówce” – I LO im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Łukowie,

  III miejsce: Klaudia Lefanowicz „Mieczysław Roma-

nowski – cichy bohater” – LO im. Organizacji Naro-

dów Zjednoczonych w Biłgoraju.

Szkoły Gimnazjalne:
  I miejsce: Noemi Eugenia Sikorska „Honor Oficera” – 

Gimnazjum nr 24 w Lublinie,

  II miejsce: Zofia Knap „NSZZ Solidarność w la-

tach 80-tych w powiecie krasnostawskim. Wspo-

mnienia dawnego działacza” – Zespół Szkół nr 5 

w Krasnymstawie,

  III miejsce: Agata Wawszczak „Ocalić od zapomnienia 

– opis mogiły szwedzkiej w gminie Sosnowica” – 

Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy.

Kalendarium
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8-12 czerwca

odbył się XXI Tydzień Ekonomiczny, którego tematem 

były finanse publiczne. W programie, przygotowanym 

przez Koło Naukowe Studentów Ekonomii KUL, znalazł 

się m.in. wykład otwarty, nt. „Współczesne uwarun-

kowania stabilności sektora bankowego w kontekście 

zjawisk kryzysowych na świecie”, który wygłosiła prof. 

Małgorzata Zaleska (członek zarządu NBP) oraz dyskusja 

pod ogólnym hasłem „W poszukiwaniu sposobów zrów-

noważenia finansów publicznych”, moderowana przez 

prof. Zytę Gilowską.

9 czerwca
na zaproszenie Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej 

KUL wykład otwarty, pt. „Czesław Miłosz. Lekcje. Pry-

watny hołd”, wygłosiła prof. Anna Frajlich.

10 czerwca
Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL zorganizo-

wał seminarium otwarte pt. „Czytanie Bobkowskiego. 

Krok dalej…”. Okazją do spotkania była 50. rocznica 

śmierci Andrzeja Bobkowskiego, pisarza i publicysty, 

rowerzysty i modelarza. Sympozjum zgromadziło 

znawców twórczości autora „Szkiców piórkiem” z całego 

kraju.

Książka ks. dr. Arkadiusza Smagacza, adiunkta w Kate-

drze Historii Zakonów KUL, „Czterysta lat karmelitów 

bosych w Lublinie (1610-2010)”, wydana przez Wy-

dawnictwo Karmelitów Bosych, została nagrodzona 

„Wawrzynem Pawła Konrada”, w kategorii Lublin – wy-

dawnictwo monograficzne. 

Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii 

Polskiej KUL zorganizowała konferencję poświęconą 

Stanisławowi Vincenzowi i Huculszczyźnie.

Organizatorem konkursu Książka Roku 2011 o „Wawrzyn 

Pawła Konrada, pierwszego drukarza lubelskiego” jest 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopa-

cińskiego w Lublinie. Do konkursu mogą być zgłaszane 

publikacje niebeletrystyczne: naukowe, popularnonau-

kowe, albumy, których tematyka dotyczy Lublina lub 

Lubelszczyzny. Publikacje są oceniane pod względem 

ich: walorów estetycznych, wartości merytorycznej, ję-

zyka przekazu i nowatorstwa tematyki. 

10-11 czerwca
odbyły się Małopolskie Dni Bł. Jana Pawła II pod hasłem 

„Zatrzymaj się! Masz we mnie przystań”. W tym czasie 

zwiedzający, pod opieką przewodnika, mogli zobaczyć 

Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL z pamiątkami 

związanymi z profesorem Karolem Wojtyłą, salę w któ-

rej wykładał przyszły papież, kolekcję fotografii ks. Woj-

tyły z czasów jego pobytu na Uczelni oraz pomnik Jana 

Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.

12 czerwca
Ks. Prof. Ryszard Knapiński obchodził 45. rocznicę 

święceń kapłańskich oraz 70-lecie urodzin. Z tej okazji 

w Kościele Akademickim odprawiona została uroczysta 

i dziękczynna msza św., po której goście Jubilata mieli 

okazję zobaczyć wystawę fotogramów „Porta Fidei”. 

Głównym punktem dnia było spotkanie w Auli Muzy-

kologii: wręczenie Jubilatowi Księgi „Fides imaginem 

quaerens” (zredagowanej przez dr Anetę Kramiszew-

ską); laudację wygłosili prof. Krzysztof Narecki, Dziekan 

Wydziału Nauk Humanistycznych oraz prof. Ryszard 

Kasperowicz, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki. Po 

wspomnieniach przyjaciół Jubilata, zebrani wysłuchali 

koncertu muzyki kameralnej, w wykonaniu kwartetu 

smyczkowego.

13 czerwca
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 

oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 

zorganizowali spotkanie poświęcone zasadom naboru 

na aplikację radcowską.

w ramach otwartych wykładów z historii sztuki, „Aktu-

alność sztuki” wykład „Giorgia de Chirico dialog z mi-

tami i sztuką dawnych mistrzów” wygłosiła Monika 

Michałowicz.

14 czerwca
Instytut Filologii Germańskiej KUL podpisał umowę 

o współpracy z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hu-

gona Kołłątaja w Lublinie. Uczniowie VI LO będą mogli 

brać udział w wybranych zajęciach akademickich, na-

ukowych oraz wydarzeniach kulturalnych na terenie 

uczelni oraz będą mogli korzystać z księgozbioru Insty-

tutu Filologii Germańskiej i zajęć organizowanych przez 

pracowników Instytutu na terenie liceum.

15 czerwca
Koło Lubelskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego 

zorganizowało spotkanie połączone z referatem dr Aga-

ty Łuki pt. „Tanga i kankan czyli Orfeusz w piekle”.

15 czerwca
Katedra Teorii Poznania Wydziału Filozofii KUL zor-

ganizowała uroczyste spotkanie z okazji 80. urodzin 

Profesora Antoniego B. Stępnia.

Antoni Bazyli Stępień urodził się 14 czerwca 1931 r. 

w Sosnowcu. Tam ukończył liceum ogólnokształcące 

i uzyskał świadectwo dojrzałości w czerwcu 1950 r. 

W październiku 1950 r. rozpoczął studia filozoficzne na 

KUL. Jako student trzeciego roku przez jeden semestr 

prowadził zajęcia zlecone z logiki dla humanistów. 

Magisterium z filozofii uzyskał w czerwcu 1954 r. 

Praca magisterska, pisana pod kierunkiem ks. prof. S. 

Kamińskiego, nosiła tytuł: „Analiza nelsonowskiego 

dowodu niemożliwości teorii poznania”. Głównymi 

jego mistrzami byli: ks. S. Kamiński, o. M. A. Krąpiec 

i S. Swieżawski, a także ks. J. Iwanicki, o. F. Bednarski, 

ks. S. Adamczyk. Z J. Kalinowskim współpracował 

w ramach tzw. Konwersatorium Metafilozoficznego. 

Istotne były też kontakty z R. Ingardenem.

Kontynuując studia na Wydziale Filozoficznym, w grud-

niu 1956 r. uzyskał tytuł doktora filozofii na podstawie 

rozprawy „Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii 

poznania. Analiza krytyczna”. Promotorem był o. prof. 

M. A. Krąpiec. Od lutego 1957 r. rozpoczął pracę na 

Wydziale Filozoficznym KUL.

Habilitował się w zakresie teorii poznania i metodo-

logii nauk filozoficznych na Wydziale Filozofii Chrze-

ścijańskiej ATK w Warszawie (gdzie przez kilka lat 

prowadził także zajęcia dydaktyczne) w roku1964 na 

podstawie rozprawy: „O metodzie teorii poznania. Roz-

ważania wstępne”. W czerwcu 1970 r. uzyskał stopień 

docenta, w marcu 1975 r. tytuł profesora nadzwyczaj-

nego, a tytuł profesora zwyczajnego w grudniu 1985 

r. W 1969 r. został kierownikiem Katedry Metafizyki 

Szczegółowej, przemianowanej rok później na Katedrę 

Teorii Poznania. Funkcję tę pełnił do odejścia na eme-

ryturę w roku 2002.

W trakcie swej pracy uniwersyteckiej prof. Stępień 

spełniał liczne obowiązki administracyjne, m.in. jako 

kierownik Sekcji Filozofii Teoretycznej (1974-1980), 

prodziekan Wydziału Filozofii (1983-1984), kierownik 

Zakładu Logiki i Teorii Poznania (1986-1997), dzie-

kan Wydziału Filozofii (1987-1990), przewodniczący 

Senackiej Komisji Dyscyplinarnej, przewodniczący 

Uczelnianej Komisji do Spraw Reformy Studiów, prze-

wodniczący Komitetu do Spraw Obchodów 50-lecia 

Wydziału Filozofii. Poza tym zasiadał w redakcji „En-

cyklopedii Katolickiej” (członek Redakcji Naczelnej), 

„Roczników Filozoficznych” i „Zeszytów Naukowych 

KUL” (gdzie w latach 1973-1975 i 1981-1993 był 

redaktorem naczelnym).

W skali ogólnokrajowej pełnił m.in. następujące funk-

cje: członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (kilka 

kadencji), członek Zespołu Ekspertów MEN, członek 

Centralnej Komisji do Spraw Tytułów Naukowych 

i Stopni Naukowych (1997-1999), przewodniczący Ra-

dy Programowej „Edukacji Filozoficznej” (1991-2002), 

stały współpracownik b. Biura do Spraw Reformy 

Szkolnictwa MEN, a także członek Komisji Episkopa-

tu Polski do Spraw Dialogu z Niewierzącymi (1992-

1993).

Prof. Stępień należy m.in. do: Polskiego Towarzy-

stwa Filozoficznego, Towarzystwa Naukowego KUL, 

Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Naukowego 

Towarzystwa Tomistycznego (Warszawa), był także 

współzałożycielem i pierwszym prezesem Klubu Kato-

lickiego w Lublinie.

Hobby: historia 

powszechna, mu-

zyka (klasyczna 

i jazzowa), film, 

powieści kryminal-

ne i fantastyczno-

naukowe.
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15 czerwca 2011 r. w godzinach popołudnio-

wych odszedł do Pana Profesor Stanisław Fita, 

wybitny znawca życia i twórczości Bolesława Pru-

sa, twórca Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczo-

wie. Mistrz wielu pokoleń polonistów. Nauczyciel 

życia oraz wzór skromności i pokory.

Emerytowany profesor KUL związany z uczelnią 

od 1952 roku. Kierował Katedrą Literatury Po-

zytywizmu i Młodej Polski. Należał m.in. do Lu-

belskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa 

Naukowego KUL, Towarzystwa Naukowego im. 

Adama Mickiewicza, Zarządu Głównego Towarzy-

stwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Był od-

znaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Msza święta żałobna została odprawiona w Ko-

ściele Akademickim KUL 21 czerwca, pogrzeb 

Zmarłego odbył się na cmentarzu przy ul. 

Lipowej.

16-17 czerwca
odbyła się międzynarodowa, interdyscyplinarna konfe-

rencja naukowa pt. „Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś”. 

Pierwszy dzień poświęcony był refleksji na temat związ-

ków polsko-hiszpańskich w przeszłości (polityka, dyplo-

macja, kultura, Kościół). Drugi natomiast na rozważania 

poświęcone współczesnym relacjom polsko-hiszpań-

skim (polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura). 

Organizatorzy: Katedra Historii i Kultury Krajów Języka 

Hiszpańskiego KUL, Cátedra de Historia Moderna de la 

Universidad de la Rioja.

najnowsze osiągnięcia w zakresie biotechnologii wraz 

z analizą szans i zagrożeń dla człowieka i środowiska 

przyrodniczego przedstawione zostały podczas konfe-

rencji „Biotechnologia – szanse i zagrożenia”. Tematyka 

konferencji skupiła się wokół trzech zagadnień: 1. Bio-

chemiczne i kliniczne aspekty biotechnologii – substan-

cje biologicznie czynne; 2. Remediacja z uwzględnie-

niem roli mikroorganizmów glebowych; 3. Organizmy 

genetycznie modyfikowane – ryzyko czy szansa? Aspek-

ty etyczne w biotechnologii.

18-21 czerwca
w Centrum Prawa Amerykańskiego odbył się cykl 

wykładów pt. „Legal aspects of E-commerce”, który 

poprowadził Prof. Richard Warner.

22-25 czerwca
Chór KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki uczestniczył 

w X Międzynarodowym Festiwalu Chórów Uniwersytec-

kich „UNIVERSITAS CANTAT 2011” w Poznaniu.

27-29 czerwca
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się sesja nauko-

wa pt. „Rola tradycji i innowacji w sztuce nowożytnej” 

zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej 

i Instytut Historii Sztuki KUL.

28 czerwca
Instytutu Leksykografii oraz Towarzystwo Naukowe 

KUL zorganizowali sympozjum „Encyklopedia katolicka 

wczoraj i dziś. 30-lecie śmierci ks. dr. hab. Romualda 

Łukaszyka”. W ramach konferencji odbyła się prezen-

tacja XV tomu Encyklopedii Katolickiej, zawierające-

go hasła od „Pastoralna psychologia” do „Porphyreon”. 

Encyklopedia Katolicka powstaje w Instytucie Leksy-

kograficznym KUL we współpracy z Towarzystwem 

Naukowym KUL. Prezentuje zagadnienia doktrynalne 

i działalność nie tylko Kościoła katolickiego, ale i innych 

Kościołów chrześcijańskich (szczególnie prawosławnego 

i protestanckiego), wspólnot religijnych i religii nie-

chrześcijańskich. Główny nacisk położono na szeroko 

rozumianą problematykę teologiczną i religijną, a także 

na zagadnienia filozoficzne i humanistyczne (zwłaszcza 

literaturę i sztukę chrześcijańską), ujmowane w aspek-

cie ich odniesień do religii i teologii (chrześcijański 

wymiar kultury).

29 czerwca
„Wypłyń na głębię, Lwowski Kościele łaciński” – te 

słowa Ojca Świętego bł. Jana Pawła II wypowiedziane 

10 lat temu w czasie pielgrzymki do Lwowa, stały się ty-

tułem uroczystej akademii zorganizowanej m.in. przez 

Centrum UCRAINICUM KUL, Rzymskokatolicką Kurię 

Metropolitalną we Lwowie i Polski Związek Katolicko-

Społeczny.

30 czerwca
uchwałą Rady Miasta Lublin plac przy Lubelskim Towa-

rzystwie Naukowym otrzymał imię Ojca Mieczysława 

Alberta Krąpca.

1 lipca
w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, spo-

łeczność KUL obchodziła Święto Patronalne. Jest ono 

połączone z uroczystym zakończeniem studiów. 

Wydział Teologii KUL, Instytut Teologii Dogmatycz-

nej, Katedra Pneumatologii i Eklezjologii oraz Katedra 

Mariologii zorganizowali sesję naukową ku czci Ojca 

Profesora Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFM-

Conv w związku z uroczystym odnowieniem doktoratu. 

Zaprezentowane zostały fragmenty prac dyplomowych 

napisanych w I Katedrze Teologii Dogmatycznej KUL 

(Duch Święty – Kościół – człowiek) oraz w Katedrze 

Mariologii KUL (Ku mariologii w kontekście). Odbyła się 

także sesja wspomnieniowa: „Promotor o Wypromowa-

nych, Wypromowani o Promotorze”.

po raz drugi na terenie campusu na Majdanku, odbył 

się piknik dla pracowników KUL i ich rodzin, kończący 

obchody Święta Patronalnego.

4 lipca
po raz trzydziesty ósmy rozpoczęły się zajęcia Szkoły Ję-

zyka i Kultury Polskiej KUL. W tym roku języka polskiego 

uczyło się ponad 130 osób z całego świata. Jak zwykle 

najwięcej z USA, ale także z Wielkiej Brytanii, Niemiec, 

Francji, Włoch, Hiszpanii, Kanady. Wśród nich osoby 

z prestiżowych amerykańskich i europejskich środowisk 

akademickich. W grupach nie większych niż dziesięcio-

osobowe uczyli się języka polskiego i poznawali polską 

kulturę. Każdego dnia, poza zajęciami języka polskiego, 

odbywał się wykład wygłaszany najpierw po angielsku, 

a później po polsku.

Bogaty program turystyczny i kulturalny wypełnił nie-

liczne wolne od nauki chwile. Wycieczki: Lublin; Sando-

mierz; Kraków; Warszawa; Zamość; Kozłówka – przybli-

żyły uczestnikom obraz Polski, regionu i miasta.

7 lipca
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu oraz Instytut 

Architektury Krajobrazu KUL zorganizowali wystawę 

pt. „Nowa Rusałka!”, połączoną z dyskusją publiczną 

nad społecznymi projektami zagospodarowania Parku 

Rusałka w Lublinie, które zostały wykonane w ramach 

konsultacji społecznych z mieszkańcami.

lipiec-sierpień
w ramach współpracy Instytutu Jana Pawła II KUL i pol-

skiej sekcji Radia Watykańskiego powstał cykl „Wojtyło-

we rozmowy”. Profesorowie naszego Uniwersytetu roz-

mawiali o osobistych wspomnieniach i różnych, wybra-

nych aspektach papieskiej działalności. Mówili, m.in.: 

Adam Rodziński, Antoni B. Stępień, s. Zofia J. Zdybicka, 

Maria Braun-Gałkowska i Jerzy Gałkowski, ks. Andrzej 

Szostek, o. Stanisław Celestyn Napiórkowski, bp Andrzej 

Czaja, Stefan Sawicki, ks. Alfred Wierzbicki, o. Andrzej, 

Krzysztof Guzowski, Dorota Kornas Biela i Adam Biela, 

o. Leon Dyczewski. Cykl emitowany był w niedzielnych 

magazynach wieczornych. Wywiady można odsłuchać 

na polskiej stronie Radia Watykańskiego.
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W każdej dziedzinie rzeczą najbardziej praktycz-
ną jest dobra teoria. Dogłębne studium filozofii 

pozwala widzieć otaczającą nas rzeczywistość taką, ja-
ka ona jest. Faktem jest, że fałszowana w jakimkolwiek 
aspekcie rzeczywistość rodzi zawsze chorowitą przy-
szłość, rodzi chorowite państwo, chorowitą gospodarkę 
narodową. Studium różnych dyscyplin filozoficznych 
jest narzędziem właściwego widzenia, a przez to sku-
tecznego zapobiegania wszelkim nieprawidłowościom, 
które pojawiają się we właściwym funkcjonowaniu or-
ganizmu państwowego.

Spokojny obiektywizm i niezależność myśli cechuje 
przede wszystkim te osoby, które usiłują odpowiadać 
na wszystkie pytania spełniające warunki trafności, za-
sadności, semiotycznej poprawności i rozstrzygalno-
ści, a nie te, które z góry rozstrzygają, co może istnieć 
lub nie istnieć. Nie można, w imię powziętych z góry 
przekonań, pozbawiać badaną naukowo rzeczywistość 
żadnego możliwego jej wymiaru.

Są różne typy wiedzy ludzkiej. Jest wiedza potocz-
na, wiedza mądrościowa, światopogląd, ideologia, wia-
ra świecka, wiara religijna, filozofia. Jest też wiedza 
naukowa, poznanie naukowe. Ludzkie poznanie, aby 
zasługiwało na miano wiedzy naukowej musi być po-
znaniem twórczym, teoretycznym, specjalistycznym, 
racjonalnie uzasadnionym, uporządkowanym treścio-
wo i formalnie oraz wyrażone w języku informatyw-
nym i intersubiektywnie zrozumiałym. Filozofie z ko-
lei mogą być różne. Niektóre filozofie czynią zadość 
wszystkim wymogom wiedzy naukowej. W ramach 
tego typu filozofii można wyróżnić różne dyscypliny 
filozoficzne. Jedną z takich dyscyplin jest szeroko po-
jęta logika, która obejmuje logikę formalną, semiotykę 
logiczną i teorię metod naukowych. W ramach szero-
ko pojętej logiki prowadzone są dociekania dotyczące 
poprawnych sposobów uzasadniania głoszonych przez 
nas twierdzeń.

W żaden sposób nie można, na przykład, uzasad-
nić twierdzenia, iż można zbudować państwo całko-
wicie neutralne światopoglądowo. Zadaniem każde-
go państwa jest m.in. stanowienie prawa. U podstaw 
stanowionego prawa zawsze leży jakaś etyka, przyjęta 
przez to państwo arbitralnie. Z kolei normy etyczne 
i ich hierarchia są usprawiedliwiane w ramach jakiegoś 
światopoglądu. Państwo więc zawsze preferuje arbi-

tralnie jakiś światopogląd. Warto też dodać, że o wy-
borze światopoglądu decyduje nie tylko intelekt, ale też 
czynniki wolitywno-emocjonalne ludzkich jednostek. 
Ważną rolę może tu odegrać wychowanie i przyzwy-
czajenia osób podejmujących odpowiednią decyzję. (To 
samo można powiedzieć o ideologii, gdzie wchodzą 
w grę nie jednostki ludzkie, ale grupy społeczne). Od-
powiednie analizy logiczne ukazują, że pisanie w prasie 
i mówienie w radio i telewizji o państwie całkowicie 
neutralnym światopoglądowo jest stratą papieru, stratą 
czasu, stratą pieniędzy, które mogłyby być przeznaczo-
ne na cele społecznie, gospodarczo użyteczne, np. na 
dożywianie biednych dzieci.

Trzeba jeszcze dodać, że ideologia ateistyczna od-
rzuca istnienie sfery transcendentnej naszej egzysten-
cji. Wszystko ogranicza do sfery immanencji. W tej 
ostatniej sferze są dwie wielkie zdobycze, tj. matema-
tyka i fizyka. Nie ma dowodu matematycznego ani 
odkrycia naukowego, że Bóg nie istnieje. Ateizm, zda-
niem niektórych fizyków, nie jest aktem rozumu, lecz 
aktem wiary w nicość. Jest natomiast racjonalna argu-
mentacja filozoficzna, na gruncie ogólnej teorii bytu, za 
tezą, że Bóg istnieje (zob. A. B. Stępień, Wprowadze-
nie do metafizyki, Kraków 1964, s. 111-118). Można 
powiedzieć, że historia filozofii, ogólna teoria bytu, 
antropologia filozoficzna, logika uczą człowieka korzy-
stać z własnego rozumu, chronią środowisko rozumu 
ludzkiej jednostki. Nie może być bowiem tak, aby ten 
rozum znajdował się poza tą jednostką, np. w siedzibie 
jakiejś partii politycznej, w telewizorze itp. A działal-
ność na rzecz ochrony środowiska rozumu ludzkiego to 
taka działalność dla dobra państwa, którego członkami 
są właśnie ludzkie jednostki, jak korzystna działalność 
na rzecz dobra tejże społeczności państwowej pocho-
dząca z ochrony czystości wód, czystości gleby i czy-
stości powietrza.

Moralność jest zdolnością świadomego i wolnego 
wyboru poznanego rozumem dobra lub zła oraz wyra-
żenie tej decyzji czynem. Z kolei etyka jest teorią życia 
moralnego, teorią dobra i zła moralnego. Różne mogą 
być etyki. Może być etyka przyjazna osobie ludzkiej. 
Ekonomia oparta na takiej etyce nigdy nie doprowadzi 
do napięć społecznych, do niepotrzebnego, co niekiedy 
się zdarza, przelewu krwi. Polityka wynagrodzeń pra-
cowniczych ma być oparta na takiej właśnie etyce. Fak-
tem jest, że byli ludzie, którzy bez pomocy Objawienia 
chrześcijańskiego, własnym rozumem doszli do ukaza-
nia kompletu obowiązujących człowieka i przyjaznych 
człowiekowi zasad moralnych (np. Sokrates). Zdrowe 
zasady moralne są jednym z warunków pomyślnego 
rozwoju każdej społeczności ludzkiej, a w tym każdego 
państwa. Mogą być też inne etyki, które na przykład 
postulują dostosowanie się na ślepo do panującego „tak 
się robi”. Ale czy w takiej etyce uszanowana jest ro-
zumność człowieka, czy jest tam doceniona wartość 
osoby ludzkiej i trwanie gatunku ludzkiego, czy jest 
ona etyką społecznie twórczą?

Stanisław Kiczuk

Co daje studium filozofii?
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