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Z CIMELIÓW
Marcin z Urzędowa (zm. 1573), botanik, lekarz, profesor Aka-

demii Krakowskiej, proboszcz w Urzędowie, kanonik sandomierski. 

Studia lekarskie ukończył w Padwie, gdzie uzyskał stopień dokto-

ra medycyny. We Włoszech prowadził także badania florystyczne, 

opisując szatę roślinną okolic Padwy i Wenecji oraz zioła lecznicze, 

które można było nabyć w miejscowych aptekach. Po powrocie do 

kraju kontynuował badania. Opisał roślinność Tatr, Beskidów, oko-

lic Krakowa, Sandomierza, Warszawy i  Lublina (Kock, Kraśnik, 

Urzędów).

Herbarz Polski, To iest O  Przyrodzeniv Zioł Y Drzew Rozma-

itych, Y innych Rzeczy Do Lekarztw Należących, Księgi Dwoie, […]. 

W Krakowie. W Drukarni Łazarzowey, 1595, 2˚.

Herbarz Polski został opracowany przez Marcina z  Urzędowa 

w latach 1543-1556, ale dopiero wiele lat po śmierci autora wydany 

w Krakowie, w Drukarni Łazarzowej. Jest to rodzaj encyklopedii, 

zawierającej alfabetyczny opis leczniczych ziół rosnących w Polsce, 

a zarazem znakomity jak na owe czasy poradnik lekarski. Opraco-

wując Herbarz, autor korzystał z  klasycznej literatury przyrodni-

czej Pliniusza Starszego, Dioskuridesa Pedaniosa, powoływał się 

na wiedzę medyczną Hipokratesa i Galena. Jednocześnie korzystał 

ze współczesnych opracowań w zakresie botaniki i medycyny. Dzie-

ło kanonika sandomierskiego liczy 494 strony, na których znalazły 

się opisy ponad 600 roślin i  ich właściwości leczniczych. Herbarz 

zawiera także liczne drzeworyty ilustrujące ich wygląd. 

Egzemplarz należy do bardzo cennego księgozbioru Moszyń-

skich, który w 1923 r. dzięki zapisowi testamentowemu hr. Jerzego 

Moszyńskiego stał się własnością Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. 

[Oddział Zbiorów Specjalnych, Sekcja Starych Druków, BU KUL, 

sygn. XVI.1795].

Małgorzata Trojnacka

wicedyrektor BU KUL

fot. Janusz Wiorko
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 W  dniu 5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień 

Środowiska, ustanowiony w  1972  r. przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ w  czasie pierwszej światowej konferencji 

na temat stanu środowiska, zorganizowanej w  Sztokhol-

mie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia”. Jest on święto-

wany rokrocznie, aktualnie w  ponad 100 krajach. Służy 

promocji działań, inwestycji oraz zachowań mających na 

celu przyjazne współistnienie człowieka z przyrodą, a tak-

że podkreślanie znaczenia dbałości o  środowisko natural-

ne, godzenia rozwoju cywilizacyjnego z  ochroną przyrody 

i  upowszechniania poczucia odpowiedzialności za otacza-

jący świat, by zachować go dla przyszłych pokoleń. To wie-

loaspektowe zagadnienie zostało zasygnalizowane w  dzia-

le „W  kręgu tematu” w  niniejszym numerze „Przeglądu 

Uniwersyteckiego”.

Maj i czerwiec to okres bardzo intensywny w życiu na-

ukowo-dydaktycznym każdego uniwersytetu. Mnogość 

ważnych i interesujących wydarzeń tłumaczy ich wybiórczą 

prezentację na łamach naszego pisma. Dotyczy to również 

obchodów wielu rocznic związanych z osobą papieża Pola-

ka, przypadających właśnie w  tych miesiącach. Konferen-

cje, wykłady zaproszonych gości, koncerty, filmy, Msze św. 

i spotkania modlitewne, zjazd szkół imienia Jana Pawła II 

z archidiecezji lubelskiej... Wszystkie te rocznice i bieżący 

Rok Jana Pawła II uczcijmy symbolicznie – czytając (dwie 

strony dalej) poruszające słowa samego ojca świętego i wpa-

trując się w jego pełne miłości oczy. 

Szanowni Państwo,

na zbliżający się wakacyjny czas proszę przyjąć życzenia 

dobrego odpoczynku w bliskości bogactwa i piękna otacza-

jącej nas przyrody i w przekonaniu, że „[...] wybrał ciebie 

ktoś / większy niż ty sam / który stworzył świat tak dobry / 

że niedoskonały / i ciebie tak niedoskonałego / że dobrego” 

(ks. Jan Twardowski, Bezdzietny anioł).

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania tekstów, zmiany tytułów oraz 

odmowy publikacji tekstów niezamówionych.

dr Marzena Krupa
redaktor naczelna
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św. Jan Paweł II, papież
właściwie Karol Józef Wojtyła 

(18 V 1920 – 2 IV 2005)
profesor KUL w latach 1954-1978

(malarz Józef Lipski)

W miarę, jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam 
pamięcią do jego początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry 
(której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem), do 
wadowickiej parafii, gdzie zostałem ochrzczony, do tego miasta 
mojej młodości, do rówieśników, koleżanek i kolegów ze szkoły 
podstawowej, z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji, 
gdy pracowałem jako robotnik, a potem do parafii w Niegowici, 
i krakowskiej św. Floriana, do duszpasterstwa akademickiego, 
do środowiska... do wielu środowisk... w Krakowie, 
w Rzymie... do osób, które Pan mi szczególnie powierzył – 
wszystkim pragnę powiedzieć jedno: «Bóg Wam zapłać»!

Testament Ojca Świętego Jana Pawła II 
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6 W kręgu tematu: Człowiek – przyroda – środowisko

Przedmiotem nauki określanej mianem ochrona 

środowiska są problemy wynikające z relacji przy-

czynowo-skutkowej człowiek – środowisko. Zakres 

i  problematyka ochrony środowiska kształtowały się 

stopniowo od przełomu lat 60. i 70. XX w.

Ochrona środowiska jest nauką interdyscyplinarną, 

łączącą wiedzę z  różnych dyscyplin nauk przyrod-

niczych, społeczno-ekonomicznych, prawnych i tech-

nicznych. Ukierunkowana jest również na praktyczne 

rozwiązywanie problemów środowiskowych, np. re-

dukcję zużycia nieodnawialnych surowców, zmniej-

szanie szkodliwych obciążeń ziemi, wody i powietrza, 

redukcję zanieczyszczeń do poziomu pozwalającego 

na naturalną regenerację środowiska, utrzymywanie 

naturalnych lub mało zmienionych krajobrazów.

W kształtowaniu się ochrony środowiska jako na-

uki oraz edukacji ekologicznej przełomowe znaczenie 

miała konferencja w Sztokholmie w 1972  r. pod ha-

słem „Tylko jedna Ziemia”. Podczas obrad określo-

no m.in. zakres odpowiedzialności człowieka wobec 

przyrody, a rezultaty debat udokumentowano zapisem 

„Człowiek ponosi wielką odpowiedzialność za ochro-

nę i polepszenie stanu środowiska zarówno dla obec-

nych, jak i  przyszłych pokoleń”. Powołano również 

agendę ONZ pod nazwą Program Środowiska Orga-

nizacji Narodów Zjednoczonych (ENEP), przygoto-

wującą raporty na temat globalnego stanu środowiska.

Największym wydarzeniem na forum ONZ 

w ostatnich latach był Światowy Szczyt Zrównoważo-

nego Rozwoju, zorganizowany w 2002 r. w Johannes-

burgu z  udziałem przedstawicieli ponad 100 państw, 

w  tym Polski, i  reprezentantów licznych organizacji 

międzynarodowych. Podjęto na nim konkretne zo-

bowiązania w  kilku sferach: socjalno-społecznej – 

zmniejszyć o  50% liczbę ludzi żyjących w  ubóstwie; 

ochrony zdrowia – zmniejszyć o 2/3 wskaźnik śmier-

telności wśród niemowląt i  dzieci; ochrony przyro-

dy, różnorodności biologicznej i ochrony zasobów na-

turalnych – radykalnie ograniczyć środki chemiczne 

szkodliwe dla ludzi i środowiska. W Johannesburgu po 

raz kolejny potwierdzono, że rozwój społeczny i  go-

spodarczy musi odbywać się w  zgodzie z  zasadami 

ochrony środowiska. 

Jednym z  ważnych czynników niezbędnych dla 

zrównoważonego rozwoju jest dostęp do zasobów 

wody słodkiej. Woda jest podstawowym składnikiem 

każdego organizmu. Bierze udział w  przebiegu pro-

cesów fizjologicznych i  transportowaniu wszystkich 

związków chemicznych. Jej niedobór prowadzi do 

zahamowania procesów życiowych. Nierównomier-

ne rozmieszczenie zasobów wodnych na ziemi i  roz-

mieszczenie ludzi powodują, że około 1/3 ludności 

świata żyje w warunkach deficytu wody. W wielu re-

gionach dostęp do niej jest jedną z przyczyn konflik-

tów politycznych. Są również rejony, które dysponują 

nadwyżką wody słodkiej, np. Syberia, co związane jest 

z dużymi rzekami: Ob, Jenisej, Lena. Zasoby wodne 

Syberii były przedmiotem różnych projektów hydro-

technicznych mających na celu przerzut wody na de-

ficytowe w wodę obszary Azji Środkowej. Jedną z idei 

było ratowanie Jeziora Aralskiego, co skutkowałoby 

zagrożeniem zaburzenia zasilania Morza Arktyczne-

go, a konsekwencją mogły być zmiany klimatu o nie-

przewidywalnych rozmiarach.

Wzrasta również zużycie wody powodowane wzro-

stem demograficznym, rozwojem przemysłu i rozwo-

jem nawadnianego rolnictwa. Problem stanowi rów-

nież jakość wody. Więcej niż połowa rzek świata jest 

poważnie zanieczyszczona, co przyczynia się do de-

gradacji wielu ekosystemów oraz zagraża zdrowiu lu-

dzi. Ponad miliard ludzi na ziemi nie ma dostępu do 

wody uzdatnionej do picia, a kolejne 2,5 miliarda nie 

korzysta z urządzeń sanitarnych. Do krajów ubogich 

pod względem zasobów wody należy również Pol-

ska. W  przeliczeniu na jednego mieszkańca ma ona 

trzykrotnie mniejsze zasoby wodne niż średnia euro-

pejska i pięciokrotnie mniejsze niż średnia światowa. 

Około 38,5% powierzchni naszego kraju znajduje się 

w obszarze deficytu wód powierzchniowych. W Pol-

sce wzrastał również pobór wody, który osiągnął swo-

je apogeum w połowie lat 80. XX w., a największym 

odbiorcą był przemysł. Gdyby nie załamał się ustrój 

polityczny oparty na gospodarce socjalistycznej, nad-

mierne zużycie wody mogło stać się główną barierą 

rozwoju naszego kraju. Nie jest zadowalająca również 

jakość wód powierzchniowych w Polsce ani wskaźnik 

sanitarny wszystkich większych rzek naszego kraju. 

Ochrona środowiska –
interdyscyplinarna 
dziedzina nauki i praktyki

prof. dr hab. 
Władysława 

Wojciechowska
dyrektor Instytutu 

Ochrony Środowiska

Widok Ziemi z Kosmosu 
(fot. http://freeisoft.pl)
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Powszechnym zjawiskiem w  ekosystemach wodnych 

jest eutrofizacja. Eutrofizacja wód śródlądowych to 

proces tak zaawansowany, że w wielu przypadkach nie 

wystarczy samo ograniczenie ładunku zanieczyszczeń, 

ale konieczne jest przeprowadzenie zabiegów rekul-

tywacyjnych, np. napowietrzania wód czy stosowa-

nia biologicznych filtrów redukujących koncentracje 

związków biogennych w wodzie. 

Zarówno w Polsce, jak i na świecie na ryzyko nad-

miernej eksploatacji oraz zanieczyszczenia narażone 

są również zasoby wód podziemnych. Są one eks-

ploatowane głównie z płytko zalegających poziomów 

wodonośnych i  ich zużycie często przekracza tempo 

ich odnawiania. Skutkuje to obniżaniem zwierciadła 

poziomu wód, wysychaniem terenów wodno-błotnych 

oraz zakłóceniem całego obiegu wody w  przyrodzie. 

Problem nadmiernej eksploatacji wód podziemnych 

jest najbardziej istotny w  Indiach, Chinach i  Azji 

Zachodniej. 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej podjęli-

śmy proces dostosowania i ujednolicenia prowadzonej 

w  kraju polityki ochrony środowiska do wymogów 

UE.

W dziedzinie polityki wodnej przyjęliśmy w 2000 r. 

dokument zwany Ramową dyrektywą wodną (RDW). 

Jego podstawowym założeniem jest zapewnienie 

obecnym i przyszłym pokoleniom dostępu do dobrej 

jakości wody oraz umożliwienie korzystania z  wody 

na potrzeby przemysłu i rolnictwa przy jednoczesnych 

zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego. Wdra-

żanie wymogów RDW wiązało się z dostosowaniem 

prawodawstwa krajowego, w tym ustaw Prawo ochrony 

środowiska i Prawo wodne. Opracowano plan gospoda-

rowania wodami na obszarach dorzeczy w celu racjo-

nalnego ilościowego wykorzystania wód. Zachowanie 

dobrej jakości wód lub ich poprawę w  naturalnych 

i sztucznych zbiornikach zapewnia zaś nowy program 

wodno-środowiskowy kraju. 

W  unijnej polityce szeroko rozumianej ochrony 

środowiska praktycznym efektem są też wypracowa-

ne różne normy odnoszące się do wielu dziedzin życia 

i  funkcjonowania człowieka. Dotyczą one emisji ga-

zów do atmosfery z zakładów przemysłowych, emisji 

gazów (dioksyn) pochodzących ze  spalania odpadów, 

jakości wody do picia itp. Działania Unii Europej-

skiej na rzecz ochrony środowiska to również przyzna-

wanie środków pieniężnych na realizację projektów, 

programów i  akcji. Przykładem programów pomocy 

UE dla Polski są PHARE i  SAPARD, finansujące 

rozwój regionów, gmin i przedsiębiorstw. Finansowa-

nie projektów ochrony przyrody i  technologii sprzy-

jających środowisku w ostatnich latach było możliwe 

ze  środków dużego programu unijnego LIFE, a  roz-

wój produkcji energii ze  źródeł odnawialnych z pro-

jektu ALTERNAR.

prof. dr hab. Kajetan 
Perzanowski 
Instytut Ochrony 
Środowiska

Ochrona przyrody – 
koncepcja i geneza
Integralną częścią ochrony środowiska jest ochro-

na przyrody. Tak więc pojęcie „ochrona przyrody” 

nie jest tożsame z  pojęciem „ochrona środowiska”, 

jak też i  z  popularnie, a  błędnie używanym w  me-

diach skrótem myślowym „ekologia”. Poprzez termin 

„ochrona środowiska” rozumie się działania (lub ich 

zaniechanie) mające na celu racjonalne wykorzysta-

nie zasobów środowiska naturalnego i  zapewnienie 

możliwości odnawiania się jego składników przyrod-

niczych. Ochrona środowiska jest realizowana meto-

dami inżynierskimi.

Kierunki i motywy ochrony przyrody
Idea ochrony przyrody ma wiele wspólnego z kon-

cepcją etyki. Jest ogólną normą postępowania – obej-

muje pojęcie obowiązku i  odpowiedzialności za 

wszystkie organizmy żywe i  środowisko ich życia. 

Walory przyrodnicze są wartościami samymi w sobie, 

niezależnie od tego, czy i w  jaki sposób mogą zostać 

wykorzystane.

Główne założenia kierunków działań w  ochronie 

przyrody to ochrona istniejącego (uznanego za cenny) 

stanu zasobów przyrodniczych, niezależnie od stop-

nia ich naturalności (w  tym np. ochrona krajobra-

zu kulturowego, zespołów półnaturalnych itp.), oraz 

ochrona lub przywrócenie naturalnych procesów przy-

rodniczych (w  tym akceptacja naturalnych przemian 

sukcesyjnych). Efektem ochrony przyrody powinno 

więc być zachowanie zdolności do samoodtwarzania 

się i trwania w czasie populacji roślin i zwierząt oraz 

całych ekosystemów i krajobrazów. Ochrona przyrody 

realizowana jest metodami biologicznymi.

Eutrofizacja wód – zakwity glonów 
w Jeziorze Wielkim Cekcyńskim 
(fot. Zuza Kasprzyk, „Tygodnik 
Tucholski”)
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Motywem najstarszych historycznie działań 

ochronnych podejmowanych w stosunku do zasobów 

przyrodniczych był szacunek dla niepojętych sił natu-

ry oraz związane z nim wierzenia religijne i  tradycje 

kulturalne (np. ochrona miejsc kultu: świętych źródeł, 

gajów, skał, lub gatunków, nawet tych niebezpiecz-

nych dla ludzi, ale uważanych za święte, np. krokodyle 

w Egipcie). Ponadto ważne były względy gospodarcze 

(ochrona gatunków zwierząt i  roślin o  dużym zna-

czeniu gospodarczym lub już wówczas rzadkich, czyli 

działania na rzecz przezornej i oszczędnej eksploatacji 

zasobów naturalnych), w tym przywileje przysługują-

ce władcom. Pojawiły się one wraz ze zrozumieniem 

zjawiska wyczerpywania się zasobów przyrodniczych. 

Przykładem może być opieka nad coraz rzadszymi ci-

sami, z których wyrabiano łuki i kusze, wprowadzona 

przez Władysława Jagiełłę w 1423 r., czy ograniczenia 

w  prawie polowania, np. na żubry czy niedźwiedzie. 

W okresie późniejszym pojawiły się kolejne względy 

skłaniające do ochrony przyrody: 

 � motywy patriotyczne, o charakterze historycznym 

i  kulturowym, związane ze  świadomością naro-

dową: opieką otaczane były obiekty przyrodnicze 

związane ze zdarzeniami i postaciami historyczny-

mi lub mające znaczenie w rozwoju sztuk pięknych 

(np. tzw. dęby Sobieskiego czy rola Tatr w okresie 

Młodej Polski);

 � motywy estetyczne: trzeba chronić przyrodę, bo 

jej postrzeganie jest źródłem pozytywnych od-

czuć, np. piękno krajobrazu, nawet jeżeli nie jest 

on w pełni naturalny (np. parki pałacowe); 

 � motywy naukowe: ochrona ekosystemów lub ich 

części umożliwia poznanie praw rządzących przy-

rodą; zachowując niezmienione fragmenty przyro-

dy, można wykorzystać je do oceny wpływu dzia-

łalności człowieka jako tzw. tereny referencyjne;

 � motywy dydaktyczne (edukacyjne): na przykła-

dzie dobrze zachowanych obszarów czy obiek-

tów przyrodniczych można prowadzić działalność 

edukacyjną;

 � motywy społeczne: ochrona środowiska przy-

rodniczego jest niezbędna dla przestrzegania 

niezbywalnych praw człowieka, a więc oddychania 

czystym powietrzem, picia czystej wody, spożywa-

nia nieskażonego jedzenia, realizowania potrzeb 

estetycznych lub poznawczych, życia w warunkach 

umożliwiających wychowanie zdrowego potom-

stwa, zapewnienia miejsc wypoczynku;

 � motywy etyczne: miarą moralności człowieka jest 

jego stosunek do roślin i zwierząt, podziw i posza-

nowanie życia w każdym jego przejawie. 

Koncepcje ochrony przyrody
Na przestrzeni dziejów rozwinęło się kilka koncep-

cji sposobów ochrony przyrody:

 � sakralna: najwcześniejsza, zakłada ochronę okre-

ślonych obiektów przyrodniczych ze  względu na 

ich szczególną wartość religijną lub kulturową; re-

alizowana jest poprzez przestrzeganie ścisłych za-

kazów (tabu);

 � klasyczna konserwatorska: dążenie do zachowania 

w niezmienionym stanie różnych tworów przyrody 

cennych z różnych punktów widzenia; przeprowa-

dzana jest poprzez system zakazów administra-

cyjnych (np. wstępu na dany teren, podejmowania 

określonych czynności); 

 � ekonomiczno-techniczna: ochrona przyrody ma 

charakter wyłącznie instrumentalny, służy realizo-

waniu uzasadnionych ekonomicznie potrzeb czło-

wieka – działania ochronne podejmuje się, gdy 

przemawiają za tym względy ekonomiczne; zakła-

da, że można wyliczyć opłacalność ochrony śro-

dowiska przyrodniczego; ma charakter wybitnie 

doraźny (nie uwzględnia potrzeb przyszłych po-

koleń ludzkich ani potrzeb innych form życia); 

dopuszcza zarówno formy bierne, jak i  aktywne; 

taki system ochrony jest instrumentem bieżącej 

polityki państwowej;

 � społeczno-ekonomiczna: celem ochrony jest za-

spokojenie potrzeb materialnych i  estetycznych, 

a  także życia i  zdrowia człowieka współczesne-

go oraz ochrona interesów przyszłych pokoleń; 

działania ekonomiczne mogą być tylko jednym 

z wielu sposobów ochrony, ważne są również me-

tody planistyczne (np.  tworzenie systemów ob-

szarów chronionych) oraz komunikacji społecznej 

(np. oficjalne wystąpienia, konferencje, działalność 

medialna);

 � liberalna: oparta na tezie, że działalność na rzecz 

ochrony zasobów i środowiska przyrodniczego po-

winna być prowadzona przez osoby prywatne; in-

gerencja państwa jest niedopuszczalna; zadaniem 

państwa jest jedynie zapewnienie precyzyjnego 

prawa środowiskowego, skutecznej policji ekolo-

gicznej oraz dokładne określenie zasad prawnej 

ochrony własności prywatnej;

 � powrotu do natury: zakłada, że człowiek stanowi 

jedynie jeden z  wielu elementów biosfery; świat 

przyrody jest nadrzędny wobec ludzi, może się bez 

człowieka obejść; natomiast człowiek jest całkowi-

cie uzależniony od przyrody; jego działalność musi 

być więc zgodna z  prawami przyrody, nie może 

krzywdzić innych istot, a  powinna służyć pogłę-

bianiu duchowej więzi z  całym światem żywym; 

Pomnikowe dęby w Białowieży 
(fot. Kajetan Perzanowski)
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wprowadzenie w  życie tej koncepcji wymagało-

by rezygnacji z  większości zdobyczy cywilizacji 

oraz tych dziedzin życia, na które bezproduktyw-

nie wydawane są pieniądze (np. zbrojenia, sport 

wyczynowy); równorzędność człowieka wobec in-

nych istot żywych wymuszałaby rezygnację z  ich 

wykorzystywania, a  więc likwidację doświadczeń 

na zwierzętach, cyrków, ogrodów zoologicznych, 

przemysłu futrzarskiego i mięsnego; ta najbardziej 

skrajna koncepcja jest wciąż popularna wśród tzw. 

partii i ruchów „ekologicznych”;

 � tzw. rozwoju trwałego: jest to pierwsza próba po-

łączenia ochrony zasobów przyrodniczych i  śro-

dowiska z  rozwojem społecznym i  ekonomicz-

nym; zgodnie z  nią ochrona przyrody miałaby 

polegać na właściwym zarządzaniu, aby zapew-

nić trzy podstawowe cele rozwoju trwałego, który 

miałby być sprawiedliwy dla (1) wszystkich ludzi 

na ziemi (m.in. poprzez zmniejszanie różnic eko-

nomicznych, zapewnienie właściwych warunków 

zdrowia i  życia wszystkim społecznościom oraz 

ochronę różnorodności kulturowej ludzkości), (2) 

dla przyszłych pokoleń (poprzez oszczędne go-

spodarowanie zasobami przyrody, jedynie częścio-

we wykorzystywanie jej potencjału, utrzymanie 

równowagi dynamicznej środowiska, recyrkulację 

zasobów, a  tym samym minimalizację ilości i  ja-

kości odpadów) i (3) dla wszelkich form życia na 

ziemi (poprzez zachowanie równowagi ekologicz-

nej umożliwiającej ich przetrwanie). Pamiętać jed-

nak trzeba, że z uwagi na ograniczoną przestrzeń, 

którą ludzkość dysponuje (powierzchnia ziemi), 

i ograniczoną ilość zasobów nieodnawialnych roz-

wój, nawet tzw. zrównoważony, nie może trwać 

w  nieskończoność. Dlatego znacznie właściwsze 

jest używanie terminu „zrównoważone użytkowa-

nie zasobów naturalnych”, co wiąże się z  narzu-

ceniem ograniczeń w  użytkowaniu powierzchni 

ziemi i jej zasobów. 

Historia ochrony przyrody w Polsce
Rozwój koncepcji ochrony przyrody w Polsce trwa 

nieustannie od czasów pogańskich, kiedy powszech-

na była ochrona świętych gajów, drzew  itp. Bolesław 

Chrobry w początkach XI w. wydał prawa chroniące 

bobry. W XII w. Bolesław Kędzierzawy ograniczył po-

lowania na tury. Władysław Jagiełło w 1423 r. wydał 

prawa warckie ograniczające m.in. polowania na dzikie 

konie, tury, żubry, łosie oraz chroniące cisy. W 1529 r. 

Zygmunt  I  Stary potwierdził i  rozszerzył w  statu-

tach litewskich ochronę bobrów, wziął pod ochro-

nę sokoły i łabędzie oraz zabronił prowadzenia polo-

wań w Puszczy Białowieskiej. W okresie romantyzmu 

kształtowanie się stosunku człowieka do przyrody by-

ło związane z  sentymentalnym hasłem powrotu do 

natury, co rozwijało i wzmacniało związek człowieka 

z  jego otoczeniem, czyli z  najszerzej pojętą ojcowi-

zną. W poszczególnych zaborach wdrażanie koncep-

cji ochrony przyrody przebiegało różnie. W  zaborze 

austriackim Sejm Krajowy we  Lwowie 5  X 1868  r. 

wydał Ustawę względem zakazu łapania, wytępienia 

i sprzedawania zwierząt alpejskich, właściwych Tatrom, 

świstaka i dzikich kóz. Wprowadzono też ochronę lim-

by i przygotowywano ustawę o ochronie ptaków po-

żytecznych i  innych zwierząt. W  1886 r. założono 

też pierwszy rezerwat przyrody (prywatny) Pamiąt-

ka Pieniacka – starodrzew bukowy koło Złoczowa 

(obecnie obwód lwowski na Ukrainie). Powstały też 

organizacje społeczne i towarzystwa naukowe mające 

w  swych programach ochronę przyrody, np. Galicyj-

skie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, Polskie Towa-

rzystwo Tatrzańskie czy Polskie Towarzystwo Przy-

rodników im. Kopernika. W zaborze pruskim w tym 

czasie podjęto inicjatywę ewidencjonowania i  zabez-

pieczania pomników przyrody. Najwolniej i najsłabiej 

rozwijała się idea ochrony przyrody w zaborze rosyj-

skim. Dopiero w  1909  r. powstała Sekcja Ochrony 

Przyrody w  Polskim Towarzystwie Krajoznawczym. 

Po zakończeniu I wojny światowej na terenach, które 

weszły w skład Polski, było jedynie 39 małych rezer-

watów przyrody o  łącznej powierzchni 1469  ha na 

Pomorzu, w  Poznańskiem oraz zaledwie kilka hek-

tarów w  Małopolsce. Już w  1919  r. powołano rezer-

wat, przekształcony w Park Narodowy w Białowieży, 

i kilka dużych rezerwatów, które po II wojnie świato-

wej przekształciły się w parki narodowe: Wielkopolski 

w Ludwikowie pod Poznaniem, Babiogórski, Pieniń-

ski, Świętokrzyski, Park Przyrody w  Tatrach i  Park 

Narodowy w Czarnohorze. Ówczesny spis pomników 

przyrody (parki, aleje, grupy drzew, drzewa pomniko-

we, głazy narzutowe, skały, wodospady) liczył około 

4500 pozycji. W 1919 r. została powołana Państwowa 

Tymczasowa Komisja Ochrony Przyrody w Minister-

stwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 

przekształcona w 1925 r. w Państwową Radę Ochrony 

Przyrody. Założona w  1928  r. Liga Ochrony Przy-

rody, w  1939  r. liczyła już 40  000 członków. Sejm 

10  III 1934  r. uchwalił pierwszą ustawę o  ochronie 

Żeremie bobrowe w Magurskim 
Parku Narodowym 
(fot. Kajetan Perzanowski)
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dr Wiktor Piotr 
Tokarski OFM

Instytut Socjologii Rozwój techniki i  przemysłu, który dokonał się 

w  ostatnich dziesiątkach lat, oprócz ogromne-

go postępu przyniósł też poważne zniszczenia śro-

dowiska naturalnego. Zmiany klimatyczne, pustyn-

nienie ogromnych obszarów ziemi, zanieczyszczenie 

wód i  wycinka lasów tropikalnych to tylko niektóre 

skutki towarzyszące postępowi. Część gatunków ro-

ślin i zwierząt albo już wyginęła, albo jest na granicy 

wymarcia, a podstawowe surowce naturalne zdają się 

wyczerpywać. Zmiany te mają już nie tylko charakter 

lokalny, ale dają się odczuć na całym globie. Ochrona 

środowiska naturalnego stała się więc kwestią priory-

tetową, jeśli ludzkość nie chce doprowadzić do global-

nej katastrofy i samounicestwienia. 

Dlatego z wielkim zainteresowaniem wyczekujemy 

na pierwszą „ekologiczną” encyklikę w  historii Ko-

ścioła. Została ona zapowiedziana przez Stolicę Apo-

stolską, a  ostatnie sygnały dochodzące z  Wiecznego 

Miasta potwierdzają finalne prace i  zamiar wydania 

dokumentu być może jeszcze przed wakacjami. Ocze-

kując na ten znaczący dokument papieża Franciszka, 

spróbuję przywołać podstawowe tezy nauki społecznej 

Kościoła w kwestii ochrony środowiska naturalnego.

Czynić sobie ziemię poddaną
Podejmując w swoim nauczaniu wątki ekologiczne, 

Kościół nawiązuje do pierwszych rozdziałów Księgi 

Rodzaju. Widzimy tam Boga stwarzającego świat dla 

przyrody. W chwili wybuchu II wojny światowej liczba 

rezerwatów w Polsce wynosiła 211, a  ich powierzch-

nia 43  512  ha. Pierwsza po wojnie ustawa o  ochro-

nie przyrody, bazująca w dużym stopniu na zapisach 

ustawy z  1934  r., została wydana w  1949  r., kolejna 

w 1991 r., a najnowsza w 2004 r. 

Obiekty ochrony
Obecnie ze  względu na obiekt ochrony rozróżnia 

się formy ochrony obszarowej oraz indywidualnej (np. 

gatunkowej). W  Polsce głównymi formami ochrony 

obszarowej są: parki narodowe (23), parki krajobrazo-

we (120), obszary chronionego krajobrazu (450), re-

zerwaty przyrody (1190), obszary Natura 2000 (488), 

pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki 

ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Wyróżnia się także szczególne formy ochrony ob-

szarowej: ogrody zoologiczne (ochrona ex situ), ogrody 

botaniczne i arboreta (ochrona ex situ), parki i zieleń 

terenów zurbanizowanych, leśne kompleksy promo-

cyjne, sieci ekologiczne, strefowa ochrona przyrody, 

ostoje przyrody i przyrodniczo cenne obszary ze sta-

tusem międzynarodowym (np. międzynarodowe re-

zerwaty biosfery). 

Szczególną formą ochrony obszarowej jest tzw. sieć 

Natura  2000, czyli system obszarów tworzonych dla 

ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk wybranych 

gatunków roślin i  zwierząt. Jest to główne narzędzie 

ochrony różnorodności biologicznej na terytorium 

Unii Europejskiej i  jej wprowadzenie jest obowiąz-

kiem państw członkowskich. 

Ochrona gatunkowa
Ochronie gatunkowej podlegają wszystkie osobniki 

danego gatunku niezależnie od tego, gdzie się znajdu-

ją. Może ona być prowadzona jako ochrona ścisła, co 

oznacza całkowity zakaz ich pozyskiwania lub nisz-

czenia oraz ingerencji w  siedlisko ich występowania, 

lub jako ochrona częściowa gatunków posiadających 

znaczenie gospodarcze, mogących okresowo lub lokal-

nie być pozyskiwanymi za zgodą ministra środowiska.

Aktualnie w Polsce ochroną ścisłą objęto: 428 ga-

tunków roślin, 109 gatunków grzybów, 325 gatunków 

zwierząt, a ochroną częściową: 51 gatunków roślin, 10 

gatunków grzybów, 23 gatunki zwierząt.

Obecnie najpoważniejszym wyzwaniem w dziedzi-

nie ochrony przyrody na terenie Polski jest połącze-

nie istniejących obszarów chronionych w funkcjonalną 

sieć ekologiczną, co złagodziłoby skutki postępującej 

fragmentacji ekosystemów i  siedlisk wielu gatunków 

flory i fauny.

***
Jakkolwiek ochrona przyrody i ochrona środowiska 

nie są pojęciami tożsamymi, w obecnym świecie, bę-

dącym w  znaczącym stopniu przekształconym przez 

człowieka, działania w  obu tych dziedzinach muszą 

się wzajemnie uzupełniać. Z jednej strony trzeba po-

dejmować wysiłki, aby zachować w możliwie natural-

nym stanie ocalałe jeszcze fragmenty dzikiej przyrody, 

a  z  drugiej – utrzymanie funkcjonalności systemów 

antropogenicznych, np. pól uprawnych, plantacji le-

śnych, zagospodarowanych akwenów itp., wymaga ak-

tywnych zabiegów i  racjonalnego zarządzania. Aby 

uzyskać dobre efekty, zarówno działalność ochroniar-

ska, jak i zrównoważone użytkowanie zasobów natu-

ralnych wymagają wiedzy ekologicznej o  elementach 

środowiska przyrodniczego, procesach w  nim zacho-

dzących oraz ich czynnikach ograniczających i  regu-

lujących. Dziedziny ochrony przyrody i środowiska są 

więc ze sobą nierozerwalnie powiązane, gdyż opierają 

się na wspólnych podstawach ekologicznych.

Jakiej ekologii 
potrzebujemy dzisiaj?
W oczekiwaniu na „ekologiczną” encyklikę papieża Franciszka
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człowieka i zapraszającego istoty ludzkie do dalszego 

współdziałania z  Nim: czyńcie sobie ziemię podda-

ną (por. Rdz  1,28). Cała przyroda wraz z  roślinami 

i zwierzętami, a także zasobami surowców naturalnych 

zostają stworzone dla ludzi i oddane w ich władanie. 

Nie może jednak przekształcić się ono w egoistyczne 

wykorzystywanie przyrody do partykularnych celów 

bez myślenia o tym, że taka postawa może zniszczyć 

to, co ma służyć człowiekowi nie tylko tu i  teraz, ale 

także przyszłym pokoleniom. W Orędziu na Świato-

wy Dzień Pokoju 1  stycznia 2010 roku papież Bene-

dykt  XVI przestrzega przed taką postawą: „Opisaną 

w  Piśmie Świętym harmonię, która panowała między 

Stwórcą, ludzkością i  stworzeniem, zburzył grzech 

Adama i  Ewy, którzy pragnęli zająć miejsce Boga, 

bo nie chcieli uznać, że są Jego stworzeniami. Konse-

kwencją tego była również błędna wizja «panowania» 

nad ziemią, «uprawiania jej i doglądania», co było ich 

zadaniem […]. Człowiek pozwolił, by zawładnął nim 

egoizm, zagubił sens Bożego nakazu i pragnął zapa-

nować nad stworzeniem w sposób absolutny, zachował 

się w stosunku do niego jak wyzyskiwacz”. I najważ-

niejsze słowa papieża: „Prawdziwym sensem począt-

kowego nakazu Boga, jasno ukazanym w Księdze Ro-

dzaju, nie było po prostu nadanie władzy, lecz raczej 

wezwanie do odpowiedzialności”.

Jak więc widzimy, panowanie człowieka nad ziemią 

nie jest wezwaniem do bezwzględnej władzy, która 

wykorzystuje wszystko, co może, dla swoich doraźnych 

celów, ale zaproszeniem do troski i odpowiedzialności 

za to, z czego człowiek wprawdzie może korzystać, ale 

zawsze z myślą, że jest to dar od Boga, dany nie tylko 

jednemu pokoleniu, ale całej ludzkości od początków 

do kresu jej dziejów. Obowiązkiem człowieka jest za-

tem odpowiedzialne zarządzanie stworzeniem, doglą-

danie go i zabezpieczenie na przyszłość.

Wspomniana konieczność odpowiedzialności mię-

dzypokoleniowej wynika z  powszechnego przezna-

czenia dóbr. Ludzie muszą wykazać solidarność, która 

ma skutkować tym, by przyszłe pokolenia mogły się 

cieszyć zarówno pięknem przyrody, jak i urodzajnymi 

glebami czy też czystą wodą. 

Tutaj szczególnie mocno należy zwrócić uwagę na 

stosunki pomiędzy krajami wysoko uprzemysłowiony-

mi a  tymi, które znajdują się dopiero na drodze roz-

woju. Organizacje międzynarodowe powinny podjąć 

takie ustalenia na poziomie ponadpaństwowym. To 

tam właśnie należy uregulować kwestie wykorzystania 

zasobów nieodnawialnych z  jednoczesnym poszano-

waniem prawa krajów biednych do rozwoju. Znając 

wrażliwość papieża Franciszka na sytuację ludzi bied-

nych, należy sądzić, że ta właśnie sprawa stanie się jed-

ną z najważniejszych kwestii przygotowywanej przez 

niego encykliki. 

Kryzys ekologiczny
 U podstaw obecnej sytuacji, którą za Janem Paw-

łem  II bez wahania można nazwać kryzysem ekolo-

gicznym, tkwi błędna koncepcja człowieka. Błąd an-

tropologiczny dotyczy zarówno oderwania istot ludz-

kich od Stworzyciela, jak i  przekreślenia wszelkich 

zasad etycznych, którymi człowiek powinien kierować 

się w swoim życiu. Nawiązując do tego w przemówie-

niu z  okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska 

w  2013  r. papież Franciszek mówił: „Często kieruje 

nami pycha panowania, posiadania, manipulowania, 

wyzysku. Nie «strzeżemy» rzeczywistości stworzonej, 

nie uważamy jej za bezinteresowny dar, o który trzeba 

się troszczyć. Tracimy postawę zadziwienia, kontem-

placji, wsłuchania się w stworzenie. […] Dlaczego tak 

się dzieje? Ponieważ myślimy i żyjemy w sposób ho-

ryzontalny, oddaliliśmy się od Boga, nie czytamy Jego 

znaków”.

 Ta zaburzona, a  częstokroć zerwana relacja czło-

wieka z  Bogiem prowadzi do postawy pychy, która 

przejawia się w  tym, że człowiek myśli o  sobie ja-

ko istocie zupełnie autonomicznej. To zaś wiedzie do 

bezmyślnego niszczenia środowiska i  egoistycznego 

wykorzystywania go do celów doraźnych. Wielu ludzi 

traktuje przyrodę jako własność niczyją, a  co za tym 

idzie, rości sobie prawo do niszczenia. 

 Tutaj jednak pojawia się pewne zagrożenie. Polega 

ono na pielęgnowaniu postaw skrajnie przeciwnych do 

tych opisanych powyżej. Niektórzy ekologowie propo-

nują – użyję w tym kontekście słów Piusa XI – „lekar-

stwo gorsze od choroby”, a więc uznanie człowieka za 

jedną z istot, która nie może rościć sobie żadnych praw 

wobec świata stworzonego, oprócz uznania prawa rów-

ności z nimi. W tej koncepcji to przyroda ma boskie 

cechy, a człowiek ma się jej całkowicie podporządko-

wać. Odpowiedzialność człowieka za świat stworzony 

zostaje zastąpiona przez egalitaryzm – wszystkie istoty 

żyjące mają tę samą godność. Człowiek nie wyróżnia 

się jakąś specyficzną dla siebie godnością, a fakt posłu-

giwania się przez niego rozumem jest tylko dodatko-

wym zobowiązaniem wobec tych stworzeń, które nie 

mają takiego uposażenia, i nakłada na niego obowią-

zek humanitarnego zachowania się wobec nich, a więc 

nieużywania do zaspokajania swoich potrzeb.

 Na takie ujęcie Kościół katolicki nie może się zgo-

dzić. Zaprzeczenie uprzywilejowanej pozycji człowie-

ka w świecie stworzonym przez Boga i zrównanie go 

z  innymi istotami żywymi nie może nie doprowa-

dzić do katastrofy. To jest droga do katastrofy! Myśle-

nie o  tym, że „przywrócenie człowiekowi właściwego 

miejsca w  szeregu” uratuje świat przed zagładą jest 

Lake Louise w Banff National Park 
w prowincji Alberta w Kanadzie 
(fot. ks. Sławomir Nowosad)
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myśleniem krótkowzrocznym i  bardzo toksycznym. 

Może ono doprowadzić do takiej dehumanizacji, jak 

ta stojąca u  podstaw wielkich totalitaryzmów XX  w. 

i  krwawych systemów, które pochłonęły miliony ist-

nień ludzkich w  imię fałszywych ideałów. Takie roz-

wiązanie kryzysu ekologicznego niechybnie przynio-

słoby głęboki kryzys humanitarny. Te koncepcje nale-

ży więc zdecydowanie odrzucić.

Ekologia po katolicku
 Ochrona środowiska jest sprawą pilną, można by 

powiedzieć, że jest jednym z wymiarów współczesnej 

kwestii społecznej. Niewątpliwie należy podjąć zdecy-

dowane kroki, by zasoby naturalne, rośliny, zwierzęta, 

żyzne gleby i czyste wody były dostępne nie tylko dla 

ludzi żyjących w pierwszej połowie XXI w., ale także 

później. Człowiek musi zatroszczyć się o ziemię. Jego 

uprzywilejowane miejsce we  wszechświecie jest ro-

dzajem szczególnego zobowiązania. Co zatem należy 

zrobić?

 Pierwszą koniecznością jest budowanie zdrowej 

antropologii. Człowiek wprawdzie został stworzo-

ny przez Boga, podobnie jak zwierzęta i  rośliny, ale 

w świecie stworzeń ma miejsce wyjątkowe i uprzywi-

lejowane. Jest imago Dei – obrazem Boga, co nakłada 

na niego obowiązek godnego zachowania się i repre-

zentowania swojego Stwórcy wobec świata, który zo-

stał powierzony jego pieczy. 

 Po drugie: każdy człowiek musi mieć świadomość, 

że istnieje na tym świecie pewną liczbę lat, a środowi-

sko naturalne zostało stworzone dla ludzi wszystkich 

czasów, także przyszłych pokoleń. Jesteśmy więc od-

powiedzialni za to, co zostawimy tym, którzy będą żyć 

po nas. Zobowiązuje nas do tego poczucie solidarno-

ści, a ta z jednej strony ma wyrażać wdzięczność wobec 

poprzednich pokoleń, z drugiej – nakłada obowiązek 

pozostawienia tego świata w „stanie używalności” dla 

naszych następców.

 Trzecim postulatem jest solidarna współpraca 

wszystkich państw i organizacji międzynarodowych na 

rzecz ochrony środowiska. Powaga sytuacji, wynikająca 

z  zaburzeń, które zostały spowodowane przez czło-

wieka na skalę globalną, pociąga za sobą potrzebę za-

angażowania wszystkich dla wszystkich. Decyzje po-

dejmowane w mikroskali muszą być połączone z tymi 

na poziomie globalnym. Benedykt XVI pisze: „Trzeba 

poświęcać coraz więcej uwagi wychowaniu do budo-

wania pokoju w  oparciu o  dalekowzroczne decyzje 

na poziomie osobistym, rodzinnym, wspólnotowym 

i  politycznym. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za 

ochronę środowiska stworzonego i  musimy się o  nie 

troszczyć. Ta odpowiedzialność nie ma granic” (Orę-

dzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2010 roku).

 Czwarta kwestia to sprawa uwzględnienia intere-

sów krajów najuboższych, na których również ciąży 

odpowiedzialność za ochronę środowiska, ale w  in-

nym stopniu niż na krajach bogatych i  rozwiniętych. 

„Ważne jest – podkreśla Benedykt XVI – by mówiąc 

o  przyczynach obecnego kryzysu ekologicznego, nie 

zapomnieć o  historycznej odpowiedzialności krajów 

uprzemysłowionych. Jednakże kraje mniej rozwinięte, 

a zwłaszcza rozwijające się, nie są zwolnione z odpo-

wiedzialności względem stworzenia, ponieważ obo-

wiązek stopniowego wprowadzania skutecznych środ-

ków i polityki na rzecz ochrony środowiska spoczywa 

na wszystkich” (tamże).

 Kolejna – piąta sprawa – to konieczność zmia-

ny myślenia ludzi na poziomie osobistych odniesień 

do świata przyrody. Człowiek musi mieć poczucie, 

że jego styl życia i konsumpcji w ogromnym stopniu 

wpływa na to, w jakim stanie znajduje się środowisko 

naturalne. Papież Franciszek mówi: „Dzisiaj nie rzą-

dzi człowiek, ale pieniądze. A  Bóg, nasz Ojciec, po-

wierzył zadanie strzeżenia ziemi nie pieniądzom, ale 

nam, mężczyznom i kobietom. My mamy to zadanie! 

W ten sposób kobiety i mężczyźni są poświęceni boż-

kom zysku i konsumpcji: jest to «kultura odrzucenia». 

Jeśli psuje się komputer, to mamy do czynienia z tra-

gedią, ale ubóstwo, potrzeby, dramaty wielu osób stają 

się ostatecznie normalnością. […] Chciałbym więc, 

abyśmy wszyscy podjęli poważny wysiłek, by szanować 

i chronić rzeczywistość stworzoną, byśmy dostrzegali 

każdą osobę, byśmy przeciwstawiali się kulturze mar-

notrawienia i odrzucania, aby krzewić kulturę solidar-

ności i spotkania” (Katecheza podczas audiencji general-

nej 05.06.2013).

***
 Zbliżający się czas wakacji to dobry okres, by uważ-

nie rozejrzeć się wokoło i spróbować zauważyć, co jako 

ludzkość możemy stracić, jeśli nie podejmiemy już te-

raz konkretnych działań proekologicznych. W refleksji 

tej pomoże nam z pewnością wyczekiwana encyklika 

papieża Franciszka. Niech dokument ten stanie się 

dla nas programem współistnienia w otaczającym nas 

świecie.

dr Michał 
Wyrostkiewicz

Instytut Liturgiki 
i Homiletyki

Ekologia a teologia moralna
Teologia moralna – najogólniej rzecz ujmując – jest 

nauką, która analizuje działanie człowieka w celu 

określenia charakteru moralnego tego działania, aby 

odpowiedzieć na pytanie, czy jest ono dobre czy też złe 

moralnie. O  tym charakterze zaś świadczy zgodność 

(dobre) lub niezgodność (złe) z normami moralnymi, 

czyli zasadami zachowania odpowiednimi dla osoby 

ludzkiej – naturalnymi dla niej. W  teologicznomo-

ralnej refleksji chodzi więc ostatecznie o  znalezienie 

sposobu na życie (a  w  nim postępowanie) zgodnego 

z naturą ludzką; życie, które ma być gwarancją osią-

gnięcia celu i realizacji sensu egzystencji człowieka.

Teolog moralista, patrząc na ludzkie relacje do 

przyrody, na pierwszy rzut oka widzi w  nich czyny 

ludzkie, które można i  należy ocenić pod względem 

moralnym na podstawie klasycznych źródeł moral-

ności, czyli przedmiotu, intencji działającego oraz 

okoliczności1. Jednak poprzestanie na tym punkcie 

Wspomniana encyklika papieża 

Franciszka Laudato si’ została 

ogłoszona 18 VI 2015 r.
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widzenia, na spojrzeniu z perspektywy konkretnej oso-

by działającej, nie wyczerpywałoby całości problemu. 

Właściwa, uniwersalna ocena działań wobec przyrody, 

w tym także wykorzystywania jej zasobów, musi brać 

pod uwagę i dobro człowieka, i dobro samej przyrody, 

która jest spójną i autonomiczną rzeczywistością. Ko-

nieczne jest więc spojrzenie „z perspektywy przyrody” 

– uwzględnienie „jej interesów”; swoiste zobiektywi-

zowanie problemu. Zastosowanie zasad moralnych do 

szeroko pojętej kwestii ekologicznej nie oznacza więc 

prostego zastąpienia przyrodą jakiegoś dotychczaso-

wego przedmiotu badań moralnych. Teologicznomo-

ralne ujęcie kwestii ekologicznej, aby odpowiadało 

prawdzie, musi być interdyscyplinarne – muszą w nie 

być włączone tezy wypracowane przez przyrodników2. 

Sensu teologicznomoralnego spojrzenia na dzia-

łania człowieka wobec przyrody oraz wobec innych 

ludzi z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych nie 

można ograniczyć do tego, iż widzi się w niej dobro, 

z  którego człowiek korzysta. Ona nie jest material-

nym efektem działań ludzkich. Jest zaś pochodzącą 

wprost od Stwórcy, ożywioną (w  dużej mierze) rze-

czywistością, która ma swoją dynamikę, swój sposób 

funkcjonowania, swoje struktury i autonomiczne cele 

(zaplanowane i  zapisane w  niej przez Boga). Normy 

moralne powinny mieć na celu umożliwienie jej ko-

rzystanie z  tej autonomii, chcianej przez Boga, jak 

uznaje się w teologii; normy te, mając za punkt wyj-

ścia wiedzę o naturalnych relacjach w świecie, powinny 

gwarantować zarówno człowiekowi, jak i  przyrodzie 

zachowanie właściwego im rytmu życia i  osiągnięcie 

sensu oraz celu istnienia. W  tej sytuacji, wbrew po-

tocznym opiniom wielu osób, wcale nie jest tu najważ-

niejsza ochrona przyrody przed człowiekiem. Przede 

wszystkim ważne jest to, aby obcując z przyrodą, mając 

możliwość wykorzystywania jej zasobów, człowiek nie 

tylko zachował swoje człowieczeństwo (godność, wol-

ność, jasno określony cel i sens egzystencji, dążenie do 

realizacji go), ale także w nim wzrastał; aby coraz bar-

dziej zbliżał się do Boga i stawał się Jego coraz wier-

niejszym obrazem (por. Rdz 2,26-27), także poprzez 

kontakt z przyrodą. W tym sensie relacja z przyrodą 

jawi się w teologii moralnej jako poważne wyzwanie, 

którego jedynie niewielką część stanowi wezwanie do 

ochrony przyrody.

Interdyscyplinarna teologicznomoralno-empirycz-

noekologiczna refleksja pozwoliła na wypracowanie 

ogólnych norm, które z punktu widzenia teologii mo-

ralnej należy uznać za kryteria wiodące w  ramach 

kwestii ekologicznej. Stanowią one efekt przełożenia 

czy rozpisania na konkretne prawa i obowiązki wiary, 

nadziei i  miłości, będących czynnikami nadającymi 

charakter i dynamikę życiu i działaniu chrześcijanina. 

Kierowanie się wiarą oznacza uznanie, że przyroda 

jest dziełem Boga i Jego darem dla człowieka. Sposób 

traktowania jej jest więc wyrazem stosunku obdaro-

wanego do Darczyńcy. Wiara w Boga Stwórcę świata 

i jego Pomysłodawcę jest wezwaniem do poszukiwania 

wewnętrznych praw przyrody, które On w świecie za-

szczepił; wiara w Boga, który „Jeden tylko jest Dobry” 

(Mt  19,17), stanowi podstawę do tego, aby nie szu-

kać sposobów ulepszania świata za wszelką cenę, ale 

zgodę na wejście w jego rytm, przy jednoczesnej trosce 

o  utrzymanie własnej tożsamości, co nieraz oznacza 

potrzebę ingerowania w przyrodę. Ale to też jest po-

twierdzeniem wiary, która pozwala stwierdzić, że czło-

wiek jest obrazem Boga (por. Rdz 2,26-27) i dlatego 

ma kompetencje, aby dopełniać dzieło zapoczątkowa-

ne przez Niego aktem stworzenia.

Nadzieja jest w  dużej mierze związana ze  wspo-

mnianym na początku tego opracowania życiem 

wiecznym we  wspólnocie z  Bogiem, co stanowi cel 

ludzkiego życia. Mając to na uwadze, człowiek po-

winien z rozwagą wchodzić w relacje z przyrodą, aby 

w ten sposób jego nadzieja mogła się wypełnić. Inaczej 

mówiąc, chodzi o to, aby pamiętać o kwestiach wyja-

śnianych wcześniej: relacje do przyrody i  do innych 

osób z  wykorzystaniem jej zasobów to czyny, które 

mają charakter moralny – mają wpływ na życie wiecz-

ne człowieka (z Bogiem lub bez Boga). Nadzieja jest 

także związana z Bożym planem dotyczącym przyro-

dy. Analizy teologiczne pozwalają stwierdzić, że Bóg 

nie tworzył nic przypadkowego. Nawet jeśli człowiek 

nie potrafi wszystkiego zrozumieć, to powinien uznać, 

że działanie Boga było sensowne. Dlatego przyroda 

jako rzeczywistość chciana przez Boga domaga się 

uznania respektu wobec niej. Oczywiście w granicach 

właściwie pojętej autonomii. Ostatecznie bowiem to 

tylko człowiek jest stworzeniem, którego Bóg chciał 

dla niego samego3. Z innej strony zaś nadzieja, której 

odbiciem jest zaufanie Bogu, jest związana ze świado-

mością, że Bóg nie zostawia człowieka bez pomocy. 

To stwierdzenie jest podstawą do eksploatacji zasobów 

przyrody z przekonaniem, że nie stanowi to uniemoż-

liwiania życia innym osobom, w tym także przyszłym 

pokoleniom mieszkańców ziemi.

Miłość w kwestii ekologicznej to miłość do Boga 

i  człowieka (nie jest to miłość do przyrody!) – ona 

zobowiązuje do traktowania każdego człowieka z sza-

cunkiem stosownym do jego godności i  obdarowy-

wania tym, co jest mu przydatne do funkcjonowania 

zgodnego z  naturą. W  tym wypadku chodzi o  sze-

roko rozumiane zasoby przyrody. Wymierny charak-

ter przyjmuje w realizacji solidarności międzyludzkiej, 

1  Por. S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz, 

Czyn ludzki, w: Jan Paweł II, Encyklopedia 

nauczania moralnego, red. J. Nagórny, 

K. Jeżyna, Polwen, Radom 2005, s. 131.

2  Por. M. Wyrostkiewicz, Ekologia 

i teologia: w poszukiwaniu płaszczyzny 

porozumienia, „Memoranda” 78(2004) nr 1, 

s. 299-309; A. Autiero, Essere nel mondo. 

Ecologia come bisogno, w: Corso di Morale, 

t. 2: Diakonia, Etica della persona, red. 

T. Goffi  , G. Piana, Queriniana, Brescia 1990, 

s. 96.

3  Por. Sobór Watykański II, Konstytucja 

duszpasterska o Kościele w świecie współcze-

snym „Gaudium et spes” (7.12.1965), n. 24.

The Pinnacles Desert – pustynia 
z wapiennymi formami, będącymi 
pozostałościami po drzewach, 
w Namburg National Park 
w Australii 
(fot. ks. Sławomir Nowosad)
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Stonehenge – budowla 
megalityczna z epoki neolitu 

lub brązu w hrabstwie Witshire 
w Anglii (fot. ks. Sławomir 

Nowosad)

również międzypokoleniowej, także w  stosunku do 

przyszłych (potencjalnych) pokoleń Ziemian. Miłość, 

która w sposób naturalny związana jest ze sprawiedli-

wością4, wzywa do nieprzyswajania sobie więcej, niż 

jest to rzeczywiście potrzebne. Z innej zaś strony mi-

łość to także umiejętność przyjmowania daru. W tym 

wypadku wyraża się ona w  nieunikaniu korzystania 

z  przyrody ze  strachu czy z  wyrachowania. Jest ona 

darem, który ma służyć człowiekowi. Odrzucenie tego 

daru jest – w jakiejś mierze – odrzuceniem wyrazu mi-

łości Stwórcy i  innych osób, które zgodnie z duchem 

miłości godzą się na korzystanie z przyrody przez in-

nych. Chociaż wydaje się to oczywiste, to warto wspo-

mnieć, że miłość jest nie do pogodzenia z egoizmem. 

W  związku z  tym kierowanie się miłością oznacza 

zaniechanie wszelkich działań, które wynikają z ego-

istycznych pobudek.

Wiele z  powyższych przemyśleń stanowi zachę-

tę do tego, aby otoczyć przyrodę troską. I  należy to 

widzieć jako imperatyw moralny. Wynika on nie tylko 

z przesłanek teologicznych – wśród których za naczel-

ną można uznać zapisaną w Biblii myśl, że człowiek 

ma czynić sobie ziemię poddaną (Rdz  2,28-30), co 

oznacza, że nie tylko może z niej korzystać, ale także 

ma się nią opiekować, gdyż jest za nią odpowiedzialny 

– ale też z  danych dostarczanych przez nauki empi-

ryczne, które to dane (jak wspominano) muszą znaleźć 

właściwe im miejsce w  warsztacie teologa moralisty 

badającego moralne aspekty ekologii i ochrony przy-

rody. Człowiek więc jako organizator życia na ziemi, 

czyli ten, kto w największym ze wszystkich stworzeń 

stopniu wpływa na bieg wydarzeń oraz eksploatację za-

sobów przyrody, musi to czynić z odpowiedzialnością.

Ciągle odwołując się do danych z nauk przyrodni-

czych, trzeba pamiętać, że człowiek jako egzystująca 

na ziemi istota żywa jest częścią przyrody. Przez ciało 

jest z  nią nierozerwalnie złączony. Chroniąc przyro-

dę, chroni więc siebie samego; dbając o  równowagę 

ekologiczną, o utrzymanie jak najbardziej naturalnego 

stanu w  świecie, przyczynia się do własnego stabil-

nego i  zrównoważonego funkcjonowania, a  także do 

osobistego rozwoju integralnego (zwieńczonego zba-

wieniem), który jest ważnym czynnikiem w  rozwoju 

społeczeństwa i  ludzkości. Wezwanie do troski o ów 

rozwój jest według moralistów ważnym zobowiąza-

niem moralnym5.

Kończąc czynioną z punktu widzenia teologii mo-

ralnej refleksję dotyczącą kwestii ekologicznej, war-

to wyraźnie powtórzyć jedną z  tez zapisanych wyżej. 

Chodzi tu o  stwierdzenie, że nie można jej zawężać 

do ochrony przyrody, a  przede wszystkim do zabez-

pieczania jej przed skutkami działalności człowieka. 

Badania antropologiczne pozwalają na stwierdzenie, 

że postęp cywilizacyjny, który z oczywistych względów 

wiąże się z  ingerencją w przyrodę, jest naturalną po-

trzebą osoby ludzkiej. Ostatecznie więc nie ma moral-

nego zakazu korzystania z przyrody. Jest jedynie nakaz 

wykonywania tego z wiarą, nadzieją i miłością.

Święty Franciszek z Asyżu 
patronem ekologów

4  Por. J. Nagórny, Posłannictwo chrze-

ścijan w świecie, t. 1: Świat i wspólnota, 

Redakcja Wydawnictwo KUL, Lublin 1997, 

s. 245.

5  Por. M. Wyrostkiewicz, Ekologia ludzka. 

Osoba i jej środowisko z perspektywy 

teologicznomoralnej, Wydawnictwo KUL, 

Lublin 2007, s. 116.

dr hab. Marek 
Fiałkowski OFMConv

Instytut Teologii 
Pastoralnej i Katechetyki

„Pochwalony bądź, o mój Panie, 
ze wszystkimi Twoimi stworzeniami”

św. Franciszek, Pieśń słoneczna

Dnia 29  XI 1979  r. papież Jan Paweł  II listem 

apostolskim Inter sanctos ogłosił św.  Franciszka 

z  Asyżu patronem ekologów. Według wspomniane-

go dokumentu „Świętego Franciszka z Asyżu słusznie 

zalicza się między tych świętych i  słynnych mężów, 

którzy odnosili się do przyrody jako cudownego daru 

udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu. Albo-

wiem on głęboko odczuł w szczególny sposób wszyst-

kie dzieła Stwórcy i natchniony Bożym duchem wy-

śpiewał ową najpiękniejszą Pieśń stworzeń, przez które, 

szczególnie przez brata słońce, brata księżyc i  siostry 

gwiazdy niebieskie, oddał należne uwielbienie, chwałę, 

cześć i wszelkie błogosławieństwo najwyższemu i do-

bremu Panu”1. Święty z  Asyżu często przywoływany 

jest przy okazji podejmowania niełatwych problemów 

związanych z ochroną środowiska naturalnego, dlatego 

warto bliżej przyjrzeć się racjom, które zadecydowały 

o ogłoszeniu go patronem ekologów oraz aktualności 

jego postawy wobec świata przyrody.

Po stopniach stworzenia 
do Boga Stwórcy

Święty Franciszek z  Asyżu w  szczególny sposób 

odnosił się do świata przyrody. Dostrzegał jego piękno, 



1 Jan Paweł II, List apostolski «Inter sanctos» 

ogłaszający św. Franciszka z Asyżu patronem 

ekologów, tł. C. Niezgoda, w: Z. Świerczek, 

Ekologia – Kościół i św. Franciszek, Kraków, 

Wyd. WSD OO. Franciszkanów 1990, s. 171.

2  C. Niezgoda, Śladami Franciszka, Kraków, 

Wyd. WSD OO. Franciszkanów 1995, s. 85-88.

3  A. Żynel, Słońce człowieczego rodu. Ducho-

wa sylwetka św. Franciszka z Asyżu, Warszawa, 

ATK 1989, s. 196-211.

4  I.A. Kiełbasiewicz, Ekologia św. Franciszka. 

Podstawy franciszkańskiej formacji postawy 

ekologicznej, Katowice-Panewniki, Wyd. Kuria 

Prowincjalna Braci Mniejszych Prowincji 

Wniebowzięcia NMP 2001, s. 110-119.

5  Zob. Tomasz z Celano, Życiorys pierwszy 

św. Franciszka z Asyżu, Źródła Franciszkańskie, 

red. R. Prejs, Z. Kijas, Kraków, Wyd. Bratni Zew 

2005, nr 77, s. 80-81.

6  Zob. I.S. Ledwoń, U źródeł chrystocen-

tryzmu w teologii. Św. Franciszek, Kraków, 

Biblioteka Ośrodka Studiów Franciszkańskich 

WT PAT 2004, s. 121-125.

7  List Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Planning Environmental and Ecological Institute 

for Quality of Life, tł. J. Synowiec, w: Z. Świer-

czek, Ekologia – Kościół i św. Franciszek, s. 174.

15PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI • maj–czerwiec 2015 • Nr 3 (155)

zachwycał się jego harmonią, z  szacunkiem trakto-

wał wszystkie stworzenia. To dowartościowanie stwo-

rzenia widać szczególnie we  wspomnianej już Pieśni 

stworzeń, zwanej również Pieśnią słoneczną, w  której 

z podziwem i uznaniem opisuje on piękno i wartość 

każdego z  bytów. Czytając ten niezwykły utwór, od-

nosi się wrażenie, że Franciszek przenosi czytelnika do 

rajskiego ogrodu, gdzie panuje harmonia między czło-

wiekiem a przyrodą, która nastraja do szacunku wobec 

otaczającego człowieka świata.

Biedaczyna z Asyżu nie zatrzymywał się tylko na 

podziwianiu piękna i harmonii otaczającego nas świa-

ta. Przyroda objawiała mu Boga i do Niego prowadzi-

ła, poprzez stworzenia wznosił się do Tego, który jest 

Praprzyczyną i  Racją bytu wszechświata. Stworzenie 

wskazywało swoim istnieniem nie tylko na Stwórcę, 

ale objawiało Jego wielkość i  miłość. Kontemplując 

stworzenie, jak po stopniach wspinał się do Stwórcy 

i  odkrywał, że wszystko pochodzi i  zależy od Boga 

oraz do Niego ma być skierowane. Cały zatem świat 

i każde stworzenie winno oddawać chwalę Bogu po-

przez swoje życie i działanie2.

Franciszkową postawę wobec środowiska charak-

teryzowała także świadomość obecności w nim Boga 

na sposób duchowy, mistyczny, przenikający świat do 

głębi. Dla Franciszka, dalekiego od panteizmu, była to 

także obecność symboliczna, gdyż otaczający go świat 

postrzegał jako pełen znaków i symboli Boga oraz Je-

go przymiotów.

Bóg Stwórcą i Ojcem

Postawy św. Franciszka wobec środowiska natural-

nego nie można wytłumaczyć tylko zmysłem estetycz-

nym i jego poetycką duszą. Kluczem do jej zrozumie-

nia jest sposób przeżywania Boga i  wiara w  Niego3. 

Stworzenia były dla niego jakby świątynią mieszkają-

cego w nich Boga, który obdarzył je istnieniem i ży-

ciem. Bóg św. Franciszka to jednak nie tylko Stwórca 

i  Pan, ale przede wszystkim dobry Ojciec, który jest 

najwyższym Dobrem i Miłością. Ojcostwo Boga ka-

zało mu siebie samego uważać za Jego dziecko. Starał 

się traktować całą przyrodę jako wielkie rodzinne śro-

dowisko, pochodzące od Boga i noszące w sobie swo-

iste z Nim pokrewieństwo (por. KKK 41). Wszystkie 

stworzenia, razem z człowiekiem, będącym ich koroną, 

stanowią jego rodzinę – są braćmi i siostrami4. 

Wcielenie Chrystusa

Teologiczne widzenie świata przez Franciszka 

z  Asyżu łączyło się nierozerwalnie z  chrystocentry-

zmem. Obok prawdy o  Bogu Stwórcy, Bogu Ojcu, 

prawda o  Bogu wcielonym, czyli Jezusie Chrystusie, 

była kamieniem węgielnym jego duchowości, a  także 

sposobem jego patrzenia na świat. W Chrystusie wi-

dział on Brata wszystkich ludzi, a  ziemię postrzegał 

jako miejsce, na którym Syn Boży żył i dokonał dzieła 

zbawczego. Tomasz z Celano, biograf św. Franciszka, 

pisał, że cenił on zwłaszcza te elementy środowiska 

naturalnego, w których można odnaleźć podobieństwo 

lub alegorię do Chrystusa i Jego ziemskiego życia, np. 

ogień, wodę, skałę, drzewo, baranki5.

W przekonaniu św. Franciszka wcielenie Syna Bo-

żego stało się przyczyną uświęcenia całego wszech-

świata oraz przyczyną powszechnego braterstwa 

wszystkich stworzeń z Chrystusem i pomiędzy sobą. 

Wcielenie Chrystusa jest jakby nowym tytułem god-

ności świata. Przez nie wywyższony został nie tyl-

ko człowiek, ale także cały kosmos. Dzięki ścisłemu 

związkowi Chrystusa z całym stworzeniem zbawienie 

objęło całą rzeczywistość ziemską, a Chrystus stał się 

drogą, którą stworzona rzeczywistość wraca do Boga6.

Aktualność postawy św. Franciszka 
wobec świata przyrody

W  liście międzynarodowego stowarzyszenia 

Planning Environmental and Ecological Institu-

te for Quality of Life, zawierającym prośbę o  ogło-

szenie św.  Franciszka z  Asyżu patronem ekologów 

(1 IX 1977 r.), został on nazwany „pierwszym ekolo-

giem” ze względu na posiadaną przez niego szczególną 

„świadomość ekologiczną”7. Potrafił on bowiem wska-

zać, nie tylko ludziom swojej epoki, jak poznać i z sza-

cunkiem używać świata stworzeń oraz rozpoznać Tego, 

który jest Stwórcą i Panem świata.

Święty Franciszek z  Asyżu uczy zatem postawy 

szacunku wobec przyrody, która jest dziełem Boga, 

powierzonym człowiekowi. Wszelkie przekształca-

nia przez człowieka otaczającego go świata winny 

uwzględniać zamysł i  myśl Stwórcy oraz odpowie-

dzialność zarówno przed Bogiem, jak i przyszłymi po-

koleniami. Łączy się z tym idea braterstwa z każdym 

człowiekiem i wszystkimi stworzeniami, gwarantująca 

pokój i harmonię oraz sprzyjająca prawdziwemu po-

stępowi świata, a także postawa pokory, która u Fran-

ciszka owocowała wychwalaniem wielkości, mądrości 

i miłości Trójjedynego Boga. 

Szczególnie ważne wydaje się podkreślanie wymia-

ru transcendentnego otaczającego nas świata. Dopiero 

Figura św. Franciszka 
w wirydarzu franciszkańskiego 
klasztoru w peruwiańskim 
Pariacoto (fot. Bronisław 
Staworowski OFMConv)
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Dostęp do informacji 
o środowisku i jego ochronie 
– to prawo każdego!

bowiem w  teologicznej perspektywie 

środowisko naturalne ukazuje się w no-

wych i  pełniejszych wymiarach. Święty 

z Asyżu uczy kontemplacji Bożego pięk-

na w stworzeniach, poprzez które moż-

na odkrywać ich Stwórcę, objawiającego 

się nam jako Ojciec kochający człowieka 

i wszystkie stworzenia. Przypomina tak-

że, że środowisko naturalne jest ściśle 

związane z  Jezusem Chrystusem i  Jego 

zbawczym dziełem. Można powiedzieć, 

że świat posiada w Chrystusie swój naj-

głębszy sens, swoją wewnętrzną logikę 

i ostateczne odniesienie.

Postawa św.  Franciszka wobec świa-

ta przyrody nie opierała się na płytkim 

sentymentalizmie, lecz na biblijnych 

i  teologicznych podstawach. Jego od-

niesienie do świata stworzeń było za-

razem głęboko ludzkie, a  równocześnie 

wręcz mistyczne. Pokorne i  pełne mi-

łości podejście do człowieka i  stworzo-

nego świata stanowi także dla współ-

czesnych ludzi, zwłaszcza zatroskanych 

o kondycję przyrody, szczególne wyzwa-

nie i wzór. W dobie szybkiego rozwoju 

techniki, otwierającej przed człowiekiem 

niezwykłe możliwości, oraz wszechobec-

nego konsumpcjonizmu św.  Franciszek 

z  Asyżu uczy ponownie odkrywać Bo-

ga w  drugim człowieku i  w  przyrodzie, 

co rodzi harmonię, pojednanie i  pokój 

w  sercu człowieka i  w  otaczającym go 

środowisku.

dr Anna Haładyj
Instytut Administracji Dostęp do informacji o  środowisku stanowi pra-

wo każdej osoby fizycznej, ale także osób praw-

nych i innych jednostek organizacyjnych (nieposiada-

jących osobowości prawnej). Celem tej instytucji jest 

po pierwsze umożliwienie każdemu łatwego, szyb-

kiego i taniego dostępu do informacji o stanie środo-

wiska jako całości lub jego komponentów i po drugie 

– umożliwienie wykorzystania tej wiedzy w  sposób 

praktyczny (np. poprzez podjęcie działań interwencyj-

nych, złożenie doniesienia do prokuratury itp.), co ma 

służyć ochronie środowiska. Aby zagwarantować do-

stęp do informacji na odpowiednim poziomie i odpo-

wiedniej jakości, przepisy regulują kwestie gromadze-

nia i przetwarzania, a także tryb i formę udostępniania 

informacji o środowisku.

Co obejmuje informacja o środowisku? 
Informacje o środowisku dotyczą stanu takich ele-

mentów środowiska, jak: powietrze, woda, powierzch-

nia ziemi, kopaliny, krajobraz i  obszary naturalne 

(w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie), rośliny, 

zwierzęta, grzyby oraz inne elementy różnorodności 

biologicznej (w tym organizmy genetycznie zmodyfi-

kowane) oraz wzajemnych oddziaływań między tymi 

elementami (informacje o emisjach, np. odpadów pro-

mieniotwórczych lub zanieczyszczeń).

Charakter informacji o  środowisku mają również 

te dotyczące środków administracyjnych (np. decyzji 

administracyjnych) polityki, przepisów prawnych do-

tyczących środowiska i  gospodarki wodnej, planów, 

programów oraz porozumień w sprawie ochrony śro-

dowiska, działań wpływających lub mogących wpłynąć 

na elementy środowiska oraz na emisje i  zanieczysz-

czenia, środków i działań, które mają na celu ochronę 

wyżej wymienionych elementów środowiska, a  także 

analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodar-

czych i założeń wykorzystanych w ramach wspomnia-

nych środków i działań.

Prawo do pozyskania tak rozumianych informacji 

przysługuje każdemu i  organ administracji publicz-

nej nie może żądać od wnioskodawcy wykazania ani 

interesu prawnego (np. bycie stroną toczącego się po-

stępowania w sprawie wydania decyzji na realizację in-

westycji), ani faktycznego (np. niechęć do planowanej 

inwestycji), ani wykazania dodatkowych przesłanek 

(typu: obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zameldo-

wanie itp.). O udostępnienie informacji o środowisku 

mogą się ubiegać także osoby niepełnoletnie. 

Podmioty odpowiedzialne 
za dostęp do informacji 
o środowisku i jego ochronie 

Obowiązek udostępniania informacji o środowisku 

obejmuje wszystkie organy administracji publicznej 

(ministrów, centralne organy administracji rządowej, 

wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu 

fo
t. 
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Figura św. Franciszka przy 
kościele w Gubbio 
(fot. Radosław Długi OFMConv)
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inne terenowe organy administracji rządowej, organy 

jednostek samorządu terytorialnego) oraz inne pod-

mioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na pod-

stawie porozumień do wykonywania zadań publicz-

nych dotyczących środowiska i jego ochrony. Oznacza 

to, że informacji o środowisku można żądać na przy-

kład od organizacji ekologicznej realizującej zadanie 

publiczne w zakresie edukacji ekologicznej.

Organy administracji zobowiązane są prowadzić 

publicznie dostępne wykazy danych zawierających in-

formacje o środowisku w postaci kart informacyjnych 

umieszczonych na stronie BIP organu administracji.

Tryb udostępniania 
informacji o środowisku 

Organy administracji są zobowiązane do udostęp-

niania informacji o  środowisku w  dwóch podstawo-

wych trybach – poprzez ich upowszechnianie (upu-

blicznianie w BIP) i na indywidualny wniosek.

Obowiązkiem organu administracji jest dostoso-

wanie formy informacji do oczekiwań wnioskodawcy, 

który może zażądać udostępnienia informacji w  for-

mie pisemnej, ustnej, wizualnej, dźwiękowej, elektro-

nicznej lub innej (np. makieta terenu), z tym że wnio-

skodawca ponosi wówczas koszty związane z  prze-

kształceniem informacji we wnioskowaną formę. 

Za wyszukanie informacji o środowisku oraz spo-

rządzenie kopii dokumentów lub danych oraz prze-

słanie kopii dokumentów lub danych organ admini-

stracji nakłada opłaty, których wysokość określa Roz-

porządzenie Ministra Środowiska z  dnia 12 listopada 

2010  r. w  sprawie opłat za udostępnianie informacji 

o środowisku. 

Odmowa udostępnienia 
informacji o środowisku 

W  określonych przypadkach organy administracji 

publicznej mogą odmówić udostępnienia informacji 

o środowisku. Dotyczy to m.in.:

 � spraw objętych toczącym się postępowaniem są-

dowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udo-

stępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg 

postępowania;

 � dokumentów/danych dostarczonych przez osoby 

trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich 

dostarczenia, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły 

zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu;

 � dokumentów/danych, których udostępnienie mo-

głoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub 

bezpieczeństwa ekologicznego;

 � informacji o  wartości handlowej, w  tym danych 

technologicznych, dostarczonych przez osoby 

trzecie i  objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, je-

żeli mogłoby to pogorszyć konkurencyjną pozy-

cję tych osób i  złożyły one uzasadniony wniosek 

o wyłączenie tych informacji z udostępniania;

 � przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, realizowanych na terenach zamknię-

tych, co do których nie prowadzi się postępowania 

z udziałem społeczeństwa;

 � obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpie-

czeństwa publicznego; 

 � wybranych danych zawartych w  rejestrze odpa-

dowym, o którym mowa w ustawie z dnia 14 XII 

2012 r. o odpadach. 

Ograniczeniem są także prawa osób trzecich, czyli 

informacje dotyczące danych jednostkowych groma-

dzonych w  badaniach statystycznych statystyki pu-

blicznej, chronionych tajemnicą statystyczną; spraw 

chronionych prawami autorskimi lub patentowymi, 

jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te 

prawa; danych osobowych dotyczących osób trzecich, 

jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać 

przepisy o ochronie danych osobowych.

Pozostałe ograniczenia wynikają z sytuacji, w któ-

rych udostępnienie wymaga dostarczenia dokumen-

tów lub danych, które są aktualnie w  opracowaniu; 

udostępnienie wymaga dostarczenia dokumentów 

przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania 

się; wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób 

oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformuło-

wany zbyt ogólnie.

Wyłączeń tych nie stosuje się, jeśli informacja od-

nosi się do danych dotyczących ilości i  jakości oraz 

rodzaju trafiających do środowiska emisji, bo wiedza 

o nich stanowi kwintesencję informacji o środowisku.

Krzysztof 
Wojciechowski 
Instytut Ochrony 
Środowiska

kurator Koła Naukowego 
Studentów Ochrony 
Środowiska KUL

Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska 

jest jedną z  licznych studenckich organizacji na 

KUL. Kierunek ochrona środowiska istniał na na-

szym Uniwersytecie już od połowy lat  90. ubiegłego 

wieku, ale możliwość utworzenia samodzielnego ko-

ła naukowego pojawiła się dopiero wraz z  powsta-

niem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, czyli 

w 1998 r. Wcześniej studenci ochrony środowiska ak-

tywnie uczestniczyli w działaniach Koła Naukowego 

Studentów Filozofii Przyrody i Ochrony Środowiska 

KUL. Nowo powstała organizacja zrzeszała rokrocz-

nie około 20-30 osób. Warto podkreślić, że jej człon-

kami nie byli jedynie studenci ochrony środowiska, ale 

także architektury krajobrazu, matematyki, a nawet… 

filologii germańskiej i teologii. W jej działalność mógł 

się zaangażować każdy, kto chciał aktywnie działać na 

rzecz środowiska, jego badań i ochrony. Ochrona śro-

dowiska to dziedzina interdyscyplinarna, wymagająca 

różnorodnej wiedzy, w której równie ważny jak nauko-

wy, jest także aspekt praktyczny. Stąd też i działalność 

Studenci zaangażowani 
w ochronę środowiska 
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KNSOŚ przyjmowała w okresie bez mała 20 lat jego 

istnienia różnorodne formy. 

Studenci zrzeszeni w KNSOŚ zajmowali się dzia-

łalnością naukową. Należy podkreślić istotną rolę 

w tym procesie śp. prof. Stefana Kozłowskiego i kie-

rowanej przez niego Katedry Ochrony Środowiska, 

z którą Koło było ściśle związane przez cały czas jej 

istnienia. To pracownicy KOŚ byli jego kuratorami, 

a  spośród seminarzystów prof.  Kozłowskiego rekru-

towali się najaktywniejsi członkowie Koła. Wespół 

z KOŚ Koło prowadziło badania terenowe w licznych 

gminach województwa lubelskiego, a także mazowiec-

kiego i podkarpackiego. Badania dotyczyły problema-

tyki ochrony środowiska i  zrównoważonego rozwoju 

tych jednostek. Ich owocem były monografie gminne, 

w których członkowie KNSOŚ byli autorami poszcze-

gólnych rozdziałów. Były to m.in. monografie gmin: 

Strzyżewice, Józefów, Wola Uhruska, Terespol, Cze-

mierniki. Badania te miały także praktyczny aspekt. 

Studenci uczyli się przygotowywania i opracowywania 

dokumentów gminnych dotyczących programu ochro-

ny środowiska czy planu gospodarki odpadami. Wielu 

z uczestników Koła po ukończeniu studiów znalazło 

dzięki temu pracę w gminach. Wyniki swoich samo-

dzielnych badań członkowie Koła prezentowali także 

na konferencjach naukowych, na których byli też na-

gradzani (np. Wioletta Wawer zdobyła I  nagrodę za 

poster i  II  za referat na XIII  Sesji Studenckich Kół 

Naukowych „Człowiek i  jego środowisko” w  2004  r. 

w Kielcach). Publikowali również swe prace w mate-

riałach pokonferencyjnych. Aktywność naukowa i or-

ganizacyjna członków Koła sprawiła, że wielu z nich 

otrzymało zatrudnienie w  katedrach i  innych agen-

dach naszego Uniwersytetu. Prócz samodzielnej pracy 

naukowej członkowie Koła stanowili wsparcie organi-

zacyjne na większości konferencji naukowych (w tym 

także międzynarodowych), które obywały się na Wy-

dziale Matematyczno-Przyrodniczym. 

Edukacja ekologiczna jest drugą, bardzo szeroką 

i różnorodną płaszczyzną aktywności członków Koła. 

W ochronie środowiska jest to działalność niezbędna. 

Przejawia się w prowadzeniu przez studentów warsz-

tatów ekologicznych w szkołach i innych placówkach 

nie tylko w  naszym województwie, udziałem w  im-

prezach regionalnych: festynach, piknikach rodzin-

nych, sesjach z okazji Dnia Ziemi, Światowego Dnia 

Ochrony Środowiska itp. Członkowie KNSOŚ popu-

laryzowali piórem ideę ochrony przyrody w  licznych 

artykułach popularnonaukowych i  popularnych (dziś 

jest to już ponad 80 prac). Artykuły studentów można 

było przeczytać tak w ogólnopolskiej prasie ekologicz-

nej: „Eko i My”, Dzikie Życie”, „Zielony Zeszyt RE-

FA”, jak i w regionalnej czy lokalnej: „OIKOS”, „Bunt 

Młodych Duchem”, „Gazeta Starachowicka”. Ponad-

to na początku lat 2000 wydali 5 numerów własnego 

biuletynu „Ochroniarz”, liczącego ponad 30 stron, pod 

opieką merytoryczną kuratora i  innych pracowników 

Wydziału. Elementem aktywności edukacyjnej było 

także organizowanie na Uczelni warsztatów, szkoleń, 

spotkań z osobami zajmującymi się ochroną środowi-

ska, pokazów filmów przyrodniczych, udział w Dniu 

Otwartych Drzwi, Lubelskim Festiwalu Nauki itp. 

Prócz tego organizowane były wyjazdy edukacyjne do 

polskich parków narodowych i  innych cennych przy-

rodniczo obszarów, spływy kajakowe i  rajdy piesze. 

Członkowie Koła współpracowali także z  licznymi 

polskimi i zagranicznymi organizacjami przyrodniczy-

mi, wśród których były: Ruch Ekologiczny św. Fran-

ciszka z  Asyżu, Polski Klub Ekologiczny, Stowarzy-

szenie Poleskie, Towarzystwo dla Natury i Człowieka, 

Liga Ochrony Przyrody, Ochrona Ptaków Ojczyzny 

(Białoruś), Kijowskie Centrum Ekologiczno-Kultu-

ralne i  Drużyna Ochrony Przyrody „Zielona Przy-

szłość” (Ukraina). Uczestniczyli w projektach, sesjach, 

konferencjach i warsztatach organizowanych przez te 

organizacje, także jako szkoleniowcy (np. Szkolenie 

Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych, Wakacyj-

ne Warsztaty REFA). Sami również zapraszali człon-

ków tych organizacji do przedstawienia prezentacji na 

wybrane tematy dla studentów naszego Uniwersytetu. 

Studentki z KNSOŚ (od lewej): 
Magdalena Górecka, Katarzyna 

Gawron, Alicja Mazur i Marta 
Chwedoruk z prof. Stefanem 

Kozłowskim 
(fot. Krzysztof Wojciechowski)

Obserwacje ornitologiczne z ks. drem Jackiem Łapińskim
(fot. Dominik Stanny)
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Obecnie członkini Koła Joanna Igras prowadzi dla 

dzieci cykliczne audycje i bajki o tematyce ekologicz-

nej w Radiu eR. 

Studenci angażowali się też w  aktywną ochronę 

środowiska. Przez lata swej działalności zorganizo-

wali wiele akcji, m.in. sprzątanie malowniczego wą-

wozu przy kościele w  Klementowicach (z  inicjatywy 

ks. Marka Hawrylaka), sprzątanie Bystrzycy w jej dol-

nym biegu, sadzenie wierzb nad Wieprzem (kilka ki-

lometrów długości doliny), organizowanie zbiórki ma-

kulatury w  kampusie Poczekajka (opracowali nawet 

plan gospodarki odpadami dla tego terenu), gdzie co 

roku wywieszają i napełniają karmnik dla ptaków oraz 

czyszczą skrzynki lęgowe dla ptaków. 

W ostatnich latach działalność Koła skupia się na 

prowadzeniu edukacji ekologicznej na szeroką skalę. 

Jego członkowie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem 

Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zrealizowali trzy 

ogólnopolskie projekty adresowane do przedszkola-

ków, uczniów wszystkich rodzajów szkół, a także stu-

dentów. Był to projekt „Młodzi tej Ziemi”, mający 

na celu przybliżenie tematyki europejskiej sieci eko-

logicznej Natura 2000. W  ramach dwóch innych – 

„Kajakowy patrol św.  Franciszka” i  „Kajakowy patrol 

św. Franciszka 2” prowadzone były stacjonarne warsz-

taty ekologiczne w przedszkolach i  szkołach, a  także 

obozy ekologiczne w  różnych cennych przyrodniczo 

miejscach w Polsce (m.in. Tatry, Pieniny, Puszcza Bia-

łowieska, Dolina Rospudy). Poza tym organizowane 

były także spływy po polskich rzekach, mające wy-

miar zarówno edukacyjny, jak i  praktyczny – uczest-

nicy zbierali odpady zanieczyszczające rzeki. Na 

członkach KNSOŚ spoczywała merytoryczna stro-

na projektu, organizowanie i  prowadzenie warszta-

tów, przygotowanie spływów i  obozów terenowych, 

a  także konkursów i quizów. Ogółem we wspomnia-

nych projektach uczestniczyło kilka tysięcy młodych 

osób z całej Polski. 

Osiemnaście lat to prawie pokolenie. Przez ten czas 

przez szeregi Koła przeszło kilkaset osób. Bez wątpie-

nia dla większości z nich był to czas wielkiej przygody. 

Tutaj poszerzali uzyskaną na studiach wiedzę, zdoby-

wali nową oraz nabywali umiejętności. Tutaj też rodzi-

ły się znajomości, przyjaźnie, a nawet… małżeństwa. 

Wielu członków KNSOŚ znalazło pracę w  wyuczo-

nym zawodzie i  realizuje się w  niej. Wielu podtrzy-

muje kontakt z Kołem, mimo że już dawno skończy-

ło studia. Wszyscy niemal wspominają je z  ciepłymi 

uczuciami. To najlepszy dowód na to, że ta naukowa 

organizacja studencka spełnia swoje zadania i jest bar-

dzo potrzebna. 

Warsztaty w Kole Młodego Ekologa 
przy kościele w Klementowicach 
(fot. Krzysztof Wojciechowski)

Dolistny wychwyt metali ciężkich 
z pyłu atmosferycznego

Angelika Żurawska
studentka biotechnologii

Pył atmosferyczny (PM – ang. Particulate Matter) 

to cząstki stałe lub ciekłe zawieszone w powietrzu, 

zwane też pyłem zawieszonym lub aerozolem atmos-

ferycznym. Źródłem tych cząstek są procesy zacho-

dzące na powierzchni ziemi (cząstki pierwotne) lub 

bezpośrednio w  atmosferze (cząstki wtórne). Do at-

mosfery dostają się one ze źródeł naturalnych (wybu-

chy wulkanów, parowanie powierzchni oceanów, po-

żary lasów, erozja eoliczna) oraz antropogenicznych 

(spalanie paliw, transport, przemysł ciężki). 

Według Europejskiej Agencji Środowiska emi-

sja pyłu zawieszonego w  krajach europejskich ule-

ga systematycznemu zmniejszeniu, niestety nadal jest 

to poziom powyżej miliona ton rocznie. Cząstki at-

mosferyczne dzieli się ze  względu na ich wielkość 

i  mobilność w  atmosferze – wyodrębniono frakcję 

PM
10

 (cząstki o średnicy aerodynamicznej równej lub 

mniejszej od 10 mikronów) i  PM
2.5

 (cząstki o  śred-

nicy aerodynamicznej równej lub mniejszej od 2,5 

mikrona). Ze  względu na wysoką specyficzność czą-

stek stałych, wynikającą z właściwości aerodynamicz-

nych ziaren oraz zmienności składu chemicznego, ae-

rozol atmosferyczny ma ważne implikacje klimatycz-

ne, ekologiczne i zdrowotne. Jego specyficzny typ, na 

który narażony jest człowiek, stanowi aerozol miejski 

– w  jego skład wchodzą komponenty podstawowe 

oraz akcesoryczne, czyli metale ciężkie (ołów, cyna, 

kadm, żelazo, mangan) oraz metaloidy (arsen, anty-

mon), mające szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka 

oraz mogące zachwiać równowagę biogeochemiczną 

ekosystemów. 

Pył atmosferyczny może pozostawać w  powie-

trzu w formie zawieszonej oraz podlegać w atmosfe-

rze reakcjom chemicznym i  przemianom fizycznym, 
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a następnie w wyniku suchej lub mokrej depozycji po-

wraca na powierzchnię lądu (jest to proces tzw. samo-

oczyszczania się atmosfery). Poprzez depozycję suchą 

(dry deposition) należy rozumieć proces grawitacyjne-

go osiadania cząstek na powierzchni lądu, a depozycja 

mokra (tzw. wymywanie zanieczyszczeń, czyli wash-

out) obejmuje proces przechwytywania zanieczyszczeń 

przez opad w  formie stałej (śnieg, grad) lub ciekłej 

(deszcz, mżawka). Procesy te prowadzą do osadzania 

się zanieczyszczeń na powierzchni liści, są więc po-

tencjalnym źródłem metali śladowych dla roślin (jest 

to pobór z powietrza przez blaszki liściowe).

Aktualny stan wiedzy na temat dolistnego wy-

chwytu metali ciężkich z  pyłu atmosferycznego jest 

wciąż niekompletny. Jedynie wybrane metale, o  wy-

jątkowej szkodliwości dla człowieka (np. ołów), zo-

stały przebadane pod kątem oddziaływania na liście, 

szczególnie w  kontekście zanieczyszczenia warzyw 

i pasz. Mechanizm ten składa z kilku etapów (ryc. 1): 

(1) cząstki osadzają się na powierzchni liścia, zostają 

tam uwięzione i  pozostają w  niezmienionej formie; 

(2) mogą one podlegać reakcjom prowadzącym do for-

mowania cząstek wtórnych; te przekształcenia mogą 

występować już w atmosferze podczas ich transportu; 

(3) równolegle do tych dwóch procesów cząstki mogą 

przenikać do wnętrza liścia poprzez aparaty szparkowe 

(wnikanie nanocząstek) lub występować pod organicz-

ną warstwą naskórka. W wyniku oddziaływania tego 

szlaku poboru metali ciężkich następuje intoksykacja 

roślin. Poprzez oddziaływanie z poborem metali cięż-

kich z  sorpcyjnego kompleksu glebowego szlak ten 

może przyczynić się do wzrostu skażenia roślin w te-

renach silnie zurbanizowanych, co może skutkować 

włączeniem metali ciężkich do łańcucha troficznego.

Innowacyjnym sposobem analizy tego typu zanie-

czyszczeń jest zastosowanie kilku komplementarnych 

technik mikroanalitycznych. Jedną z takich metod jest 

spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie induk-

cyjnie sprzężonej z  zastosowaniem specjalnej przy-

stawki do ablacji laserowej LA-ICP-MS (ang. Laser 

Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrome-

try). Dzięki niej możliwa jest bezpośrednia analiza 

próbek stałych (bez wcześniejszego przeprowadzania 

do roztworu), co pozwala na poznanie rozmieszczenia 

metali ciężkich na powierzchni liścia. Poprzez zasto-

sowanie ablacji laserowej próbka nie ulega zniszcze-

niu, dlatego możliwa jest późniejsza komplementarna 

analiza, np. z  zastosowaniem skaningowego mikro-

skopu elektronowego wyposażonego w mikroanaliza-

tor rentgenowski (SEM/EDX) czy mikrospektrome-

tru Ramana. Pogłębianie tej wiedzy jest interesujące 

z punktu widzenia fizjologii roślin oraz aspektów śro-

dowiskowych, a także zdrowotnych.

Ryc. 1. Drogi pobierania ołowiu po 
depozycji cząstek 

(według G. Uzu et al., Environ. Sci. 
Technol. 2010, 44, 1036-1042)

Angelika Żurawska, reprezentująca Koło Naukowe Studentów 
Ochrony Środowiska KUL podczas VII Interdyscyplinarnej 
Konferencji Naukowej Tygiel 2015 „Interdyscyplinarność klu-
czem do rozwoju”, odbywającej się w  dniach 21-22  III 2015  r. 
w  Lublinie z  udziałem reprezentantów niemal 50 uczelni i  insty-
tucji, otrzymała wyróżnienie za najlepszą prezentację pt. Badanie 
mechanizmu zanieczyszczenia roślin metalami i  metaloidami drogą 
wychwytu dolistnego. 

Prezentowana tematyka stanowi część badań prowadzonych 
w  ramach projektu POLONIUM przez naukowców z  laborato-
rium LASIR (Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman) 
w  Villeneuve d’Ascq we  Francji (pod kierunkiem dr hab. Sophie 
Sobanskiej), Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych 
KUL (pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Anny Stefaniak, prof. KUL) 
oraz Instytutu Inżynierii Środowiska WZPiNoS w  Stalowej Woli 
(pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Kuczumowa).
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Studenci z Ukrainy

19 marca Jego Magnificencja spotkał się ze studen-

tami przybyłymi na KUL w ramach programu stypen-

dialnego Polski Erasmus dla Ukrainy, zainicjowanego 

przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. 

Do programu, w  którym uczestniczą liczne polskie 

uczelnie, kwalifikowani są studenci ukraińscy miesz-

kający na terenach objętych działaniami militarny-

mi. MNiSW skierowało na KUL na roczne studia 

28-osobową grupę młodzieży. Zgodnie z programem 

stypendialnym w  tym semestrze podjęła ona naukę 

języka polskiego, a w kolejnym będzie studiowała na 

wybranych przez siebie kierunkach: europeistyka, za-

rządzanie, ekonomia, administracja i filologia polska.

Śniadanie z Rektorem

23 marca w  ramach tego projektu Rektor  KUL 

spotkał się z  laureatami konkursów organizowanych 

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Admini-

stracji KUL; 20 kwietnia z  laureatami V Ogólnopol-

skiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego; 

24 kwietnia ze  studentami zaangażowanymi w orga-

nizację Dnia Otwartego KUL.

Umowa z uniwersytetem w Tbilisi

25 marca ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński podpisał 

umowę o  współpracy KUL z  Państwowym Uniwer-

sytetem w  Tbilisi im.  Iwane Dżawachiszwili, repre-

zentowanym przez rektora tej uczelni prof. Vladimera 

Papavę. W  dniach 25-26  III 2015  r. rektor gruziń-

skiego uniwersytetu oraz dziekan Wydziału Ekonomii 

i Biznesu prof. Teimuraz Beridze przebywali na KUL, 

gdzie spotkali się z  władzami Uczelni, a  25  marca 

rektor Papava wygłosił wykład pt. „Necroeconomics of 

Post-Soviet Post-Industrialism. The Cases of Georgia 

and Russia”.

Rocznica urodzin ks. Idziego 
Radziszewskiego

1 kwietnia Rektor KUL przewodniczył Mszy św. 

sprawowanej w  kościele akademickim z  okazji 144. 

rocznicy urodzin ks. Idziego Radziszewskiego, założy-

ciela i pierwszego rektora KUL. Następnie na cmen-

tarzu przy ul.  Lipowej w  Lublinie wraz z  delegacją 

władz i studentów złożył kwiaty na jego grobie.

Umowa z Wyższą Szkołą Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie

1 kwietnia ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński i  – 

w imieniu rektora WSIiZ prof. dra hab. inż. Tadeusza 

Pomianka – dr Wergiliusz Gołąbek, prorektor ds. roz-

woju i współpracy WSIiZ, podpisali umowę o współ-

pracy w  zakresie prowadzenia wspólnych badań na-

ukowych oraz rozwijania kontaktów akademickich 

pomiędzy nauczycielami i pracownikami obu uczelni. 

Wielkanoc

2 kwietnia, w  Wielki Czwartek, Ksiądz Rektor 

wziął udział w  Mszy krzyżma świętego odprawianej 

w  archikatedrze lubelskiej pod przewodnictwem 

abpa  Stanisława Budzika, a  następnie w  spotkaniu 

dla kapłanów w  Kurii Metropolitalnej w  Lublinie. 

Wieczorem w kościele akademickim KUL celebrował 

Mszę wieczerzy Pańskiej i wygłosił homilię, w której 

podjął temat kapłaństwa, Eucharystii i służby miłości 

jako nierozerwalnie ze  sobą związanych wartości. 

Przywołał również przesłanie tegorocznego Listu 

biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2015 r.: 

„Naszym powołaniem jest służba na wzór 

Chrystusa – Kapłana i  Sługi” i  nawiązując do 

ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Życia 

Konsekrowanego, dziękował Bogu za dar powołań 

do kapłaństwa kapłanów zakonnych, za bogactwo 

charyzmatów zakonów, zgromadzeń i  stowarzyszeń 
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życia apostolskiego. Na zakończenie przypomniał 

o  przypadającej tego dnia 10. rocznicy śmierci Jana 

Pawła  II, niestrudzonego orędownika cywilizacji 

miłości i  wiernego świadka miłości. „Podczas 

wizyty na naszym Uniwersytecie w  1987 roku – 

mówił Rektor  KUL – Jan Paweł  II, odwołując się 

do słów rozważanej wówczas liturgii, stanowiących 

także źródło dzisiejszej refleksji: «Jeśli [...] Ja, Pan 

i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni 

sobie nawzajem umywać nogi» ( J 13, 14), przypomniał 

też o  misji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Uczelnia, która została założona pod hasłem „Deo et 

Patriae”, powinna służyć Bogu i Kościołowi, Narodowi 

i  Ojczyźnie. W  trakcie tego pamiętnego spotkania 

na dziedzińcu KUL papież podkreślał znaczenie 

postawy miłości w  życiu uniwersytetu katolickiego, 

którego atrakcyjność wiąże się z nadzieją, że właśnie 

w  takiej uczelni istnieje prawdziwa wspólnota, 

łącząca profesorów, pracowników administracyjnych 

i  studentów; wspólnota dająca świadectwo 

ewangelicznego chrześcijaństwa”. 

6 kwietnia przewodniczył radiowej Mszy św. spra-

wowanej w  bazylice Świętego Krzyża w  Warszawie 

i odczytał skierowany przez niego do wszystkich wier-

nych Kościoła w Polsce list wielkanocny pt. W Chry-

stusowym krzyżu nadzieja nasza.

Duszpasterskie Wykłady Akademickie

7 kwietnia Rektor KUL wygłosił słowo na otwarcie 

Duszpasterskich Wykładów Akademickich pod ha-

słem „Duszpasterz w  służbie małżeństwa i  rodziny”. 

Dwudniowe wykłady dotyczyły głównie poradnictwa 

małżeńsko-rodzinnego. Omawiano także przygoto-

wania do październikowego Synodu Biskupów o  ro-

dzinie oraz do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. 

w  Krakowie. 74. edycję DWA zorganizował Instytut 

Nauk o  Rodzinie i  Pracy Socjalnej KUL we  współ-

pracy z  Wydziałem Duszpasterskim Kurii Metropo-

litalnej w Lublinie. 

Zapoczątkowane w  1935  r., dotychczas odbywały 

się rokrocznie na KUL pod koniec sierpnia. Od bie-

żącego roku będą w  nowym miejscu – auli Caritas 

Archidiecezji Lubelskiej i w nowym terminie – w tym 

roku był to początek kwietnia.

Prezentacja KUL w Mielcu

9 kwietnia ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński uczest-

niczył w  spotkaniu z  okazji Dnia Promocji KUL 

w Mielcu. Przybliżył historię Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego Jana Pawła II i osobę jego wielolet-

niego profesora, teraz św. Jana Pawła II. Do przyszłych 

studentów zwróciła się również prorektor dr hab. Ur-

szula Paprocka-Piotrowska, prof.  KUL, prezentując 

wyjątkowość naszej Uczelni. Program spotkania, od-

bywającego się w  Samorządowym Centrum Kultury 

i w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „Kana”, 

obejmował różnorodne prezentacje tematyczne i  po-

zwalał na zapoznanie się z procesem rekrutacji, ofertą 

dydaktyczną oraz życiem studenckim w Lublinie. 

Wystawa w Senacie RP

15 kwietnia w Senacie RP Jego Magnificencja wy-

głosił słowo podczas otwarcia wystawy „Jan Paweł II 

– dar Polski dla świata”, przygotowanej z okazji kano-

nizacji papieża Polaka i wystawianej w ciągu tego roku 

w wielu miastach Polski i  świata, m.in. w Parlamen-

cie Federalnym w Ottawie, Parlamencie Europejskim, 

Konsulacie Generalnym RP w  Toronto. Wystawę 

opracował Uniwersytet Otwarty KUL we współpracy 

z  Towarzystwem Przyjaciół KUL, Urzędem Miasta 

Lublin oraz Polish Canadian Business and Professio-

nal Association of Windsor. Patronat nad nią objęli: 

marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, metropoli-

ta krakowski kard. Stanisław Dziwisz, prezydent mia-

sta Lublin Krzysztof Żuk oraz metropolita lubelski 

abp Stanisław Budzik.

Prezentując wystawę, Ksiądz Rektor powiedział, że 

jej zadaniem było pokazanie papieża jako człowieka, 

humanisty, naukowca, męża stanu, przywódcy reli-

gijnego, orędownika dialogu, wolności i  pokoju, au-

tentycznego świadka wiary. Wyraził też wdzięczność 

marszałkowi Senatu  RP Bogdanowi Borusewiczowi 

za honorowy patronat i życzliwość wobec swojej Alma 

Mater oraz senatorowi drowi Grzegorzowi Czelejowi, 

przewodniczącemu Komisji Kultury i Środków Prze-

kazu, za podjęcie tej inicjatywy. Wspomniał też o wie-

loletnich związkach Karola Wojtyły z naszym Uniwer-

sytetem, który szczyci się jego wyborem na papieża, 

czerpie z bogactwa jego wiedzy i propaguje jego na-

uczanie w czasie licznych konferencji naukowych oraz 
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poprzez systematyczne studia nad jego myślą w Insty-

tucie Jana Pawła II.

Oprócz parlamentarzystów w wernisażu uczestni-

czyli m.in.: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celesti-

no Migliore, metropolita warszawski kard. Kazimierz 

Nycz, metropolita lubelski i  Wielki Kanclerz  KUL 

abp Stanisław Budzik i sekretarz generalny Konferen-

cji Episkopatu Polski bp Artur Miziński.

Rada Gospodarcza przy 
Prezydencie Miasta Lublin

17 kwietnia ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 

uczestniczył w  spotkaniu Rady Gospodarczej przy 

Prezydencie Miasta Lublin, do której zaproszeni zo-

stali przedstawiciele lubelskich firm, instytucji oto-

czenia biznesu oraz uczelni. Zadaniem Rady będzie 

przede wszystkim opiniowanie dokumentów strate-

gicznych w  zakresie rozwoju gospodarczego miasta, 

współdziałanie na rzecz wzrostu umiędzynarodowie-

nia firm z Lublina, kreowanie pozytywnego wizerun-

ku miasta jako miejsca do prowadzenia działalności 

gospodarczej, wspieranie pozyskiwania inwestorów 

zewnętrznych, działalność na rzecz doskonalenia roz-

wiązań innowacyjnych, umacnianie współpracy ze śro-

dowiskiem naukowym. 

Z naszego Uniwersytetu w skład Rady wszedł tak-

że prof. dr hab. Marian Żukowski, dyrektor Instytutu 

Ekonomii i Zarządzania.

Sympozjum wyższych 
przełożonych zakonnych

21 kwietnia Rektor KUL otworzył Sympozjum 

IV  Konferencji Przełożonych Wyższych Zakonów 

Żeńskich, Męskich, Klauzurowych i Instytutów Świec-

kich „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie”, od-

bywające się co 3 lata, a w tym roku, ogłoszonym przez 

papieża Franciszka Rokiem Życia Konsekrowanego, 

na KUL. Nawiązując do treści listu papieskiego wy-

stosowanego z tej okazji, zachęcał do wspierania osób 

życia konsekrowanego modlitwą i życzliwością. Przy-

pomniał też wskazane przez papieża cele życia kon-

sekrowanego: spojrzeć w  przeszłość z  wdzięcznością, 

przeżywać teraźniejszość z  pasją oraz przyjąć przy-

szłość z  nadzieją. Podkreślił również, że wspólnota 

akademicka KUL otacza życzliwością i  szacunkiem 

osoby życia konsekrowanego, wspiera ich charyzmaty 

poprzez badania naukowe, publikacje, konferencje 

i  działalność organizacji studenckich współpracują-

cych z  rożnymi zgromadzeniami i  instytutami życia 

konsekrowanego. Zaprosił także osoby konsekrowane 

do studiowania na naszym Uniwersytecie. 

Rocznica kanonizacji Jana Pawła II

23 i 24 kwietnia w ramach przygotowania do ob-

chodów I  rocznicy kanonizacji Jana Pawła II Jego 

Magnificencja uczestniczył w modlitwie Regina Coeli 

odmawianej przez społeczność akademicką na dzie-

dzińcu KUL. 

Z  tej okazji 23 kwietnia udzielił wywiadu dla 

TVP  Lublin, Radia Lublin oraz Radia eR. Odpo-

wiadał na pytania dziennikarzy dotyczące rocznico-

wych obchodów na KUL, ale także oferty edukacyjnej, 

uwzględniającej również potrzeby rynku, obecności 

studentów zagranicznych na KUL, rozpoczętej rekru-

tacji na kolejny rok akademicki, nagród przyznanych 

w  kwietniu przez Stowarzyszenie Wydawców Kato-

lickich za książki autorskie, tłumaczone i opracowane 

przez pracowników naukowych naszej Uczelni. 

Umowa z Państwowym 
Muzeum na Majdanku

30 kwietnia Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni 

Dębiński i dyrektor Państwowego Muzeum na Maj-

danku dr Tomasz Kranz podpisali porozumienie m.in. 

w zakresie inicjowania współpracy z organizacjami po-

zarządowymi oraz realizowania wspólnych projektów, 

w tym edukacyjnych, zarówno o zasięgu lokalnym, jak 

i  ogólnopolskim. Jednostką odpowiedzialną za reali-

zację porozumienia jest Uniwersytet Otwarty KUL.

opracowała M.K.
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dr Marzena Krupa
redaktor naczelna

Księże Rektorze, okolicznością będącą przedmiotem 
naszej rozmowy jest 100-lecie istnienia Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Wydawać by się mogło, że 
dziś za wcześnie o  tym mówić. Jednak wiele inicjatyw 
wymaga dłuższego czasu przygotowania i  realizacji. 
Świadomość tego sprawiła, że rozpoczęliśmy działania 
z kilkuletnim wyprzedzeniem.

Istotnie. Już w 2012 r., będąc przekonanym o ko-

nieczności wieloetapowego, rzetelnego i profesjonalne-

go przygotowywania, zainicjowałem powołanie Komi-

tetu Obchodów 100-lecia KUL. W jego skład zostali 

zaproszeni przedstawiciele poszczególnych wydziałów, 

wskazani przez dziekanów. W  związku ze  zmianami 

personalnymi, które zaszły na Uczelni w ciągu ostat-

nich trzech lat, uchwałą Senatu KUL z 25 VI 2015 r. 

skład tego gremium został zaktualizowany. 

Od kilku lat o  nadchodzących obchodach pamiętają także 
pracownicy KUL, przedstawiając swoje koncepcje 
naukowe, architektoniczne, kulturalne, wydawnicze 
mające uczcić i uświetnić jubileusz.

W  tym czasie nadeszły różnorodne wartościowe 

i  atrakcyjne propozycje, jednak wielu z  nich, nieste-

ty – co muszę podkreślić – nie uda się zrealizować 

przede wszystkim ze względu na ich kosztowność. Na 

razie możemy podjąć decyzję o  realizacji pomysłów 

możliwych do urzeczywistnienia dzięki własnym na-

kładom finansowym. Co nie oznacza, że nie staramy 

się o granty czy inne sposoby finansowania projektów 

jubileuszowych. 

Z  majowego newslettera Księdza Rektora, skierowanego 
do pracowników i  studentów KUL, wynika, że podjęte 
już zostały pewne działania.

To prawda. O niektórych inicjatywach można ofi-

cjalnie powiedzieć, bo po zatwierdzeniu przez władze 

Uczelni są w trakcie realizacji, pertraktacji lub formal-

nych ustaleń z odpowiednimi instytucjami naukowy-

mi czy organami kościelnymi i  państwowymi. Wiele 

z nich pozostaje jednak jeszcze w fazie projektu i do-

pracowywania szczegółów, więc na razie niezbyt wiele 

można o nich opowiedzieć.

Proszę więc o  nieco informacji na temat projektów, które 
znalazły się już w jubileuszowym harmonogramie. 

Zacznę od wydarzenia zaplanowanego jako inau-

guracja obchodów w dniach 13-16 X 2016  r. Będzie 

nim V Kongres Kultury Chrześcijańskiej pt. „Wolność 

ocalona. Chrześcijańskie światło na drogach człowie-

ka”. Przypomnę, że zgodnie z  zamysłem pomysło-

dawcy kongresów abpa  Józefa Życińskiego na KUL 

przyjeżdżają wybitni intelektualiści z całego świata, by 

przez kilka dni budować forum dialogu myśli chrze-

ścijańskiej z  kulturą współczesną. Podczas przyszło-

rocznej edycji, 14 października, odbędzie się uroczyste 

odnowienie doktoratu z 1966 r. wybitnego naukowca 

ks. prof. dra hab. Michała Hellera.

Do ważnych wydarzeń jubileuszowych będą rów-

nież należeć: plenarne zebranie Konferencji Episko-

patu Polski 13 i 14 X 2017 r., w przededniu uroczy-

stej inauguracji roku akademickiego 2017/2018; zjazd 

członków Towarzystwa Przyjaciół  KUL 13 i  14  X 

2017  r.; walne zgromadzenie FUCE w  dniach 24-

27 V 2018 r.; zjazd absolwentów KUL z całego świata 

7 i 8 VI 2018 r.

Podjęliśmy też formalne starania o wybicie jubile-

uszowej monety przez Narodowy Bank Polski i wyda-

nie okolicznościowego znaczka przez Pocztę Polską.

Planujemy działania mające na celu prawną re-

habilitację naszego pierwszego powojennego rektora 

ks.  Antoniego Słomkowskiego, nazywanego nie bez 

powodu drugim założycielem czy odnowicielem KUL.

Z  okazji jubileuszu chcemy też wznieść pomnik 

twórcy i  pierwszego rektora ks.  Idziego Radziszew-

skiego. W  styczniu tego roku zwróciliśmy się w  tej 

sprawie do prezydenta Lublina, bo zależy nam, by po-

sąg stanął w  pobliżu Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego Jana Pawła II, ale w  przestrzeni miejskiej. 

W wyniku korespondencji została ustalona jego loka-

lizacja na skwerze Arcybiskupa Józefa Życińskiego od 

strony ulicy Radziszewskiego, przy parkingu hotelu 

Mercure. 

Zasługi ks. Radziszewskiego dla Lublina są nieocenione, 
za co mieszkańcy miasta wyrazili mu wdzięczność 
już w  1922  r., tłumnie przybywając na jego pogrzeb. 
Cytując ówczesnego bpa Mariana Fulmana: „Lublin 
zdumiał się […], jak bardzo jest katolickim i  jak drogim 
mu był ten kapłan katolicki, twórca uniwersytetu kato-
lickiego”…

…bo dzięki jego wizjonerskiej inicjatywie, ogrom-

nej determinacji i wielkiemu zaangażowaniu powstała 

Trzy lata do stulecia
Rozmowa z Rektorem KUL 
ks. prof. drem hab. Antonim Dębińskim



25PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI • maj–czerwiec 2015 • Nr 3 (155)

w 1918 r. pierwsza uczelnia w Lublinie i zarazem na 

Lubelszczyźnie. Jej istnienie przyczyniło się – zgodnie 

z  intencją ks. Radziszewskiego – do rozwoju miasta 

i  regionu, podniesienia jego znaczenia w  skali kraju 

i świata, dało podwaliny pod powstanie ośrodka aka-

demickiego, tworzonego m.in. dzięki zatrudnionym 

tu wybitnym profesorom znaczących uniwersytetów 

polskich, kształcącego elitę intelektualną dla niepod-

ległego państwa. Po blisko 100 latach od założenia 

KUL słuszne byłoby więc upamiętnienie tej postaci, 

tak zasłużonej zarówno dla Lublina, jak i dla lubelskiej 

nauki, właśnie przez całe społeczeństwo. Wzniesie-

nie pomnika poza terenem Uczelni byłoby wyrazem 

wdzięczności lublinian wobec prekursora akademic-

kości Lublina. Dlatego też w  najbliższym czasie za-

mierzamy zwrócić się z publicznym apelem o składa-

nie podpisów pod wnioskiem do Rady Miasta o po-

zwolenie na tę budowę. Po uzyskaniu zgody zostanie 

powołany komitet honorowy i  rozpisany konkurs na 

projekt pomnika.

W  ramach jubileuszu zamiarem władz Uczelni jest także 
utworzenie Muzeum 100-lecia KUL. Czym będzie 
różniła się ta placówka od istniejącego już Muzeum 
Uniwersyteckiego Historii KUL?

Plany są bardzo ambitne. Otóż, obecne Muzeum 

stałoby się jedną z trzech części nowej instytucji, która 

obejmowałaby jeszcze kolekcję dzieł sztuki, zgroma-

dzoną przez Instytut Historii Sztuki, a  także zbiory 

archeologiczne, które z  powodu braku miejsca zde-

ponowaliśmy na UMCS. Jeżeli chodzi o  lokalizację, 

to obecne Muzeum zostałoby rozbudowane z wyko-

rzystaniem sąsiadujących z  nim, niezagospodarowa-

nych pomieszczeń. Mamy też do dyspozycji wirydarz 

między gmachem KUL i  kościołem akademickim. 

Wreszcie zebralibyśmy w jednej instytucji nasze cenne 

kolekcje, które w  ostatnich latach z  wielkim powo-

dzeniem eksponowane były w muzeach w Suwałkach, 

Kozłówce, Lesznie, Rzeszowie i  Wrocławiu. W  naj-

bliższym czasie planujemy zaś wystawy w  Stalowej 

Woli i Sandomierzu.

Jubileusz to również okazja do okolicznościowych publi-
kacji. 

Tak, każdy z dotychczas obchodzonych na Uniwer-

sytecie jubileuszy wiązał się z  przygotowaniem wy-

dawnictw ogólnouniwersyteckich. Tym razem publi-

kacji o  tym charakterze będzie kilka: encyklopedia, 

poczet wielkich kanclerzy, rektorów i doktorów hono-

ris causa, a  także słownik profesorów KUL. Ostatnie 

z  wymienionych dzieł przygotuje Katedra Biografi-

styki Pedagogicznej. Pozostałe zaś, pod opieką mery-

toryczną powołanego w  tym roku Komitetu Redak-

cyjnego, składającego się z przedstawicieli wszystkich 

wydziałów KUL, zostaną opracowane w  Instytucie 

Leksykografii. Ponadto książki wydane w  roku aka-

demickim 2017/2018 oraz 2018/2019 i zgłoszone do 

Komitetu Obchodów będą sygnowane okolicznościo-

wym logo.

Czy lista jubileuszowych propozycji jest już zamknięta, czy 
można nadal zgłaszać nowe?

Komitet Obchodów 100-lecia KUL jest wciąż 

otwarty na pomysły. Zachęcam do kreatywności 

i składania ciekawych, innowacyjnych projektów.

Księże Rektorze, przed nami ogromna praca, ale też piękne 
i radosne święto. Nie byłoby go bez inicjatywy i zaanga-
żowania ks. Radziszewskiego. We wspomnieniach opu-
blikowanych tuż po jego śmierci ks. prof. Piotr Kremer 
pisał, że najlepszym uczczeniem pamięci założycie-
la KUL będzie wspieranie przez społeczeństwo pol-
skie wszystkimi możliwymi sposobami idei, dla której 
poświęcił on życie: „W  niej bowiem gwarancja jaśniej-
szej przyszłości nie samej wiary katolickiej w  Polsce, 
ale całego narodu polskiego”. Przez długie dziesięcio-
lecia istnienie i  funkcjonowanie naszego Uniwersytetu 

Zgoda episkopatu Polski z 3 VIII 
1918 r. na założenie Uniwersytetu 
Katolickiego w Lublinie 
(fot. Muzeum Uniwersyteckie 
Historii KUL)

Telegram gratulacyjny Józefa 
Piłsudskiego z okazji powołania 
Uniwersytetu – 9 XII 1918 r. 
(fot. Muzeum Uniwersyteckie 
Historii KUL)
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zawdzięczaliśmy modlitwie i  ofiarności Polaków, któ-
rym bliska była idea katolickiej uczelni. Będzie to więc 
także ich święto. 

Oczywiście! I  o  to chodzi, żeby jubileusz uczynić 

świętem wszystkich identyfikujących się z  naszą mi-

sją i  działalnością; wszystkich darzących nas swoją 

sympatią i wsparciem; wszystkich pragnących czerpać 

z  bogactwa tradycji, tożsamości, wiedzy i  dydaktyki 

KUL; wszystkich należących do najszerzej pojętej ro-

dziny akademickiej. Jest ich tak wielu, w licznych kra-

jach, na kilku kontynentach. Mamy nadzieję, że uda 

się nam objąć tym świętowaniem wszystkich pragną-

cych doświadczyć radości ze  100-lecia Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Na wiele z zaplanowanych wydarzeń chcemy wła-

śnie zaprosić życzliwych nam przedstawicieli władz 

licznych instytucji, emerytowanych pracowników, ab-

solwentów, członków oddziałów i  kół Towarzystwa 

Przyjaciół KUL w Polsce i na świecie. 

Ale jubileusz to nie tylko wydarzenia, publikacje... Ma on prze-
cież także inny wymiar. To m.in. okazja do bliższego pozna-
nia, bycia razem, przeżywania ważnych chwil w  poczuciu 
przynależności do grona, które łączą te same wartości 
i ideały...

...to również czas podziękowań darczyńcom, oso-

bom zaangażowanym w popularyzowanie idei naszej 

Uczelni, wiernym i  oddanym przyjaciołom, całemu 

wspierającemu nas społeczeństwu. Podziękowań wyra-

żonych osobiście i modlitewnie za dbanie o dobre imię 

KUL, za okazywaną życzliwość i pamięć, za wszelkie-

go rodzaju wsparcie.

Jubileusz to także modlitewna pamięć o tych, któ-

rzy w ciągu tych 100 lat współtworzyli naszą historię, 

którzy zapisali jej chlubne karty, którzy wznieśli naukę 

polską na wyżyny, którzy przyczyniali się do rozwoju 

Kościoła polskiego i powszechnego, świata i Polski. 

Pamiętajmy, że spośród naszych absolwentów i pra-

cowników wywodzili się i  wywodzą pracownicy dy-

kasterii Stolicy Apostolskiej, członkowie komisji pa-

pieskich, biskupi i  arcybiskupi w Polsce i  na świecie, 

a przede wszystkim święty papież Polak. Możemy po-

szczycić się licznymi dyplomatami, politykami, ludźmi 

biznesu, artystami. I oczywiście wybitnymi naukowca-

mi na wielu prestiżowych uczelniach świata. Naszy-

mi doktorami honoris causa są najbardziej zasłużeni 

ludzie w różnych dyscyplinach naukowych i dziedzi-

nach życia. 

Chcemy też dziękować sobie wzajemnie za co-

dzienny trud, nieustanne zaangażowanie, niestrudzo-

ne budowanie świetności tej jedynej w historii naszego 

kraju uczelni, a zarazem wyjątkowej wspólnoty – ro-

dziny akademickiej. 

Z  definicji jubileuszu wynika, że powinniśmy też podjąć 
refleksję nad minionym czasem i  decyzje odnośnie do 
przyszłości. Jakie są przemyślenia Księdza Rektora na 
te tematy?

Na szczegółową refleksję przyjdzie jeszcze czas. 

Dziś magnum in parvo: historia KUL obejmuje wie-

le osób i  wydarzeń, począwszy od ks.  Idziego Ra-

dziszewskiego i  jego idei uczelni katolickiej kształ-

cącej świecką młodzież poprzez wybitnych profeso-

rów i ogromne rzesze studentów, niezłomne postawy 

w trudnych latach naszej ojczyzny, permanentne for-

mowanie człowieka, aktualnie prowadzone innowacyj-

ne badania i wizję przyszłości wpisującą się w rozwój 

cywilizacji. Niezmiennie jednak istotnym elementem 

aktywności uniwersytetu jest promowanie wartości 

chrześcijańskich i  realizacja dewizy, z  którą Uczelnia 

rozpoczynała swoją działalność: Deo et Patriae.

Na zakończenie naszej rozmowy możemy życzyć wszyst-
kim przygotowującym jubileuszowe obchody, by z pasją 
i  satysfakcją tworzyli dzieła, które pozwolą pięknie 
celebrować 100. rocznicę powstania KUL. 

Szanowni Państwo! Życzmy sobie wzajemnie au-

tentycznego, radosnego zaangażowania, aby w 2018 r. 

godnie uczcić to wyjątkowe dla nas wydarzenie, aby 

po raz setny w murach naszej Alma Mater zabrzmiało 

tradycyjne podniosłe Gaude Mater, Polonia, zaśpiewa-

ne przez setki wzruszonych i wdzięcznych spadkobier-

ców idei ks. Idziego Radziszewskiego. 

Komitet Organizacyjny 100-lecia KUL
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – przewodniczący

Ks. dr hab. Jacenty Mastej

Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

Ks. dr Marek Słomka

Prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek

Prof. dr hab. Marian Surdacki

Dr Małgorzata Charytanowicz

Dr hab. Hieronim Golczyk

Ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL

Mgr Marek Pawelec – sekretarz

Budynek seminarium duchownego 
w Lublinie – pierwotnej siedziby 

KUL (fot. Muzeum Uniwersyteckie 
Historii KUL)
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ks. dr hab. Piotr 
Wiśniewski
Instytut Muzykologii

Jubileusz 80. urodzin ks. prof. dra hab. Ireneusza Pawlaka

Życie w służbie muzyki i liturgii
Dnia 19  IV 2015  r. miała miejsce podniosła uro-

czystość z  okazji 80. urodzin ks. prof. dra hab. 

Ireneusza Pawlaka, wieloletniego i wielce zasłużonego 

profesora Instytutu Muzykologii KUL, nestora muzy-

ki liturgicznej w Polsce po Soborze Watykańskim II.

W  kaplicy męskiego domu akademickiego przy 

ul. Niecałej w Lublinie, gdzie ks. prof. Pawlak mieszka 

od 45 lat, sprawowano w tym dniu uroczystą Eucha-

rystię, której przewodniczył Dostojny Jubilat. Śpie-

wy liturgiczne (ordinarium łacińskie, proprium – kom-

pozycje ks.  I.  Pawlaka) przygotowała wraz ze  scho-

lą dr  Beata Bodzioch (IM KUL). Homilię wygłosił 

ks. dr Wiesław Hudek (AM Katowice), który subtel-

nie wyłuskał podobieństwa (toutes proportions gardées) 

między osobą ojca świętego Benedykta XVI i Dostoj-

nego Jubilata, szczególnie w wymiarze pokornej służ-

by, samotności i  cierpienia. Na uroczystość przybyli 

liczni goście: przedstawiciele władz KUL, pracownicy 

naukowo-dydaktyczni i administracyjni, absolwenci – 

studenci Księdza Profesora z kraju i zagranicy, przyja-

ciele oraz obecni studenci Instytutu Muzykologii. 

Po zakończeniu Mszy św. wręczono Jubilato-

wi Apostolskie błogosławieństwo papieża Franciszka, 

kosz z  80 czerwonymi różami i  księgę pamiątkową 

Cantare amantis est. Ksiądz Profesor, niestrudzenie 

pracując dla sprawy muzyki liturgicznej w  Kościele 

rzymskokatolickim, dowiódł swoją wielowymiarową 

działalnością naukową i  twórczością kompozytorską, 

iż muzyka wiąże się z Miłością, by w ten sposób nadać 

jej najbardziej chrześcijańskie oblicze. W  tym duchu 

oddaliśmy w  jego ręce jubileuszową publikację, obej-

mującą 44 artykuły naukowe muzykologów z  Polski, 

Wielkiej Brytanii, Słowacji i Białorusi, żywiąc nadzie-

ję, iż będzie dla niego radością i inspiracją na kolejne 

lata owocnej posługi. Monografię otwierają okolicz-

nościowe listy gratulacyjne i  życzenia, m.in. prymasa 

Polski abpa Wojciecha Polaka, Rektora KUL ks. prof. 

dra hab. Antoniego Dębińskiego i dziekana Wydziału 

Teologii KUL ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinow-

skiego. Wręczenia księgi dokonał prorektor dr hab. 

Krzysztof Narecki, prof. KUL. Zwieńczeniem wspól-

nego świętowania był uroczysty obiad na lubelskiej 

starówce. W  ten sposób wyraziliśmy Księdzu Profe-

sorowi wdzięczność i  najwyższy szacunek za pełną 

poświęcenia i oddania pracę na rzecz KUL i muzyki 

kościelnej w  Polsce. Było to podziękowanie za słu-

żenie nieustanną radą i  wsparciem oraz za bycie dla 

nas niedoścignionym wzorem na drodze naukowo-

-dydaktycznej. Niech bogactwo osoby i  owoce życia 

Księdza Profesora trwają ad multos plurimosque annos 

et ad aeternum!

Ksiądz Ireneusz Pawlak urodził się 22  III 1935  r. 
we Wrześni. Święcenia kapłańskie przyjął w 1960 r. W la-
tach 1960-1964 studiował w  Instytucie Muzykologii 
Kościelnej KUL. W  latach 1965-1970 pracował 
w  Gnieźnie, prowadząc katedralny Chór Prymasowski 
oraz wykłady z muzyki kościelnej w seminarium duchow-
nym. W 1970 r. został zatrudniony w IMK KUL jako asy-
stent. W 1976 r. uzyskał tu doktorat, w 1989 r. habilitację, 
w  1995  r. profesurę KUL, a  w  2001  r. tytuł profesora 
nadany przez Senat  KUL, zatwierdzony uprzednio przez 
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych. 

W  latach 1989-1991 i  2003-2005 ks. prof. Pawlak był 
dyrektorem Instytutu Muzykologii, a w latach 1990-2007 
kierownikiem Katedry Chorału Gregoriańskiego, przemia-
nowanej na jego prośbę na Katedrę Monodii Liturgicznej. 
Wykładał także w Akademii Muzycznej w Warszawie i na 
Uniwersytecie Katolickim w Rużomberoku na Słowacji.

Inicjator powstania szkoły odnowy muzyki liturgicznej 
w Polsce; ekspert w pracach redakcyjnych posoborowych 
ksiąg liturgicznych (m.in. autor kilku melodii śpiewów 
Mszału rzymskiego dla diecezji polskich z  1986  r.); autor 
około 100 pieśni kościelnych, 3 mszy liturgicznych w  ję-
zyku polskim, ponad 200 artykułów naukowych i  popu-
larnonaukowych; członek Towarzystwa Naukowego KUL, 
Związku Kompozytorów Polskich – Sekcja Muzykologów, 
Podkomisji Episkopatu Polski ds.  Muzyki Kościelnej, 
Consociatio Internationalis Musicae Sacrae, Lubelskiego 

Towarzystwa Naukowego, Komitetu Nauk Teologicznych 
PAN; założyciel i  pierwszy prezes Stowarzyszenia 
Polskich Muzyków Kościelnych; założyciel i  kierownik 
zespołu Schola Gregoriana KUL; promotor 46 magistrów 
i  12 doktorów; laureat „Srebrnej Piszczałki” (2003), na-
grody Prymasa Polski za wybitne osiągnięcia i  wkład 
w rozwój muzyki sakralnej w Polsce; w 2014 r. uhonoro-
wany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z  okazji 100-lecia działalności Chóru Prymasowskiego 
oraz Medalem Stowarzyszenia Polskich Muzyków 
Kościelnych Per musicam ad fidem. 

Od lewej: prodziekan Wydziału Teologii o. dr hab. Ireneusz Ledwoń, prof. KUL, ks. prof. dr hab. Ireneusz 
Pawlak, prorektor dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, i ks. dr Wiesław Hudek podczas wręczenia księgi 
jubileuszowej (fot. Maria Szymanowicz)
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Z  racji 25. rocznicy reform samorządowych, głów-

nie zaś z okazji 15-lecia funkcjonowania studiów 

na kierunku administracja i  10-lecia Instytutu Ad-

ministracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanoniczne-

go i Administracji JM Rektor KUL ks. prof. dr. hab. 

Antoni Dębiński w dniu 25 III 2015 r. wręczył medal 

Signum Universitatis prof. drowi hab. Stanisławowi 

Wrzoskowi. 

Uroczystość odbyła się w  salonach rektorskich. 

Przybyło na nią Kolegium Rektorskie, dziekan i pro-

dziekani WPPKiA, pracownicy samodzielni Instytutu 

Administracji oraz zaproszeni goście. Po powitaniu 

przez Rektora KUL przypadła mi w  udziale przy-

jemność wygłoszenia laudacji na cześć prof. Wrzoska, 

który do 2012 r. pełnił funkcję dyrektora IA. Jak za-

znaczyłam, czas pod przewodnictwem Profesora od-

znaczał się licznymi inicjatywami. Ponadto wiele osób 

osiągnęło stopień naukowy doktora, wielu młodszych 

pracowników naukowych zyskało status pracowników 

samodzielnych, a liczne grono studentów administracji 

zostało absolwentami naszej Alma Mater. 

Odwołując się do słów naszego wielkiego profeso-

ra Jana Pawła II, który mówił, że wczoraj już do nas 

nie należy, jutro jeszcze do nas nie należy, do nas na-

leży dzisiaj, nawiązałam do przeszłości, teraźniejszości 

i  przyszłości Instytutu Administracji. Owo „dzisiaj” 

w odniesieniu do naszego miejsca pracy i badań, jakim 

jest KUL, a  w  szczególności Instytut Administracji, 

chcemy aktywnie tworzyć i tworzymy. Z nadzieją też 

myślimy o „jutrze”, bo mamy plany i założenia: chcie-

libyśmy utrzymać satysfakcjonującą liczbę studen-

tów i mieć rangę Instytutu Administracji nie jednego 

z wielu, ale jedynego, który dobrze kształci przyszłych 

urzędników. Z całym przekonaniem podkreśliłam, że 

jesteśmy zespołem osób rozumiejących się i wspierają-

cych. Prowadząc badania w poszczególnych katedrach, 

nie zapominamy o wzajemnej życzliwości, serdeczno-

ści oraz – wyłącznie – zdrowej konkurencji. Z całym 

przekonaniem sądzę, że stan ten wynika także z faktu 

wieloletniej pracy pod kierunkiem tak znakomitego 

dyrektora i menedżera, jakim jest prof. Wrzosek.

Po laudacji Ksiądz Rektor wręczył Profesorowi od-

znaczenie i  podziękował za piętnastoletnie pełnienie 

przez niego funkcji dyrektora Instytutu Administracji. 

Wyraził też nadzieję, że nadal będzie go wspomagał 

swoją wiedzą i doświadczeniem, a Instytut jak dotych-

czas będzie się wpisywał z pełnym oddaniem w  ideę 

rozwoju WPPKiA oraz KUL.

Nagrodzony w  słowie podziękowania podkreślił 

swoją szczególną więź z IA, w którym pracuje od po-

czątku jego istnienia, kształcąc studentów oraz mając 

pod opieką doktorantów i  młodszych pracowników 

naukowych.

Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego 
dla prof. Bogdana Chazana 

Humanizm chrześcijański 
nagrodzony

dr hab. Magdalena 
Pyter, prof. KUL
dyrektor Instytutu 

Administracji

Wręczenie medalu Signum Universitatis prof. Stanisławowi Wrzoskowi 

Zasłużony dla Instytutu 
Administracji

Po uroczystości wręczenia medalu 
(od lewej): dr hab. Magdalena Pyter, 

prof. KUL, prof. dr hab. Stanisław 
Wrzosek z małżonką Hanną oraz 
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Już po raz 39. Zarząd Towarzystwa Naukowego 

KUL przyznał Nagrodę im. ks. Idziego Radzi-

szewskiego, ustanowioną w 1974 r. i wręczaną odtąd 

co roku (z  wyjątkiem lat 1981 i  1987) „za wybitne 

osiągnięcia naukowe w  duchu humanizmu chrześci-

jańskiego”. Wśród jej laureatów są m.in. profesoro-

wie: Władysław Tatarkiewicz, Stefan Swieżawski, 

Mieczysław Albert Krąpiec  OP, abp Alfons Nossol, 

ks. Michał Heller, abp Józef Życiński, ks. Józef Kru-

kowski, Zofia Józefa Zdybicka USJK. Tym razem jej 

laureatem został prof. dr hab. Bogdan Chazan. Za-

rząd TN KUL uchwałą z 7 I 2015 r. uhonorował go 

jako uczonego i  lekarza ginekologa-położnika, „któ-

rego działalność ukierunkowana jest na ochronę życia 

ludzkiego w  okresie perinatalnym i  na prorodzinną 

edukację społeczeństwa”.

Stanisław Sarek 
Towarzystwo 

Naukowe KUL
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Wręczenie nagrody odbyło się 26 III 2015 r. w Auli 

im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego na KUL pod-

czas Publicznego Zebrania Towarzystwa Naukowego 

KUL, któremu przewodniczył prezes TN  KUL ks. 

prof. dr hab. Augustyn Eckmann. W związku z  tym 

właściwa uroczystość została poprzedzona sprawoz-

daniem z działalności Towarzystwa w 2014 r., przed-

stawionym przez sekretarza generalnego TN  KUL 

ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL. Następ-

nie przewodniczący zebrania przypomniał ideę usta-

nowienia nagrody i  jej dotychczasowych laureatów. 

Laudację, uzasadniającą przyznanie tego wyróżnienia 

właśnie prof.  B.  Chazanowi, zaprezentował ks. prof. 

dr hab. Józef Krukowski, wiceprezes TN KUL. Przed-

stawił biografię Laureata oraz jego dorobek nauko-

wy, którego świadectwem są liczne publikacje. Pod-

kreślił, że Zarząd TN KUL docenia całą działalność 

prof. Chazana jako uczonego i lekarza, ukierunkowa-

ną na ochronę życia ludzkiego. Nagroda przyznana za 

działalność w  duchu humanizmu chrześcijańskiego 

jest przede wszystkim wyrazem szczególnego uznania 

za odwagę w  obronie podstawowych wartości ludz-

kich. Wyraził nadzieję, że jej przyznanie przyczyni się 

do nowelizacji prawa, by w pełni gwarantowało każ-

demu pracownikowi służby zdrowia kierowanie się 

klauzulą sumienia.

Po podziękowaniach Zarządowi TN KUL Laureat 

zaprezentował odczyt pt. Dlaczego są potrzebni leka-

rze sumienia. Wielokrotnie zwracał uwagę, że lekarze 

sumienia są sługami życia, szanują je. Sumienie po-

zwala im odróżnić dobro od zła, a pacjenta traktować 

jak podmiot, a nie przedmiot. Podkreślał, że jesteśmy 

świadkami powtarzających się ataków na autonomię 

zawodu lekarza, na klauzulę sumienia. Jest to frag-

ment wojny ideologicznej w  ramach odbywającej się 

rewolucji kulturowej. Jego zdaniem Rok Miłosierdzia 

będzie dobrą okazją, by podkreślić rangę powołania 

lekarza. Lekarze sumienia będą mogli wykazać swoją 

wrażliwość na ludzkie cierpienie. Liczy się każde sło-

wo, każdy gest, współczująca reakcja serca. Uczynki 

miłosierdzia są dosłownie w zasięgu ręki wielokrotnie 

w ciągu dnia.

Po wystąpieniu Laureata został odczytany list se-

kretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski 

bpa Artura Mizińskiego. Wyraził w nim uznanie dla 

Laureata, „[...] który z  odwagą wyraził protest prze-

ciw zdehumanizowanym regulacjom prawnym oraz 

destrukcyjnym dla społeczeństwa i rodziny systemom 

instytucjonalnym, którym współcześnie usiłuje się 

podporządkować lekarzy w Polsce”. W podobnym to-

nie wypowiadali się również: bp  Ryszard Karpiński, 

prof. dr hab. Michał Troszyński, promotor i  mentor 

Laureata, oraz prof. dr hab. Jan Oleszczuk, wojewódz-

ki konsultant ds. ginekologii i położnictwa, jeden z sy-

gnatariuszy tzw. deklaracji wiary.

Odczyt prof. Bogdana Chazana, poprzedzony lau-

dacją ks.  prof. Józefa Krukowskiego, ukazał się dru-

kiem w serii Wykłady i Przemówienia TN KUL.

Prof. Bogdan Chazan podczas 
uroczystości (fot. Ireneusz 
Marciszuk)

Peregrynacja relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Po raz kolejny na KUL
W  dniach 12-19  IV 2015  r. Katolicki Uniwer-

sytet Lubelski Jana Pawła  II gościł relikwie 

swojego byłego studenta bł.  ks.  J.  Popiełuszki. Pere-

grynacja odbywała się z  inicjatywy Zarządu Regio-

nu Środkowo wschodniego NSZZ „Solidarność” pod 

honorowym patronatem abpa  Stanisława Budzika, 

Wielkiego Kanclerza KUL. Miała ona na celu godne 

przygotowanie całego regionu, w  tym naszej akade-

mickiej „Solidarności”, do wrześniowej XXXI  Piel-

grzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Organizacją 

przedsięwzięcia zajęła się Komisja Uczelniana KUL, 

wspierana przez duszpasterza akademickiego o.  Pio-

tra Twardeckiego  SJ, KU NSZZ „Solidarność” Uni-

wersytetu Medycznego oraz komisje zakładowe: Te-

atru im.  J.  Osterwy, Zespołu Szkół nr  11 i  Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr  1 w  Lublinie. Na jed-

nym z pierwszych spotkań poświęconych peregrynacji 

patrona Związku zrodziła się myśl, aby uroczystość tę 

połączyć z  przygotowaniem i  poświęceniem związ-

kowego sztandaru. Zaprojektował go artysta malarz 

dr  Janusz Janowski, prezes Związku Polskich Arty-

stów Plastyków.

W dniu 12 IV 2015 r. bp Kazimierz Ryczan pod-

czas Mszy Świętej, w obecności m.in. delegata Rekto-

ra KUL – ks. dra hab. Piotra Stanisza, prof. KUL, de-

legata Wielkiego Kanclerza KUL – ks. dra Tadeusza 

Pajurka, kapelana NSZZ „Solidarność” Zbigniewa 

Kuzi, władz regionu z  przewodniczącym Marianem 

Królem na czele, dokonał aktu uroczystego poświęce-

nia sztandaru, na którym pod wizerunkiem bł. ks. Je-

rzego Popiełuszki zamieszczone zostało znamienne 

i  wciąż aktualne przesłanie zawarte w  zdaniu „Zło 

dobrem zwyciężaj”. 

Każdego dnia w obecności relikwii w kościele aka-

demickim KUL sprawowane były uroczyste Msze 

Święte. Zaproszeni księża, którym ideały solidarności 

dr hab. Alina Rynio,
 prof. KUL
Instytut Pedagogiki
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są bliskie, wygłaszali okolicznościowe i  tematycznie 

zaplanowane homilie. Przedstawiciele komisji zakła-

dowych uświetniali liturgię, podejmując czytania, mo-

dlitwę wiernych, organizując oprawę muzyczną (chór 

UM), wartę honorową (młodzież XIV LO). Aktorzy 

Teatru im. J. Osterwy w środowy wieczór interpreto-

wali trzy kazania ks. Jerzego. Z piątku na sobotę była 

okazja do całonocnego czuwania przy relikwiach. 

We wtorkowe popołudnie miała miejsce łącząca 

pokolenia konferencja poświęcona bł. ks. Jerzemu Po-

piełuszce jako obrońcy prawdy o  człowieku. Towa-

rzyszyło jej ogłoszenie werdyktu konkursu plastycz-

nego i  literackiego na jego temat, przeprowadzonego 

w szkołach, których komisje zakładowe współorgani-

zowały tę peregrynację relikwii. Uczestnicy konferen-

cji, której otwarcia dokonał dr  Tomasz Ożóg, prze-

wodniczący NSZZ ”Solidarność” KUL, uczestniczyli 

w  sesji plenarnej, poprowadzonej przez dra hab. To-

masza Panfila, prof. KUL, z  udziałem ks. dra hab. 

Tadeusza Guza, prof. KUL, prof. dr hab. Zyty Gra-

bowskiej, dra Jana Szrzedzińskiego, ks. Czesława Ba-

naszkiewicza, dr hab. Aliny Rynio, prof. KUL. Konfe-

rencji towarzyszyła, prowadzona przez dra  Andrzeja 

Jurosa, dyskusja panelowa z  udziałem ks.  Zbigniewa 

Kuzi, red. Piotra Litki, ks. dra hab. Janusza Szymczy-

ka, prof. KUL, dra hab. Witolda Matwiejczyka, prof. 

KUL, i Heleny Miturskiej. Prof. dr hab. Adam Biela 

poprowadził „czas otwartego mikrofonu”. Dyskusjom, 

świadectwom i komentarzom nie było końca.

Wszystkie wydarzenia peregrynacji tworzyły nie-

powtarzalną atmosferę, sprawiającą, że nasze serca 

w obecności doczesnych szczątków jednego z nas, dziś 

błogosławionego, były poruszone. Dla wszystkich da-

rem była bliskość tego, który w swoim niedługim prze-

cież życiu nikomu nie przesłaniał sobą Boga, a  mę-

czeńską śmiercią zaświadczył o wartości ideałów, bez 

których normalni ludzie żyć nie mogą. Wszak to on, 

nasz starszy kolega, pokazał nam, kulowcom, i  da-

lej pokazuje, co znaczy być człowiekiem sumienia, 

co znaczy wierność prawdzie, wolność i  solidarność. 

W sobie właściwy sposób zaświadczył, jak w trudnych 

okolicznościach z oddaniem i miłością służy się Jezu-

sowi Chrystusowi i ojczyźnie. Swoim życiem wyjątko-

wo wyraźnie i czytelnie pokazał, jak zło pokonuje się 

siłą dobra. Dlatego na związkowym sztandarze pra-

gnęliśmy umieścić sylwetkę ks. Jerzego wraz z naszym 

godłem akademickim. 

W  dniach 23-27 III 2015 r. w  Collegium Iu-

ridicum odbyły się kolejne już, XI Dni Wy-

działu Prawa, Prawa Kanonicznego i  Administracji, 

zwane Lexaliami. Jest to studencki projekt, organi-

zowany cyklicznie od 2004  r. przez Radę Wydziało-

wego Samorządu Studentów WPPKiA KUL. Jego 

celem jest popularyzacja wiedzy prawniczej oraz jej 

efektywnego wykorzystywania w  życiu codziennym. 

W ramach tego wydarzenia odbywają się konferencje 

naukowe, warsztaty, spotkania z  ciekawymi ludźmi 

oraz szkolenia.

 Dotychczas ta wyjątkowa w  skali ogólnopolskiej 

inicjatywa kierowana była tylko do studentów Wy-

działu, którzy mieli niepowtarzalną okazję uczestni-

czyć w tego typu wydarzeniu w roli wykonawców oraz 

słuchaczy przygotowanych dla nich projektów. W tym 

roku jednak formuła została rozszerzona – zaproszono 

mianowicie do udziału młodzież ze szkół ponadgim-

nazjalnych. Przez cały tydzień uczniowie uczestniczyli 

w specjalnie dla nich zaprojektowanych atrakcjach or-

ganizowanych przez Samorząd Studentów WPPKiA 

oraz pracowników naukowych Wydziału.

 Przez cztery kolejne dni aulę w  Collegium Iu-

ridicum przy ul. Spokojnej wypełniały tłumy zain-

teresowanych wydarzeniem studentów oraz mło-

dzieży, głównie ze  szkół województwa lubelskiego. 

W  tegorocznym programie nauczyciele akademiccy 

zaprezentowali po kilka wykładów w ramach czterech 

grup tematycznych: Prawo w  sieci, Dzień europej-

ski, Prawo nie jest nudne, Chcę zostać przedsiębiorcą. 

Ponadto każdego dnia ofertę WPPKiA prezentowali 

studenci.

 W ostatnim dniu gmach Collegium Iuridicum wy-

pełnili licealiści i  ich opiekunowie, by w trzech ogól-

nopolskich konkursach organizowanych przez insty-

tuty Wydziału walczyć o  indeksy na kierunkach: ad-

ministracja, europeistyka i  prawo. Łącznie przystąpi-

ło do nich ponad stu trzydziestu uczniów, z  których 

ponad połowa uczestniczyła w rywalizacji o zdobycie 

indeksu na administrację. Po stojących na wysokim 

poziomie zmaganiach zwyciężyli: w  konkursie In-

stytutu Administracji – Paweł Klimkiewicz z  II  LO 

we  Włodawie (opiekun Małgorzata Oleniak), Insty-

tutu Europeistyki – Krzysztof Łoza z I LO im. Jana 

Zamoyskiego w  Zamościu (opiekun Zygmunt Ka-

miński), Instytutu Prawa – Paweł Manowiec z II LO 

im. KEN w Puławach (opiekun Jacek Drozd). W gali 

ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród laureatom 

wzięli udział: prorektor dr hab. Urszula Paprocka-

-Piotrowska, prof. KUL, dziekan WPPKiA ks. dr hab. 

Piotr Stanisz, prof. KUL, oraz prodziekan WPPKiA 

ds. studenckich dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL. 

dr hab. Waldemar 
Bednaruk, prof. KUL

Instytut Prawa

koordynator WPPKiA 
ds. promocji

Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Lexalia 2015 zakończone

Poświęcenie sztandaru 
NSZZ „Solidarność” KUL 

(fot. Marcin Paluch)
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Prorektor KUL ds. nauki 
i rozwoju

W  związku z  rezygnacją prof. dra hab. Andrzeja 

Derdziuka  OFMCap z  funkcji prorektora ds.  nauki 

i  rozwoju Senat KUL podczas posiedzenia w  dniu 

28 V 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru na to 

stanowisko dra hab. Marcina Tkaczyka  OFMConv, 

prof. KUL, dotychczasowego dziekana Wydziału 

Filozofii. 

Ojciec dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, uzyskał 

magisterium w  2001  r. na Wydziale Teologii KUL 

(praca Zagadnienie sensowności języka teologii w  uję-

ciu Józefa M.  Bocheńskiego, promotor o.  prof. dr hab. 

Edward Iwo Zieliński). Doktorat obronił w  2005  r. 

na Wydziale Filozofii KUL na podstawie rozprawy 

pt. Problem stosowalności HW-rozszerzenia systemu lo-

giki modalnej T w dziedzinie f izyki, napisanej pod kie-

runkiem prof. dra hab. Stanisława Kiczuka. Habilita-

cję uzyskał w 2010 r. na Wydziale Filozofii (rozprawa 

Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej 

w  językach teorii f izykalnych). W  2010  r. został kie-

rownikiem Katedry Logiki. W 2011 r. otrzymał Na-

grodę Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Od 

1 IX 2012 r. do 16 VI 2013 r. był prodziekanem, a od 

16 VI 2013 r. do 28 VI 2015 r. dziekanem Wydziału 

Filozofii. 

Władze Wydziału Filozofii

Powołanie dziekana Wydziału Filozofii dra hab. 

Marcina Tkaczyka OFMConv, prof. KUL, na stano-

wisko prorektora KUL wiązało się z wyborem nowych 

władz WF. Dnia 9 VI 2015 r. decyzją Rady Wydziału 

Filozofii dziekanem została dr hab. Monika Walczak, 

a prodziekanem dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL.

Dr hab. Monika Walczak jest absolwentką Wy-

działu Filozofii KUL (1994) oraz Wydziału Teologii 

KUL (1992). Pracę doktorską obroniła w 2001 r., ha-

bilitację uzyskała w 2013 r. Jest pracownikiem Katedry 

Metodologii Nauk. Od 2013  r. pełniła funkcję pro-

dziekana Wydziału Filozofii KUL. Jej zainteresowa-

nia naukowe obejmują metodologię nauk i  filozofię 

nauki, współczesną epistemologię (zwłaszcza anglosa-

ską), metodologię nauk humanistycznych (nauk o kul-

turze), logikę praktyczną i metodykę pracy naukowej.

Dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL, studiował filozo-

fię na KUL (1987-1993) i informatykę na uniwersyte-

cie w Oxfordzie (1994-1995). W 2000 r. uzyskał dok-

torat na Wydziale Filozofii KUL, a w 2012 r. habilita-

cję. Pracuje w Katedrze Podstaw Informatyki. Głów-

nymi dziedzinami jego zainteresowań naukowych są: 

logika komputerowa, programowanie w logice, teoria 

nazw, analiza systemowa.

 Srebrny Krzyż Zasługi

Postanowieniem Prezydenta  RP, na wniosek Mi-

nistra Spraw Zagranicznych, prof. dr hab. Delaine 

Swenson, kierownik Katedry Prawa Międzynarodo-

wego i Amerykańskiego w Instytucie Prawa na Wy-

dziale Prawa, Prawa Kanonicznego i  Administracji 

KUL, założyciel i przewodniczący Rady Fundacji In-

stytut na rzecz Państwa Prawa, został odznaczony 

Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w  rozwijaniu 

polsko-amerykańskiej współpracy naukowej i  uczel-

nianej, za osiągnięcia w  pracy dydaktycznej oraz za 
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działalność społeczną i  charytatywną. Uroczystość 

odbyła się 30  IV 2015  r. w  Urzędzie Wojewódzkim 

w Lublinie.

Dyplomy od patriarchy Nersesa 
Bedrosa XIX

W  ramach obchodów 100. rocznicy ludobójstwa 

Ormian w  Imperium Osmańskim, mających miejsce 

w Rzymie w dniach 12-13  IV 2015  r., dziekan Wy-

działu Teologii ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinow-

ski oraz dyrektor Centrum Ucrainicum KUL dr hab. 

Włodzimierz Osadczy zostali wyróżnieni honorowymi 

dyplomami ormiańskokatolickiego patriarchy Nersesa 

Bedrosa  XIX. Jest to wyraz „uznania zasług w  dzie-

dzinie upowszechnienia historii narodu ormiańskiego 

i ormiańskiego Kościoła katolickiego w Polsce i w Ko-

ściele powszechnym, za dawanie świadectwa prawdzie 

i promowanie wartości chrześcijańskich”.

Rzecznik akademicki

29 IV 2015 r. Senat KUL powołał rzecznika aka-

demickiego, który będzie zajmował się mediacją przy 

rozwiązywaniu indywidualnych sporów mogących 

ujawnić się w  toku funkcjonowania Uczelni. Funkcję 

tę objął Marek Dąbrowski z Katedry Negocjacji i Me-

diacji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi-

nistracji. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się oso-

biście lub umawiać telefonicznie i mailowo. Rzecznik 

dyżuruje w  środy w  godzinach 10.00-11.00 w  Cen-

trum Arbitrażu i Mediacji przy ul. Chopina 29/11A, 

tel. 81 445 30 54, oraz w czwartki w godzinach 15.30-

16.30 w sali 706A w Kolegium Jana Pawła II. Email 

cpig@kul.pl.

Nominacja 

11 IV 2015 r. Walne Zgromadzenie Stowarzysze-

nia Etyków Społecznych w Europie Środkowej (Ve-

reinigung für Sozialethik in Mitteleuropa) wybrało 

nowy zarząd. Przewodniczącą została ponownie prof. 

Ingeborg Gabriel z Uniwersytetu Wiedeńskiego, a za-

stępcą ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, kierownik 

Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i  Etyki Spo-

łeczno-Gospodarczej, dziekan Wydziału Nauk Spo-

łecznych. Zgromadzenie odbyło się na zakończenie 

międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Wie-

deńskim w  dniach 9-11  IV 2015  r. Stowarzyszenie 

Etyków Społecznych w  Europie Środkowej skupia 

naukowców uprawiających etykę społeczną z  krajów 

Europy Środkowej i  ma na celu szeroko rozumianą 

wymianę naukową. 

Feniksy 2015

Podczas otwarcia XXI  Targów Wydawców Kato-

lickich 16  IV 2015  r. w  Warszawie zaprezentowa-

no laureatów Nagrody FENIKS, przyznawanej rok-

rocznie przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich 

wydawnictwu, które opublikowało książkę uznaną za 

najlepszą w  danej kategorii (jedynie nagroda główna 

może zostać przyznana osobie). Do tegorocznej edycji 

konkursu 72 oficyny wydawnicze i kapituła konkursu 

32 Laury
fo

t. 
Da

ni
el

 M
. C

et
lic

er
fo

t. 
ze

 zb
io

ró
w

 W
ło

dz
im

ie
rz

a 
Os

ad
cz

eg
o



zgłosiły łącznie ponad 280 publikacji wydanych w ro-

ku 2014. Gala wręczenia Feniksów odbyła się 18  IV 

2015  r. w  bazylice Najświętszego Serca Jezusowego 

w  Warszawie. Wśród nagrodzonych i  wyróżnionych 

w kilku kategoriach znalazły się książki opublikowane 

przez Wydawnictwo KUL i  Towarzystwo Naukowe 

KUL oraz autorstwa pracowników naszej Uczelni:

 � nagroda w kategorii „Literacka” – Biblia aramejska. 

Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju, przekład i opra-

cowanie ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel;

 � nagroda w kategorii „Nauki kościelne” – Ubóstwo 

kard. Gerharda Ludwiga Müllera, ze wstępem pa-

pieża Franciszka (Wydawnictwo KUL); 

 � wyróżnienie w  kategorii „Nauki kościelne” – Ko-

ścioły wschodnie w państwie polsko-litewskim w pro-

cesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w la-

tach 1458-1795 autorstwa dra hab. Andrzeja Gila, 

prof. KUL, i prof. Ihora Skoczylasa;

 � nagroda w  kategorii „Edytorstwo” – Katalog prac 

plastycznych Norwida. Tom  I. Prace w  albumach  1, 

dr  Edyta Chlebowska (Towarzystwo Naukowe 

KUL);

 � nagroda w kategorii „Tłumacz” – dr hab. Ryszard 

Zajączkowski, prof. KUL, za książki Prześladowa-

ni. Przemoc wobec chrześcijan – Paul Marshall, Lela 

Gilbert, Nina Shea; Miłosierdzie. Klucz do chrześci-

jańskiego życia, Kasper Walter;

 � nagroda w kategorii „Seria wydawnicza (dzieła ze-

brane)” – Dzieła wszystkie Cypriana Norwida (To-

warzystwo Naukowe KUL).

W  tym roku Feniksem Specjalnym uhonorowa-

no 20-tomową Encyklopedię katolicką, przygotowaną 

w Instytucie Leksykografii KUL, wydaną przez Towa-

rzystwo Naukowe KUL.

Laureatka konkursu z zakresu 
prawa kanonicznego

Studentka IV  roku prawa kanonicznego KUL 

Aleksandra Rybaczek zajęła I miejsce w V Ogólnopol-

skim Konkursie Prawa Kanonicznego, organizowanym 

przez Koło Naukowe Cywilistów oraz Koło Nauko-

we Utriusque Iuris na Wydziale Prawa Kanonicznego 

UKSW i  skierowanym do uczelni prowadzących na-

ukę prawa kanonicznego w  randze wydziału, kate-

dry bądź instytutu. Tematyka tegorocznego konkursu, 

który odbył się 25 III 2015 r., obejmowała znajomość 

treści księgi II, części III Kodeksu prawa kanonicznego: 

Instytuty życia konsekrowanego i  stowarzyszenia życia 

apostolskiego. Opiekę merytoryczną nad przygotowa-

niem reprezentantki KUL sprawował ks. dr hab. Am-

broży Skorupa, prof. KUL. 

Zwyciężczyni konkursu PAO

Absolwentka socjologii KUL Agnieszka Banic-

ka została laureatką VI Konkursu Polskiej Akademii 

Olimpijskiej, działającej w ramach Polskiego Komite-

tu Olimpijskiego, nagradzającej prace naukowe z za-

kresu olimpizmu i  edukacji olimpijskiej. Swoją pracę 

pt. Dysfunkcje współczesnego sportu w kontekście zasady 

fair play. Na podstawie literatury przedmiotu przygo-

towała pod kierunkiem ks. dra hab. Jana Szymczyka, 

prof. KUL, kierownika Katedry Socjologii Makro-

struktur i Ruchów Społecznych. Uroczystość wręcze-

nia nagród dla zwycięzców w kategoriach: prace magi-

sterskie, doktorskie i habilitacyjne o tematyce olimpij-

skiej odbyła się 15 IV 2015 r. w Centrum Olimpijskim 

im. Jana Pawła II w Warszawie. Konkurs, odbywający 

się co dwa lata, obejmował w tej edycji prace napisane 

i obronione od stycznia 2012 do czerwca 2014 r.

Laureaci V Ogólnopolskiego 
Międzyuczelnianego Konkursu 
Oratorskiego

Organizatorem konkursu, odbywającego się 25 III 

2015  r. na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II, 

była Katedra Semiotyki i  Retoryki Dziennikarstwa 

Audiowizualnego Instytutu Dziennikarstwa i Komu-

nikacji Społecznej KUL oraz Koło Naukowe Studen-

tów Retoryki Stosowanej KUL. Patronat honorowy 

nad konkursem objęli Minister Sprawiedliwości oraz 

Polskie Towarzystwo Retoryczne. Wśród zwycięzców 

znalazło się kilkoro studentów z KUL. 

W  kategorii artystycznej I  miejsce zajęła Lidia 

Wiejaczka (III  rok dziennikarstwa i  komunikacji 

społecznej) za interpretację fragmentu utworu An-

drzeja Lenartowskiego Wielki piątek, czyli kobieta de-

mon, II miejsce – Weronika Puszyk (I rok II stopnia 

MISHuS) za interpretację fragmentu Chemii Marka 

Hłaski. W kategorii retorycznej II miejsce przypadło 

w  udziale Dariuszowi Zagożdżonowi (III  rok reto-

ryki stosowanej), III – Michałowi Decowi (III  rok 

retoryki stosowanej). W kategorii interpretacji tekstu 

biblijnego I  miejsce zdobyła Grażyna Grochowska 

(III  rok retoryki stosowanej) za interpretację frag-

mentu Pieśni nad Pieśniami, II – Monika Kowalczyk 

(II  rok MISHuS) za interpretację Psalmu 27 i  III – 

brat Karol Palus (I rok teologii) za interpretację Dzie-

jów Apostolskich (2, 14-41). W  kategorii mowy im-

prowizowanej II miejsce zajął Michał Błaziak (I  rok 

II  stopnia dziennikarstwa i  komunikacji społecznej) 

i III miejsce – Alicja Kornicka (I rok II stopnia pra-

wa w biznesie).
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W  dniu 2  III 2015  r. na Katolickim Uniwersy-

tecie Lubelskim Jana Pawła  II odbył się wy-

kład otwarty gen. prof. Stanisława Kozieja zatytuło-

wany „Strategiczne dylematy polskiego bezpieczeń-

stwa”. Było to kolejne spotkanie zorganizowane w ra-

mach projektu Pro publico bono – KULtura człowieka 

i społeczeństwa.  

 Generał Koziej od wielu lat zajmuje się zagadnie-

niami dotyczącymi obronności naszego kraju. W  la-

tach 1993-1994 był dyrektorem Departamentu Sys-

temu Obronnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 

następnie do 2001 r. dyrektorem Departamentu Syste-

mu Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej, 

w  latach 2005-2006 podsekretarzem stanu w MON, 

a od 2010 r. pełni funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego. Był też jednym z twórców polskiej dok-

tryny obronnej lat 90. i  autorem publikacji z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego1.

 Główne kwestie jego wykładu zostały przygoto-

wane na podstawie dokumentu Strategia Bezpieczeń-

stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa 

2014). Strategia ta „[...] w  sposób całościowy ujmuje 

zagadnienia bezpieczeństwa narodowego oraz wska-

zuje optymalne sposoby wykorzystania na potrzeby 

bezpieczeństwa wszystkich zasobów pozostających 

w  dyspozycji państwa w  sferze obronnej, ochronnej, 

społecznej i  gospodarczej, [...] identyfikuje interesy 

narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeń-

stwa, w  zgodzie z  zasadami i  wartościami zawarty-

mi w  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [...], okre-

śla potencjał bezpieczeństwa narodowego oraz ocenia 

środowisko bezpieczeństwa Polski w  wymiarze glo-

balnym, regionalnym i krajowym, a także prognozuje 

trendy rozwojowe”2.

Najważniejsze zagadnienia wystąpienia gen.  Sta-

nisława Kozieja dotyczyły znaczenia naszego kraju 

jako strategicznego podmiotu bezpieczeństwa, śro-

dowiska bezpieczeństwa Polski oraz przygotowanych 

koncepcji działań strategicznych – operacyjnych 

i preparacyjnych. 

Minister podkreślił, że Polska jako samodzielny 

podmiot bezpieczeństwa zawiera układy w euroatlan-

tyckich i europejskich strukturach, przy czym NATO 

stanowi najistotniejszą formę współpracy polityczno-

-wojskowej, Unia Europejska wspomaga nasz rozwój 

społeczno-gospodarczy, a  Stany Zjednoczone są naj-

ważniejszym pozaeuropejskim sojusznikiem. Istot-

ne znaczenie dla Polski ma współdziałanie w ramach 

Trójkąta Weimarskiego, Grupy Wyszehradzkiej czy 

z państwami bałtyckimi.

Wskazał też na liczne czynniki mające współcze-

śnie wpływ na bezpieczeństwo Polski w wymiarze glo-

balnym, regionalnym i krajowym.

Przedstawił główne kierunki działań strategicznych 

w zakresie działań operacyjnych, które wyznaczają trzy 

priorytety: utrzymywanie własnej gotowości, determi-

nacji do działania w  sferze bezpieczeństwa i  obrony, 

ponadto wzmacnianie siły obronnej NATO i  strate-

giczne upodmiotowienie UE, a także wspieranie ope-

racji międzynarodowych i selektywny udział w nich.

Zgodnie ze  Strategią podstawowymi założenia-

mi koncepcji preparacyjnych w  systemie bezpieczeń-

stwa narodowego Polski są następujące zagadnienia: 

odpowiednia integracja podsystemu kierowania bez-

pieczeństwem narodowym, profesjonalizacja podsys-

temów operacyjnych (obronnego i  ochronnych), po-

wszechność przygotowań podsystemów wsparcia 

(społecznych i gospodarczych).

Za najważniejsze zadania wdrożeniowe związa-

ne z  bezpieczeństwem narodowym Polski gen.  Sta-

nisław Koziej uznał takie działania, jak: stworzenie 

ustawy o kierowaniu obroną państwa w czasie wojny, 

zwiększenie wydatków obronnych (nie mniej niż 2% 

PKB), realizacja kluczowych programów moderniza-

cji sił zbrojnych i  ustanowienie nowych priorytetów 

(drony, obrona w  cyberprzestrzeni, systemy satelitar-

ne), reformy w dziedzinach niemilitarnych (np. dok-

tryna cyberbezpieczeństwa3), szczyt NATO w 2016 r. 

w Warszawie, rozwijanie badań naukowych i kształce-

nie w zakresie zintegrowanego bezpieczeństwa, opty-

malizacja relacji między nauką i praktyką w dziedzinie 

bezpieczeństwa oraz finansowanie badań naukowych 

w tym obszarze.

Wystąpienie gen. Kozieja wywołało żywe zaintere-

sowanie słuchaczy, którzy mieli wiele pytań, dotyczą-

cych przede wszystkim obecnej sytuacji Polski wobec 

kryzysu ukraińskiego i  jego zagrożenia dla bezpie-

czeństwa naszego kraju. Spotkanie dawało wyjątkową 

możliwość poznania poglądów osoby, która ma bezpo-

średni wpływ na kwestie bezpieczeństwa Polski.

prof. dr hab. Marian 
Żukowski

dyrektor Instytutu 
Ekonomii i Zarządzania

dr Monika 
Nowakowska

Biblioteka Instytutu 
Ekonomii i Zarządzania

Generał Stanisław Koziej podczas 
wykładu na KUL

2 III 2015 r. – wykład otwarty gen. prof. Stanisława Kozieja

Strategiczne dylematy 
polskiego bezpieczeństwa

1  S. Koziej, Polska doktryna obronna i jej 

modyfi kacja w obliczu integracji z NATO, 

Warszawa 1996; tenże, Współczesne pro-

blemy bezpieczeństwa międzynarodowego 

i narodowego. (Studium analityczne), War-

szawa 2003; A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej, 

Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. 

Teoria, praktyka, dydaktyka, Łódź 2006.

2  Strategia Bezpieczeństwa Narodowe-

go…, s. 7.

3  Zob. Doktryna cyberbezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.
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W 2007 r. zetknąłem się z The European Society 

for Intercultural Theology and Interreligious 

Studies (ESITIS; Europejskie Stowarzyszenie Teo-

logii Międzykulturowej i  Badań Międzyreligijnych). 

Stowarzyszenie istnieje od 2005  r. i  skupia głównie 

teologów i religioznawców starających się uwzględniać 

w swoich badaniach zagadnienie wieloreligijności spo-

łeczeństw zachodnioeuropejskich oraz problematykę 

współczesnych perspektyw w badaniach religii.

Stowarzyszenie zawiązano w Amsterdamie, wyzna-

czając jedynie ogólne zasady i  budując podstawową 

strukturę organizacyjną. Jego główną formą działal-

ności jest tworzenie platformy kontaktów i wymiany 

poglądów między członkami oraz upowszechnianie 

wyników ich badań. Temu celowi służy zarówno pół-

rocznik „Studies in Interreligious Dialogue”, jak i or-

ganizowane co dwa lata konferencje oraz publikacje 

materiałów pokonferencyjnych (wykaz na stronie in-

ternetowej www.esitis.org). W  konferencjach bierze 

udział średnio około 50 osób z  różnych ośrodków 

uniwersyteckich Europy, Ameryki Północnej i Bliskie-

go Wschodu. Konferencja, która odbyła się na KUL 

w  dniach 15-18  IV 2015  r., była piąta z  kolei (Bir-

mingham 2007, Salzburg 2009, Stambuł 2011, Bilbao 

2013) i  zgromadziła około 60 uczestników. Ze  stro-

ny KUL współorganizatorem był Instytut Teologii 

Fundamentalnej.

Główny organizator, czyli Zarząd Stowarzyszenia 

– zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi na konferen-

cji w  Bilbao – zogniskował tematykę lubelskich ob-

rad wokół problematyki metodologicznej: w jaki spo-

sób zmiana miejsca/perspektywy wpływa na zmianę 

(jej konieczność?) metod badawczych. Zamiarem było 

ukazanie panoramy zmian, które dokonują się w po-

szczególnych obszarach badawczych teologii między-

kulturowej i  badań nad religią. Podczas konferencji 

na KUL przeprowadzono osiem półtoragodzinnych 

sesji tematycznych oraz dwie z  krótkimi referatami 

uczestników.

W  wykładzie wprowadzającym Judith Gruber 

(Loyola University, New Orleans) zarysowała ogól-

ne nurty przemian, które dokonały się w  obszarze 

tradycyjnej misjologii i  doprowadziły jej zdaniem 

do ukształtowania obszaru badań określanego jako 

„teologia międzykulturowa”. W ramach kolejnych se-

sji referaty wygłosili: Josef Estermann (Romerohaus, 

Lucerna) oraz Marion Grau (Graduate Theological 

Union, Berkeley, California) – sesja pt.  „Przemiany 

w teologiach międzykulturowych konfrontujących wy-

kluczenie i  ubóstwo: teologie wyzwolenia i  teologie 

postkolonialne”; Marianne Moyaert (Vrije Universi-

teit, Amsterdam) oraz Oddbjørn Leirvik (Universi-

tetet i  Oslo) – sesja pt.  „Poza i  ponad tekst – no-

we metody w badaniach międzytekstualnych i  teolo-

gii porównawczej”; Jagbir Jhutti Johal (University of 

Birmingham) oraz Elisabeth Köpping (University of 

Edinburgh) – sesja pt. „Zmiany w kierunku «żyjących 

religii» w badaniach nad wspólnotami”; Frans Wijsen 

(Radboud University, Nijmegen) oraz Ulrich Win-

kler (Universität Salzburg) – sesja pt.  „Odsłanianie 

relacji władzy: discourse analysis”; Piotr Mazurkie-

wicz (UKSW) oraz Stanisław Krajewski (Uniwersytet 

Warszawski) – sesja pt.  „Kontrowersje wśród histo-

ryków dotyczące kulturowego dziedzictwa w  postso-

cjalistycznej Europie. Polska jako przykład”; Andrzej 

Bronk (profesor emerytowany KUL) i Henryk Hoff-

mann (Uniwersytet Jagielloński) – sesja pt.  „Badania 

religii – zastygłe w  rozszczepieniu między teologią 

a  religioznawstwem. Powrót do dawnej kontrower-

sji w kontekście polskim?”; Jude Lal Fernando (Irish 

School of Ecumenics, Dublin) oraz Geraldine Smyth 

(Irish School of Ecumenics, Dublin) – sesja pt. „Roz-

wiązywanie konfliktów i teologie po konflikcie”.

Chociaż propozycja zorganizowania konferencji 

w Polsce została zaakceptowana już w 2013 r., jej lo-

kalizacja w  Lublinie nie była początkowo oczywista. 

Przeważył jednak fakt mojej uniwersyteckiej afiliacji 

i to, że jako jedyny (na razie) Polak w Stowarzyszeniu 

podjąłem się zadań organizatora. Miło, że uczestnicy 

wyjeżdżali zadowoleni z  tego, co w  czasie lubelskiej 

konferencji usłyszeli i  co w  Lublinie zobaczyli. Był 

czas na zwiedzanie miasta (z przewodnikiem i  indy-

widualnie) oraz KUL (tu podziękowania dla pracow-

ników Działu Promocji i Kontaktów Społecznych za 

wyjątkową dyspozycyjność).

Słowa uznania należą się doktorantom Instytutu 

Teologii Fundamentalnej, którzy wspólnie ze student-

ką teologii z Salzburga i okazjonalnie wspierani przez 

innych doktorantów Wydziału Teologii KUL z wielką 

wprawą zajęli się bieżącymi sprawami organizacyjny-

mi w czasie konferencji.

dr Stanisław Grodź SVD
Instytut Teologii 
Fundamentalnej

Konferencja ESITIS po raz pierwszy w Polsce

Teologia międzykulturowa

Uczestnicy konferencji 
podczas zwiedzania Muzeum 
Uniwersyteckiego Historii KUL 
(fot. Ulrich Winkler)
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Dnia 27  IV 2015  r. Katedra Filologii Celtyckiej 

zorganizowała Celtic Day. Było to wydarzenie 

o  charakterze popularnonaukowym i  kulturalnym, 

mające na celu popularyzację kultury i  historii kra-

jów celtyckiego obszaru językowego (głównie Irlandii 

i  Walii) oraz promocję naszego Uniwersytetu. Uro-

czystość odbyła się pod patronatem honorowym Am-

basady Irlandii. Swą obecnością uświetnił ją ambasa-

dor Irlandii Gerard Keown, który przed oficjalnym 

otwarciem imprezy spotkał się z Prorektor ds. Promo-

cji i Współpracy z Zagranicą dr hab. Urszulą Paproc-

ką-Piotrowską, prof. KUL. Władze Uczelni reprezen-

towali: dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr 

hab. Hubert Łaszkiewicz, prof.  KUL, prodziekan dr 

hab. Marzena Górecka, prof.  KUL, oraz wicedyrek-

tor Instytutu Filologii Angielskiej dr hab. Magdalena 

Charzyńska-Wójcik.

W  programie Celtic Day znalazło się sześć pre-

lekcji, poświęconych m.in. językom celtyckim, historii 

Irlandii i  kulturze Celtów oraz bohaterom starożyt-

nych sag celtyckich i  ich postrzeganiu we  współcze-

snej kulturze masowej. Wydarzeniu towarzyszyły dwa 

warsztaty językowe z języka irlandzkiego i walijskiego, 

w  których uczestniczyli uczniowie III  LO im.  Unii 

Lubelskiej w Lublinie.

Dzień Celtycki był również okazją do zwiedzenia 

dwóch wystaw. Pierwsza z nich „Od obcych do oby-

wateli” została przygotowana przez Ambasadę Irlan-

dii na bazie wystawy Biblioteki Narodowej Irlandii 

„Strangers to Citizens: The Irish in Europe” specjal-

nie z  myślą o  polskich odbiorcach. Wystawa zawie-

ra unikalne materiały pochodzące z  muzeów, galerii 

i archiwów z całej Europy. Przedstawia zmienne losy 

tysięcy Irlandczyków (żołnierzy, studentów, księży, 

rzemieślników i kupców), którzy po klęskach zrywów 

niepodległościowych w Irlandii w XVI i XVII w. zo-

stali zmuszeni do emigracji do kontynentalnej Euro-

py. Druga wystawa „Tam gdzie dusza się zieleni” – to 

pokaz fotografii i  ilustracji Moniki Mincewicz, lau-

reatki Grand Prix międzynarodowego konkursu Hiii 

Illustration 2014 w Chinach. Wystawa miała na celu 

przybliżenie „duszy” Irlandii, jej urzekającego w  swej 

prostocie piękna. 

Niewątpliwą atrakcją Celtic Day były dwa koncerty 

muzyki tradycyjnej oraz widowisko słowno-muzycz-

ne. Pierwszy koncert w  wykonaniu Jima Rowlandsa 

i Johna F. Kenwrighta – członków znanego w Euro-

pie zespołu Mirror Field – porwał publiczność. Drugi, 

wykonany na tradycyjnych instrumentach takich, jak: 

harfa neoceltycka, irlandzkie buzuki i mandolina przez 

mutliinstrumentalistę Stanisława Marinczenko, miał 

charakter bardziej kameralny i  stanowił zwieńczenie 

dnia obfitującego w interesujące wydarzenia.

Sukces Celtic Day możliwy był dzięki ogromnemu 

entuzjazmowi i zaangażowaniu organizatorów, który-

mi byli: dr hab. Maria Bloch-Trojnar – kierownik Ka-

tedry Filologii Celtyckiej, dr  Aleksander Bednarski, 

dr Mark Ó Fionnáin, dr Robert Looby, Tomasz Czer-

niak oraz Maciej Czerniakowski.

Celtic Day na KUL

Poznać nieznane

dr hab. Maria 
Bloch-Trojnar

Instytut Filologii Angielskiej

Wernisaż Moniki 
Mincewicz (fot. Joanna 

Kiergielewicz)

 Ambasador Irlandii Gerard Keown oraz dr hab. Maria Bloch-Trojnar 
(fot. Anna Markievitch) 

Fragment wystawy „Od 
obcych do obywateli” 

(fot. Paweł Kloc)

Koncert Jima 
Rowlandsa i Johna 
F. Kenwrighta 
(fot. Anna 
Markievitch)
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Tydzień Eklezjologiczny jest najważniejszym przed-

sięwzięciem organizowanym przez Koło Nauko-

we Teologów KUL. Początki tego sympozjum sięgają 

czasów bezpośrednio następujących po Soborze Wa-

tykańskim  II, bo pierwszy Tydzień Eklezjologiczny 

odbył się na KUL już w  1965  r. Główną przyczyną 

zainicjowania tego wydarzenia naukowego była chęć 

aplikacji, a  z  czasem również aktualizacji nauczania 

soborowego. W ostatnich czasach Tygodnie Eklezjo-

logiczne są także okazją do podjęcia zagadnień aktu-

alnie ważnych dla życia Kościoła katolickiego.

W dniach 3-6 III 2015 r. odbył się już XLVII Ty-

dzień Eklezjologiczny „Duch Prawdy was doprowadzi 

do całej prawdy ( J 16, 13). Nieomylność w Kościele”. 

Organizatorzy pragnęli z  jednej strony przedstawić 

uczestnikom różne rozumienia nieomylności w  Tra-

dycji Kościoła, a  z  drugiej ukazać aktualne trudno-

ści związane z  takimi zagadnieniami, jak np. dogmat 

o nieomylności papieża czy zakres bezbłędności Pisma 

Świętego. Nie zabrakło również spojrzenia na proble-

matykę nieomylności w  aspekcie filozoficznym oraz 

ekumenicznym, co pozwoliło uczestnikom poznać in-

terdyscyplinarne ujęcie tematu.

Głównym wydarzeniem tegorocznego Tygodnia 

Eklezjologicznego było dwudniowe sympozjum, 

w którym wzięli udział przedstawiciele różnych ośrod-

ków naukowych z  całej Polski. Nie zabrakło jednak 

towarzyszącego mu od kilku lat panelu studencko-

-doktoranckiego, w  którym wyniki prowadzonych 

przez siebie badań naukowych mogli zaprezentować 

także stawiający dopiero pierwsze kroki w  pracy na-

ukowej teologowie. W każdym roku ta inicjatywa da-

je szansę poznania świeżego spojrzenia na poruszaną 

problematykę.

Tydzień Eklezjologiczny nie był jednak wydarze-

niem wyłącznie naukowym. Oprócz zasadniczych sesji 

wykładowo-dyskusyjnych organizatorzy zatroszczy-

li się również o  umożliwienie uczestnikom wzięcia 

udziału w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. 

W  wieczór bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie 

części naukowej Koło Naukowe Teologów  KUL za-

prosiło zainteresowanych do spotkania z ks. prof. drem 

hab. Jerzym Szymikiem. Podczas wieczoru poetyc-

kiego śląski poeta i uczony, były pracownik naukowy 

Wydziału Teologii naszego Uniwersytetu, prezentował 

wiersze ze  swojego najnowszego tomiku Hilasterion. 

Spotkanie z książką miało też miejsce ostatniego dnia 

Tygodnia Eklezjologicznego, kiedy to Mateusz Pie-

trzak promował swoją publikację pt.  Boża kompania, 

będącą świadectwem wiary kilkunastu mężczyzn. Pa-

sjonaci muzyki mieli możliwość wysłuchać koncertu 

organowego w wykonaniu Stanisława Diwiszka, a mi-

łośnicy kina obejrzeć film dokumentalny Fides et ratio 

w reżyserii Wandy Różyckiej-Zborowskiej.

W  celu przybliżenia szerszemu gronu zaintere-

sowanych zagadnień podejmowanych podczas sym-

pozjum, stanowisk poszczególnych prelegentów oraz 

głosów w dyskusji Koło Naukowe Teologów KUL od 

dłuższego czasu wydaje publikacje pokonferencyjne. 

Ta inicjatywa z  jednej strony umożliwia zapoznanie 

z  treściami obrad, a  z  drugiej daje studentom oraz 

doktorantom szansę opublikowania wyników wła-

snych prac badawczych.

Tegoroczna cyfra przed Tygodniem Eklezjologicz-

nym wyraźnie pokazuje, że pomimo zmieniających się 

czasów i  zainteresowań potrzeba aktualizacji i  wyja-

śniania nauczania soborowego, jak również podejmo-

wania innych ważnych zagadnień natury teologicznej, 

nie przemija. Z  tego powodu Koło Naukowe Teolo-

gów KUL będzie zachęcało naukowców, doktorantów, 

studentów, a także ludzi niezwiązanych bezpośrednio 

z  życiem akademickim do wspólnego pochylenia się 

nad różnymi problemami religijnymi. Na pewno za-

wsze te spotkania będą okazją do wymiany poglądów 

oraz do zaprezentowania różnych stanowisk i  wyja-

śnienia ich genezy.

Dawid Mielnik
doktorant w Instytucie 
Nauk Biblijnych

XLVII Tydzień Eklezjologiczny

O nieomylności w Kościele

Podczas obrad w pierwszym 
rzędzie (od lewej) wiceprezes Koła 
Naukowego Teologów KUL Marta 
Hejduk i prezes Konrad Malczyk 
(fot. Joanna Łastowska) 
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W sierpniu bieżącego roku minie 45 lat, 
odkąd ks. prof. Roman Dzwonkowski, 
socjolog i historyk Kościoła, badacz 
życia Polonii i Polaków za granicą, 
rozpoczął przygodę naukową 
i duszpasterską z bliskim nam Wschodem, 
zwłaszcza z tamtejszą Polonią, co 
uważa za wielki dar Opatrzności. 

Ksiądz Dzwonkowski urodził się 30  XI 1930  r. 

we  wsi Dzwonek na Mazowszu, w  rodzinie 

chłopskiej o tradycjach szlacheckich. W 1949 r. wstą-

pił do Wyższego Seminarium Duchownego Stowa-

rzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ożarowie koło 

Warszawy i odbył tam studia filozoficzno-teologiczne. 

Święcenia kapłańskie przyjął w  1957  r., a  rok póź-

niej podjął studia magisterskie na Wydziale Filozo-

fii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego, ukończone w 1961 r. (praca z zakresu katolic-

kiej nauki społecznej pt. Ksiądz Piotr Wawrzyniak jako 

działacz społeczny, 1849-1910). W  latach 1961-1966, 

1968-1972 i  1978-1994 był wykładowcą katolickiej 

nauki społecznej w seminarium w Ożarowie, a w  la-

tach 1967-1972 pełnił tam funkcję rektora. W 1966 r. 

uzyskał stopień doktora na Wydziale Filozofii Chrze-

ścijańskiej KUL na podstawie rozprawy Problematyka 

społecznych listów pasterskich biskupów polskich 1891-

1918, przygotowanej pod kierunkiem prof.  Czesła-

wa Strzeszewskiego. W  latach 1966-1967 studiował 

w Instytucie Katolickim w Paryżu. Do Francji wracał 

kilkakrotnie z  racji prowadzonych prac badawczych 

nad życiem religijno-kulturowym Polonii francuskiej. 

W 1977  r. rozpoczął pracę w Zakładzie Duszpaster-

stwa i Migracji Polonijnej na KUL (obecnie Instytut 

Badań nad Polonią i  Duszpasterstwem Polonijnym). 

W roku 1984 uzyskał habilitację w zakresie socjologii 

na Wydziale Nauk Społecznych KUL na podstawie 

rozprawy Polska opieka religijna we  Francji 1909-

1939. W  roku 1990 podjął pracę naukowo-dydak-

tyczną w  Instytucie Socjologii, obejmując kierownic-

two Katedry Socjologii Grup Etnicznych. W  latach 

1994-2001 prowadził także wykłady z katolickiej na-

uki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym 

w Gródku Podolskim na Ukrainie. W 1993 r. uzyskał 

tytuł profesora nadzwyczajnego KUL, a w 2001 r. tytuł 

profesora nauk humanistycznych. Ks. prof. R. Dzwon-

kowski prowadził badania naukowe głównie w obrębie 

socjologii grup etnicznych oraz historii Kościoła kato-

lickiego na terenach byłego ZSRR. 

W 1990 r. objął Ksiądz Profesor kierownictwo nowo utwo-
rzonej Katedry Socjologii Grup Etnicznych na KUL. Czy 
był też Ksiądz jej założycielem?

Bardziej inspiratorem. Dzieło realizował ówcze-

sny dziekan Wydziału Nauk Społecznych, śp. ks. prof. 

Joachim Kondziela. Jako pierwszy objąłem jej kie-

rownictwo i miałem możliwość prowadzenia jej przez 

niemal 20 lat. Bardzo się cieszę, że obecnie jej kierow-

nikiem jest prof. Jadwiga Plewko. Przez wiele lat ra-

zem pracowaliśmy. Wiem, że zmieniona została nazwa 

Katedry i troszkę profil, ale świat się zmienia i nauka 

też nieustannie idzie do przodu.

Poznał Ksiądz Profesor zarówno zachodnią, jak i wschodnią 
Europę. Do której części naszego kontynentu serce 
badacza przylgnęło bardziej?

Zdecydowanie do wschodniej… Kresy, Kresy 

Wschodnie I i II Rzeczypospolitej. Od czasów Breż-

niewa można było jechać do ZSRS, gdy się otrzy-

mało zaproszenie od rodziny. Pierwsze zaproszenie 

dostałem w  1970  r. z  polskiej wioski Wojniewicze 

pod Oszmianą w  obwodzie grodzieńskim. Mając od 

ukrytych Sióstr Eucharystek w Wilnie adresy rodzin 

polskich w  Rydze, Odessie, Leningradzie i  w  Mo-

skwie, mogłem być wtedy w tych miastach i w tamtej-

szych kościołach katolickich. To był początek. Później 

mogłem bywać tam i  gdzie indziej, ponieważ Polacy 

wszędzie prosili, by do nich przyjeżdżać, i  przysyłali 

zaproszenia jako rzekomi krewni. Nie wszystkie mo-

głem wykorzystać. 

 Wracam do Oszmiany. To było kiedyś sławne mia-

sto, a  Oszmiańszczyzna słynęła z  bitnej szlachty. Po 

II wojnie światowej została straszliwie zniszczona na-

rodowościowo i  kulturowo przez władze sowieckie. 

W czasie pierwszego spisu ludności ZSRS w 1948 r. 

jej mieszkańcy zostali zapisani jako Białorusini. Nawet 

o  tym nie wiedzieli, bo nikt ich nie pytał o  narodo-

wość. Dopiero później, przy różnych okazjach dowia-

dywali się, że są Białorusinami. Gdy jeden z chłopców 

Alicja Rut Rutowicz
doktorantka w Katedrze 

Socjologii Grup Etnicznych 
i Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

Kresowe fascynacje 
Z ks. prof. drem hab. Romanem Dzwonkowskim SAC 
rozmawia Alicja Rut Rutowicz

Z Alicją Rut Rutowicz na 
seminarium doktoranckim 
w Katedrze Socjologii Grup 
Etnicznych i Społeczeństwa 

Obywatelskiego – 18 IV 2015 r. 
(fot. ze zbiorów Alicji Rut 

Rutowicz)
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w 1949 r. został powołany do wojska i wręczono mu 

kartę z wpisem „nacjonalnost’ biełaruskaja”, podarł ją 

i rzucił na podłogę. Został aresztowany i już nie wró-

cił. Jechałem na Kresy, gdy mogłem, ponieważ były 

tam rzeczy dla mnie fascynujące. 

Muszę wspomnieć o  kilku pobytach w  Tbilisi 

w Gruzji, chociaż to nie Kresy. Było tam jednak wie-

lu Polaków z Kresów. W Tbilisi był jedyny na całym 

Kaukazie kościół katolicki i pracował w nim od 1971 r. 

ks. Jan Śnieżyński, rodem z Ukrainy. Podczas jednego 

z  pobytów mogłem być, nielegalnie zresztą, w  Ery-

waniu i Eczmiadzynie w Armenii i  z daleka oglądać 

górę Ararat, symbol Armenii, dziś w  Turcji. W  po-

dobny sposób byłem w  mieście Prochładnyj w  Re-

publice Kabardyjsko-Bałkarskiej, gdzie ukryte siostry 

ze Zgromadzenia Ubogiego Dzieciątka Jezus, pocho-

dzące z Łotwy, utworzyły konspiracyjny dom modli-

twy. Chodziło o Mszę św. dla nich, ponieważ od wielu 

miesięcy jej nie miały. Ksiądz Śnieżyński był wspania-

łym kapłanem i  Polakiem, chociaż urodził się i  wy-

chował na Ukrainie. W Tbilisi pracował ponad 20 lat. 

Niedawno zmarł w Polsce. Jego archiwum w 7 dużych 

kartonach zostało przekazane do Sekcji Rękopisów 

Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Obchodzi Ksiądz Profesor wspaniały jubileusz. Od czego ta 
fascynacja Wschodem się rozpoczęła? 

Było tam wiele rzeczy, które Polaka z Polski fascy-

nowały. W czasach PRL o Kresach nie wolno było gło-

śno mówić i pisać. Dlatego były one wówczas dla mnie 

nieznane. Po przyjeździe tam odkryłem nowy świat 

i słuchałem niezwykłych opowieści o najnowszej, dra-

matycznej historii Polaków na Kresach. W Oszmianie 

na początku zaskoczyło mnie na przykład to, że lu-

dzie na co dzień mówią trzema językami, w zależności 

od sytuacji i  rozmówcy: gwarą białoruską (tzw. język 

„prosty”), po polsku i po rosyjsku. Na ulicy nigdzie się 

języka polskiego nie usłyszało, ale w kościele był tylko 

polski. Już jednak za progiem kościoła wszyscy prze-

chodzili na inny język. W  Oszmianie duży i  piękny 

kościół został zamknięty już w 1947 r. i zamieniony na 

fabrykę. Ksiądz zmarł w więzieniu. Na każdym kroku 

były rzeczy zaskakujące. Istniał wtedy Kościół „pod-

polny“, to znaczy konspiracyjny. Byli „podpolni“ księża 

pracujący w ukryciu, podobne zakonnice i „podpolna“ 

polskość. Kiedy to zobaczyłem, postanowiłem, o  tym 

pisać. Ponieważ w Polsce publikowanie czegokolwiek 

na temat Polaków na Wschodzie było niemożliwe, 

moje teksty ukazywały się w „Kulturze” paryskiej Je-

rzego Giedroycia we Francji. Oczywiście pod pseudo-

nimami. Rzecz jasna nie było w nich nic o „podpoliu“. 

Dopiero po 1989 r. można było pisać w Polsce o Po-

lakach i  Kościele katolickim na Wschodzie, a  także 

prowadzić badania dotyczące tych spraw. 

Jak brzmiały te pseudonimy? 

Pochodziły od nazw miejscowości, które bliżej po-

znałem. Józef Mirski – od Miru na Białorusi; Paweł 

Lida – od Lidy w tej samej republice; Czesław Tynna 

– od miejscowości Tynna na Ukrainie za Zbruczem, 

gdzie było kiedyś znane sanktuarium maryjne. 

Dlaczego Ksiądz Profesor tyle prac poświęcił tematyce 
wschodniej?

Dlatego że dramatyczne, a często tragiczne losy tej 

części naszego narodu, która pozostała za wschodnią 

granicą, nie mogą być zapomniane. Kresy Wschodnie 

I  i  II  Rzeczypospolitej to wielka i  fascynująca część 

polskiej historii i kultury, bez której ona staje się uboga 

i jakby bez ducha. Niedawno jeden z prawicowych po-

lityków powiedział, że zapomnieć o Kresach, to jakby 

połowę polskiego serca z siebie wydrzeć, pół polskiej 

duszy zabić. Ponieważ kościoły i liturgia w języku pol-

skim stanowiły dla Polaków na Wschodzie jedyny 

znak ich więzi z kulturą polską i oparcie w zachowa-

niu przez nich duchowej tożsamości, były niszczone 

w czasach komunizmu. Należało pisać o Kościele ka-

tolickim w tym okresie, ukazywać jego rolę i jego losy. 

To dlatego my, Polacy, mamy sentyment do tych terenów 
na Wschodzie.

Są głębokie źródła tego sentymentu. Znane jest 

powiedzenie Piłsudskiego: „Polska jest jak obwarza-

nek, na obrzeżach jest to, co najlepsze”. Miał na myśli 

wielki wkład ludzi z Kresów, z których sam pochodził, 

w nasze dzieje i naszą kulturę. 

W  jakich językach Ksiądz Profesor prowadził swoje bada-
nia?

Słowo „badania” może mieć różne znaczenie. Do 

badań historycznych i korzystania ze źródeł koniecz-

ny był rosyjski, francuski, włoski i  łacina. Francuski 

Na tle kazachskiego stepu – 
14 IX 2013 r. (fot. ze zbiorów 
ks. Romana Dzwonkowskiego)
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dlatego, że w archiwum francuskiego MSZ w Paryżu 

są obszerne i  niesłychanie ciekawe raporty ambasa-

dorów Francji w Moskwie z lat 1924-1939 dotyczące 

losów Kościoła katolickiego w ZSRS. 

Badania socjologiczne w  terenie, na Ukrainie i na 

Białorusi, prowadzili moi nieocenieni współpracow-

nicy, Julia i Oleg Gorbaniukowie, pochodzący z Ukra-

iny, dziś pracownicy naukowi na KUL, po habilitacji. 

Oni znali doskonale język rosyjski, ukraiński i polski, 

potrzebny w tych badaniach, i miejscową mentalność. 

Na Ukrainie i na Białorusi zebrali na podstawie wy-

wiadów i  ankiet niezwykle ciekawe źródła do dwóch 

naszych publikacji Postawy katolików obrządku łaciń-

skiego na Ukrainie wobec języka polskiego oraz Postawy 

katolików obrządku łacińskiego na Białorusi wobec języka 

polskiego. Przedtem wyniki ankiety przeprowadzonej 

przez nich wśród 800 studentów ze Wschodu ukazały 

się w książce Świadomość narodowa młodzieży polskiego 

pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce. To było 

możliwe dzięki otrzymanym grantom.

Księże Profesorze, w tych badaniach bardziej był aktywny 
naukowiec czy kapłan?

Gdy chodzi o  Wschód to wszystko się łączyło 

i  przeplatało. To, że jestem księdzem, pozwalało mi 

zrozumieć specyfikę życia religijnego na Wschodzie, 

inną od tej w Polsce i na Zachodzie. W pracy dusz-

pasterskiej, która była tam dla mnie niesamowitym 

doświadczeniem, uczyłem się wiary od prostych ludzi. 

Podejście naukowe było konieczne do oceny zdoby-

wanych źródeł. 

Wspomniał Ksiądz Profesor o liturgii w języku polskim. Czy 
religia pomaga zachować swoją tożsamość?

Oczywiście. W  socjologii emigracji i  grup etnicz-

nych przyjęta jest teza, że religia i tradycje religijne są 

najtrwalszym i  najważniejszym elementem w  zacho-

waniu tożsamości narodowej czy etnicznej. Można 

utracić język ojczysty i  zmienić dawny sposób życia, 

ale dzięki religii, jej symbolice i tradycjom zachowuje 

się swoją pierwotną odrębność kulturową i tożsamość. 

Polska z różnymi grupami etnicznymi jest tego wspa-

niałym przykładem. Ormianie są dziś z ducha Polaka-

mi i wspaniałymi patriotami polskimi, lecz zachowują 

swój odrębny obrządek i  język ormiański w  liturgii. 

Podobnie Tatarzy. Są Polakami, ale mają swoją odręb-

ność kulturową, opartą na wyznaniu mahometańskim. 

Czy Ksiądz Profesor działa w Polsce na rzecz mieszkańców 
Kresów?

Jeśli pisanie, mówienie można nazwać działalno-

ścią, to może i  tak. Od 1992 r. należę do Rady Kra-

jowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, która zaj-

muje się Polakami na całym świecie, i  do Komisji 

Episkopatu Polski ds.  Polonii i  Polaków za Grani-

cą, gdzie jest nieraz okazja, by mówić o Polakach na 

Wschodzie. Oczywiście tamtejsi Polacy to nie emigra-

cja. Tu nasuwa mi się wyjątkowe wspomnienie. Zda-

rzyło się, że z okazji Roku Jubileuszowego (2000) by-

łem w Rzymie i 26 grudnia poszedłem złożyć życzenia 

bpowi Szczepanowi Wesołemu w domu przy kościele 

polskim przy via delle Botteghe Oscure. Był on przez 

wiele lat delegatem Episkopatu Polski ds. Duszpaster-

stwa Emigracji i często towarzyszył papieżowi Janowi 

Pawłowi II w jego podróżach do różnych krajów za-

chodnich, w których spotykał się on z Polonią i Pola-

kami. Po Mszy  św. na obiad przyjechał ojciec święty 

Jan Paweł  II. Na obiedzie było 13 księży polskich 

pracujących w  Rzymie, w  tym bp  Stanisław Ryłko, 

obecny kardynał. W czasie obiadu bp Wesoły popro-

sił mnie o przedstawienie problemu języka polskiego 

w kościołach na Wschodzie. Mówiłem o tym, jak waż-

na jest dla tamtejszych Polaków liturgia i paraliturgia 

w  tym języku, nawet gdy dobrze nie znają polskiego 

i nim nie mówią. W pewnej chwili Jan Paweł II zacy-

tował zdanie pewnego hierarchy narodowości polskiej 

zza wschodniej granicy, że on stosuje zasadę: jakim 

językiem ludzie mówią na co dzień, taki język stosuje 

w  liturgii. Powiedziałem wówczas: „Ojcze św., to jest 

zasada nie do przyjęcia. Polacy nie z własnej winy nie 

znają polskiego i  nie mówią na co dzień po polsku, 

nawet gdy znają ten język, ale w  domu i  w  kościele 

modlą się tylko po polsku i  doskonale go rozumieją, 

bo od zawsze go tam słuchają. Pragną go mieć dla-

tego, ponieważ to dla nich ostatni znak ich duchowej 

więzi z polskością i język ich serca”. Dodałem, że po-

dobnie było na Wschodzie z  Niemcami i  z  Żydami. 

Biskup Wesoły przywołał swoją obserwację, mówiąc, 

że w  różnych krajach emigranci z  Polski doskonale 

znają język miejscowy, np. angielski czy szwedzki, ale 

idą w niedzielę na Mszę św. do kościoła polskiego, bo 

to pozwala im głębiej ją przeżywać.

 W  następnym roku podczas wizyty na Ukrainie 

Jan Paweł  II odprawił we Lwowie Mszę  św. po pol-

sku i  w  tym języku wygłosił kazanie. W  kościołach 

na Kresach zostały już dawno wprowadzone miej-

scowe języki. To było konieczne. Niestety, nie zawsze 

W kazachskiej Kamyszynce 
podczas rozmowy z Marią 

Ostrowską, wywiezioną 
w 1936 r. z Żytomierza – 15 IX 

2013 r. (fot. ze zbiorów 
ks. Romana Dzwonkowskiego)
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dokonało się to na zasadzie odprawiania liturgii w obu 

językach, ale przez eliminowanie, niekiedy całkowite, 

języka polskiego. Mądrzy duszpasterze spełniają ży-

czenia wiernych, gdy chodzi o język polski.

Księże Profesorze, czy osoba, która zaczyna modlić się 
w  języku kraju swego pobytu, w  języku ,,obcym”, traci 
swoją tożsamość? 

Absolutnie nie. Tożsamość to jest coś najgłębiej 

osobistego i  całkowicie niezależnego od języka, któ-

rym się człowiek posługuje. Większość Polaków na 

Wschodzie nie zna polskiego, ale czuje się Polakami. 

Może warto wspomnieć o sytuacji małżeństw miesza-

nych, gdy na przykład matka jest Polką, a ojciec Ukra-

ińcem itp. Jak ma się wtedy określić ich syn czy córka? 

Jedynym, dobrym, choć trudnym rozwiązaniem, jest 

łączenie w  sobie kultury obu stron, jeśli została ona 

przekazana. Bez odrzucania jednej lub drugiej. Można 

wtedy mówić o dwukierunkowej tożsamości narodo-

wej. Bo w wypadku przechylenia się wyłącznie na jed-

ną stronę powstaje wewnętrzna dysharmonia i pewien 

kompleks. Bywają jednak trudniejsze sytuacje. Nieraz 

na Ukrainie słyszałem pytanie: kim ja jestem? Moja 

matka jest Ukrainką, ale jej babcia była Polką. Mój oj-

ciec jest Rosjaninem, ale jego ojciec był Polakiem. Od-

powiadałem: w  tej sytuacji musisz sam wybrać swoją 

narodowość. 

Czy można zmieniać narodowość?

Oczywiście. Nieraz się tak dzieje. Pokazała to na 

przykład wspomniana książka Świadomość narodowa 

młodzieży polskiego pochodzenia z  byłego ZSRR 

studiującej w  Polsce. To się w  socjologii nazywa kon-

wersja narodowa. W latach 90. zaczęli przyjeżdżać na 

studia do Polski młodzi ludzie ze  Wschodu. Jechali 

z radością i w poczuciu, że są Polakami, bo mama, tata 

i dziadkowie nimi byli. Ale często, nie z własnej winy, 

słabo znali język polski. Z tego powodu byli niekiedy 

w Polsce traktowani z niechęcią i z poczuciem wyższo-

ści. Nazywano ich Ruskimi. To było dla nich bardzo 

przykre. Badania dotyczące ich tożsamości narodowej 

pokazały, że prawie dziesięć procent tej młodzieży pod 

wpływem traktowania ich w  Polsce jako „Ruskich” 

zmieniło swoją narodowość. Odrzucili polską, a  wy-

brali białoruską, ukraińską czy inną. Jest już bogata 

literatura na temat Polaków na Wschodzie, ale w dal-

szym ciągu istnieje w Polsce wielka nieznajomość te-

go typu polskości, reprezentowanej przez tamtejszych 

Polaków. Bardzo często nie znają oni języka polskiego, 

ale kochają Polskę nieraz bardziej niż Polacy w Polsce. 

Jakie Ksiądz Profesor widzi obecnie najważniejsze pro-
blemy w  zakresie badań dotyczących Polaków na 
Wschodzie?

Trzeba badać wyniki działań władz państwowych 

republik na Wschodzie graniczących obecnie z Polską 

wobec tamtejszych mniejszości polskich czy polskich 

grup etnicznych, np. w Rosji. Badać to, jak daleko posu-

nął się proces wynarodowienia dawnych społeczności 

polskich. Stosunek polskich władz państwowych do 

tych mniejszości także powinien być przedmiotem ba-

dań. Ale warto badać także fenomen zainteresowania 

polskością młodego pokolenia na Wschodzie, widocz-

ny w uczeniu się języka polskiego.

Czy Ksiądz Profesor nadal jeździ na Wschód?

Tak, jeżdżę co roku. To są takie emocjonalne więzi 

z  tamtejszymi Polakami, zupełnie innymi niż w Pol-

sce. Tamtejsze nabożeństwa, ich atmosfera, melodie 

dawnych pieśni kościelnych i cały koloryt liturgii i pa-

raliturgii, to dla mnie jakby powrót do lat dzieciństwa 

i  młodości. To można tam jeszcze przeżywać w  du-

żych, dawnych skupiskach Polaków, np. w Oszmianie, 

która jest celem moich podróży. Lubię tamtejsze ko-

ścioły. W miasteczkach i wsiach można spotkać nie-

zwykle piękne świątynie, przypominające świetność 

dawnej Rzeczypospolitej, do której należały Kresy. 

A  poza tym są tam miejsca niezwykłe dla Polaków, 

m.in. Nowogródek, jezioro Świteź i wiele innych, zna-

nych z literatury.

Tam jest serce?

Tak. 

Z ks. Kazimierzem 
Świątkiem (z lewej), 
późniejszym arcybiskupem 
mińsko-mohylewskim 
i kardynałem, w miejscu 
męczeństwa św. Andrzeja Boboli 
w Janowie Poleskim na Białorusi 
– 17 VIII 1988 r. (fot. ze zbiorów 
ks. Romana Dzwonkowskiego)

Na terenie byłego łagru 
w Spassku koło Karagandy, 
gdzie po 1944 r. byli więzieni 
także Polacy (fot. ze zbiorów 
ks. Romana Dzwonkowskiego)
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła  II, 

przez lata wspomagany przez Polonię na całym 

świecie, zachowuje wdzięczność wobec swych dobro-

czyńców i podtrzymuje więzi ze skupiskami Polaków 

za granicą. Celem odwiedzin przedstawicieli KUL 

w różnych zakątkach świata, w których mieszka Polo-

nia, jest głoszenie Ewangelii, podtrzymywanie ducha 

polskości i  popularyzowanie prawdziwych informacji 

o Uniwersytecie. W okresie Wielkiego Postu i Zmar-

twychwstania Pańskiego roku 2015 miałem okazję 

odwiedzić Polaków w Australii i Nowej Zelandii. Były 

to wspólnoty w  Brisbane, Gold Coast, Wollongong, 

Melbourne i  Canberze na kontynencie australijskim, 

Hobart i Launceston na wyspie Tasmania, Auckland, 

Wellington i Christchurch w Nowej Zelandii. Wizy-

ta odbyła się na zaproszenie ks. Przemysława Kara-

siuka, prowincjała Towarzystwa Chrystusowego dla 

Polonii Zagranicznej w  Australii i  Nowej Zelandii. 

Gościły mnie więc wspólnoty księży chrystusowców 

we wszystkich miejscowościach z polskimi ośrodkami 

duszpasterskimi. 

W  dniach 17-21  II 2015  r. jako delegat Rekto-

ra KUL spotykałem się z Polakami w Brisbane, infor-

mując ich o  misji i  posłannictwie Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz podkreślając 

potrzebę więzi z  kulturą narodową. Była to również 

okazja do wypowiedzenia słów wdzięczności wobec 

tej społeczności za wieloletnie wspieranie Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego i  ukazania aktualnych 

uwarunkowań funkcjonowania szkolnictwa wyższego 

w  Polsce. Pierwszoplanowe spotkania służące pod-

trzymaniu, zacieśnieniu i  nawiązaniu nowych kon-

taktów Polonii z  Uczelnią uzupełniało też głoszenie 

rekolekcji wielkopostnych dla Polaków w  Brisbane, 

Darze i Woodridge.

Dzięki uprzejmości Wandy Goj miałem możliwość 

nagrać dwie audycje w  lokalnym Ethnic Radio 4EB 

FM 98.1. Jedna z nich dotyczyła oferty dydaktycznej 

przygotowanej przez KUL dla cudzoziemców. Druga 

odnosiła się do kwestii zapłodnienia in vitro z punktu 

widzenia teologii moralnej. Audycje polskie, nadawa-

ne w niedzielę od 7.30 do 8.30, zostały wyemitowane 

w kolejne niedziele. Odniesieniem do pobytu w Bis-

bane jest też przygotowany przez mnie tekst, opubli-

kowany na stronie internetowej kapucyni.pl, zatytuło-

wany Kapucyni w Brisbane w Australii. Opisuję w nim 

obecność kapucynów w  tym mieście z  zaznaczeniem 

wkładu polskich braci przybyłych do tego miasta po 

II  wojnie światowej i  organizujących tu duszpaster-

stwo Polaków. Szczególnie zasłużony dla polskiego 

wychodźstwa jest o. Kasjan Wolak, który jako pierw-

szy obsługiwał angielską parafię dysponującą kościo-

łem przeznaczonym dla Polaków.

Kolejne moje spotkania jako delegata Rekto-

ra KUL z Polakami odbyły się w miejscowości Gold 

Coast, gdzie wspólnota polska gromadzi się w koście-

le Najświętszego Serca Pana Jezusa na Clear Water. 

Możliwość wysłuchania po polsku kazania rekolek-

cyjnego oraz wyspowiadania się w ojczystym języku są 

ważne dla umacniania wiary i ducha polskości. Pytania 

o Polskę oraz prośby o wyjaśnienie skomplikowanych 

uwarunkowań obecnego życia społeczno-politycznego 

w ojczyźnie stanowiły istotny aspekt spotkań z roda-

kami. Jednym ze znaków żywotności Kościoła katolic-

kiego w tym mieście było poświęcenie nowej świątyni 

pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Morza, dokonane 

27 II 2015 r. przez abpa Brisbane Marka Coleridge’a.

Kolejnym miejscem mojego pobytu było mia-

sto Wollongong, oddalone 70  km od Sydney. Polska 

wspólnota gromadzi się tu przy kościele Niepokala-

nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w  dzielni-

cy Unanderra. Odbyłem z nią kilka spotkań rekolek-

cyjnych, ponadto uczestniczyłem w  nagraniu audycji 

dla redakcji polskiej lokalnego radia Vox FM 106,9, 

nadawanej w piątki po południu. Tematem rozmowy, 

prowadzonej przez redaktora Krzysztofa Tokarza, były 

teologiczne treści Wielkiego Postu i postawy chrześci-

janina w tym okresie liturgicznym. W niedzielę 8 mar-

ca zostałem zaproszony na spotkanie w  Klubie Pol-

skim, gdzie Polacy zbierają się na uroczysty obiad in-

tegrujący wspólnotę. Zaprezentowałem wówczas misję 

Uniwersytetu i podziękowałem za życzliwość dla nie-

go okazywaną przez duszpasterzy i wiernych.

Pobyt na Tasmanii nacechowany był spotkaniami 

w kościele i w rodzinach polskich emigrantów. Wśród 

poruszanych tematów znalazły się zagadnienia zwią-

zane z  życiem chrześcijańskim oraz sprawy dotyczą-

ce KUL. Odwiedzając dom zasłużonych dobroczyń-

ców KUL Mirosławy i  Jana Siejków w  Launceston, 

nawiązałem kontakt z  redaktorem miejscowego mie-

sięcznika polskiego „Nasze Pismo” Antonim Jasiń-

skim, który podjął m.in. sprawę fałszywych oskarżeń 

Wizyta u Polaków w Australii i Nowej Zelandii

O KUL i nie tylko

Wybrzeże Tasmanii 
(fot. o. Andrzej Derdziuk)

prof. dr hab. Andrzej 
Derdziuk OFMCap

Prorektor KUL ds. Nauki 
i Rozwoju do 27 V 2015 r.

obecnie Instytut Teologii 
Moralnej
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KUL o propagowanie gender. Na jego prośbę przygo-

towałem tekst wyjaśniający tę kwestię w świetle praw-

dziwych wydarzeń. Informacja ta została też wysłana 

do innych osób zainteresowanych tematem. Owocem 

pobytu na Tasmanii był również artykuł umieszczo-

ny na portalu internetowym wiara.pl w  dniu 23  III 

2015 r. zatytułowany Rekolekcje w krainie tasmańskiego 

diabła. Przedstawia on sytuację Polaków na Tasma-

nii, uwzględniając motywy i  czas ich przybycia oraz 

aktualne wyzwania stojące przed wspólnotą polską. 

Najwięcej Polaków dotarło tu w 1949 r. Zostali wów-

czas serdecznie przyjęci przez australijskich wetera-

nów wojennych w  ramach wdzięczności za wspólną 

walkę w Afryce Północnej. Po tzw. szczurach Tobru-

ku przyjechała następna grupa robotników przymu-

sowych z  Niemiec. Polacy musieli ciężko pracować 

w  ramach dwuletniego kontraktu przy budowie tam 

na zbiornikach wodnych. Społeczność polska cieszy 

się tu dużym szacunkiem i jest dobrze zorganizowana. 

Znaczącym wyzwaniem jest fakt, że pierwotni przyby-

sze z Polski starzeją się, a nowe pokolenia nie podtrzy-

mują polskiej kultury.

Pobyt w  Nowej Zelandii obejmował odwiedziny 

trzech miejsc, gdzie znajdują się skupiska Polaków. 

Obecność polskich imigrantów w tym kraju wiąże się 

przede wszystkim z grupą sierot, które po wyzwoleniu 

z  Syberii i  dwuletniej tułaczce po Persji i  Palestynie 

zostały przyjęte przez rząd nowozelandzki, kierowany 

wówczas przez premiera Petera Frazera. Wielką rolę 

w przyjęciu dzieci odegrała hrabina Maria Wodzicka, 

żona polskiego konsula. Obóz w Pahiatua obejmował 

733 sieroty i 102 opiekunów. Do dziś zasadniczą siłą 

Polonii w Nowej Zelandii są „dzieci z Pahiatua”, któ-

re stworzyły zwartą społeczność, cieszącą się dużym 

uznaniem społecznym. W Muzeum Narodowym No-

wej Zelandii Te Papa Tongarewa w Wellington znaj-

duje się specjalna ekspozycja poświęcona dzieciom 

uratowanym z syberyjskiego zesłania.

Ośrodek duszpasterski w Auckland ma własną spe-

cyfikę, gdyż Polacy spotykają się w kościele św. Berna-

detty, w którym funkcjonuje też parafia nowozelandz-

ka, prowadzona przez polskiego księdza chrystusowca. 

Rekolekcje wielkopostne głoszone dla wspólnoty Po-

laków gromadziły po trzydzieści osób, które są zwią-

zane z  polskim duszpasterstwem. Życzliwość wobec 

Uczelni wyrażała się w zainteresowaniu losami KUL 

oraz wspominaniu wizyty w  Lublinie, podczas któ-

rej Polacy z Auckland uczestniczyli w sympozjum na 

temat dzieci z  Pahiatua i  nadaniu tego imienia jed-

nemu ze  skwerów w  mieście nad Bystrzycą. Wśród 

miejscowych osób zaangażowanych w służbę społecz-

ną na rzecz Polaków jest Wanda Ellis, która w  roku 

2015 została odznaczona przez królową Elżbietę  II 

Queen’s Service Medal. Z  kolei inna ocalona z  Sy-

berii – Zofia Wisia Schwieters jest ogromnie zasłu-

żona dla podtrzymywania polskości przez swoje za-

angażowanie w  przygotowywanie tekstów wystąpień 

i  przedstawień podczas uroczystości polskich. Swoje 

talenty literackie utrwalone w zbiorku wierszy poda-

rowała naszej Uczelni. Symbolicznym znakiem upa-

miętnienia polskich śladów w  Auckland jest tabli-

ca ufundowana przez Jana Roya-Wojciechowskiego 

w parku Auckland Domain, na miejscu celebrowania 

Mszy Świętej przez Jana Pawła II podczas jego wizyty 

w kraju kiwi. Podobna tablica pamiątkowa znajduje się 

w katedrze w Auckland.

Nowa Zelandia jest krajem położonym w  strefie 

wulkanicznej, narażonym na trzęsienia ziemi. Liczne 

kratery powulkaniczne w samym Auckland sprawiają 

na przyjezdnych wrażenie bezpośredniego zagroże-

nia wybuchem. Podobnie mieszane uczucia wzbudzają 

błotne gejzery, z  których wydobywa się gotująca się 

mada. Zapach siarki ulatniający się z  otworów wul-

kanicznych i gorące źródła nadają specyficznego wy-

glądu i  wrażenia terenom w  okolicy miast Waitopo 

i Rotorua, znanym jako atrakcje turystyczne oferujące 

kąpiele termalne. Droga z Auckland do Wellington, li-

cząca ponad siedemset kilometrów, wiedzie przez tere-

ny określane pustynią, gdyż są naznaczone działaniem 

wielkiego wulkanu Ruapehu.

Polacy w Wellington stanowią niewielką wspólnotę 

gromadzącą się przy kościele św. Joachima w Berham-

pore oraz kościele św.  Marcina de Porres w  Avalon, 

oddalonym o  kilkanaście kilometrów. Ośrodek dusz-

pasterski ma własny dom mieszkalny, zawsze gościn-

nie otwarty dla delegata Rektora KUL. Mimo średniej 

wieku uczestników liturgii sięgającej ponad siedem-

dziesiąt lat dostrzega się zapał w kultywowaniu pol-

skości i dbałość o rodzime zwyczaje. W katedrze ka-

tolickiej w Wellington znajduje się pamiątkowa tablica 

wspominająca pielgrzymkę apostolską św.  Jana Paw-

ła II. Warto dodać, że ambasadorem Polski w Nowej 

Zelandii, rezydującym w  Wellington, jest absolwent 

KUL Zbigniew Gniatkowski.

Christchurch położone na Wyspie Południowej 

jest znane z tragicznego trzęsienia ziemi, które miało 

miejsce w 2011  r., pozostawiło po sobie wiele znisz-

czeń, spowodowało śmierć ponad stu osób i w świado-

mości mieszkańców zapisało się jako traumatyczne do-

świadczenie. Wizyta w Christchurch miała nietypowy 

charakter, gdyż w tym mieście nie ma na stałe polskie-

go duszpasterstwa, a  ksiądz z  Wellington przyjeżdża 

tu kilka razy w  roku. Jednak dobrze zorganizowana 

wspólnota rodaków, animowana przez Dorotę Szy-

mańską, przewodniczącą Federacji Polskich Organi-

zacji w Nowej Zelandii, oraz Sylwię i Ireneusza Śmia-

rowskich, obejmująca stosunkowo młodych Polaków 

pracujących na kontraktach, poprosiła ks. prowincjała 

O. prof. Andrzej Derdziuk z Wandą 
Ellis (z lewej) w Auckland 
(fot. ze zbiorów o. Andrzeja 
Derdziuka)
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P.  Karasiuka o  możliwość przeżycia rekolekcji wiel-

kopostnych prowadzonych przez polskiego kapłana. 

Spotkanie w niedzielę i poniedziałek obejmowało tak-

że przekazanie wiadomości na temat KUL i odpowie-

dzi na liczne pytania dotyczące bieżących uwarunko-

wań naszej ojczyzny. Doświadczenie gościny w  pol-

skich domach i ferwor dyskusji o aktualnych sprawach 

Polski ukazały potrzebę obecności kapłana z ojczyste-

go kraju. 

Istotnym elementem pobytu w Christchurch było 

spotkanie z  polską konsul honorową Diane Winso-

me Dormer, która jest bardzo życzliwa Katolickiemu 

Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła  II. Podczas 

wizyty podjęliśmy rozmowy na temat współpracy na-

ukowej. Rezultatem wzajemnych propozycji było spo-

tkanie na University of Canterbury, gdzie zostałem 

przyjęty przez prof. Martina Hollanda, dyrektora Na-

tional Centre for Research on Europe na tej uczel-

ni. Dyskutowaliśmy na temat możliwości aplikowa-

nia o  granty w  ramach projektu Jean Monet Chair, 

którego prof.  Holland jest aktywnym uczestnikiem. 

Spośród polskich naukowców na uczelniach w Christ-

church pracują m.in. prof.  Krzysztof Pawlikowski 

i dr Elżbieta Hiszczyńska-Sawicka. 

Motywem zaproszenia prorektora KUL do Mel-

bourne było poprowadzenie nowenny przed świętem 

Bożego Miłosierdzia oraz głoszenie kazań w  sank-

tuarium prowadzonym przez księży chrystusowców 

w tym mieście. Owoc tej działalności duszpasterskiej 

został szybko udostępniony szerszemu gronu odbior-

ców przez umieszczenie kazań na stronie stowarzy-

szenia Ogniwo Miłosierdzia, które funkcjonuje przy 

sanktuarium. Obchody tego święta w  Melbourne są 

ewidentnym przykładem oddziaływania polskiej po-

bożności na duchowość tego miasta. W  trzydziestu 

czterech kościołach zorganizowano tu specjalne na-

bożeństwa w  Niedzielę Miłosierdzia Bożego połą-

czone z zapewnieniem okazji do spowiadania, co jest 

dość niezwykłe dla praktyki duszpasterskiej Kościoła 

w Australii. 

Pobyt w Melbourne stał się także okazją do złoże-

nia wizyty rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Au-

stralii i Nowej Zelandii o. Wiesławowi Słowikowi SJ. 

Uczestniczyli w  niej także o.  Tadeusz Rostworow-

ski  SJ i  o.  Bernard Morawski  OFMCap. W  bardzo 

życzliwej atmosferze rozmawialiśmy o współczesnych 

uwarunkowaniach działalności Uniwersytetu. Zapo-

znanie z nimi okazało się ważne dla lepszej komunika-

cji Uczelni ze środowiskami polonijnymi w Australii.

Życzliwość wobec KUL i  troska o  jego przy-

szłość jest wyrażana przez wielu Polaków w  stanie 

Wictoria. Jedną z  form pomocy, na której owocność 

wskazał o. Wiesław Słowik, jest wymiana profesorów. 

W  związku z  potrzebami personalnymi uczelni au-

stralijskich mogłaby być ona bardzo korzystna dla obu 

stron. Przykładem cennej wizyty naukowej profesora 

z KUL w Melbourne okazał się pobyt dra hab. Bogu-

sława Marka, prof. KUL, kierownika Katedry Tyflo-

dydaktyki Języka Angielskiego i  Komunikacji Alter-

natywnej w Instytucie Filologii Angielskiej KUL. Jego 

wystąpienie w sanktuarium w Keysborough odbiło się 

szerokim echem i wyraziło się we wsparciu material-

nym jego zaangażowania w edukację dzieci niewido-

mych w  Nepalu. Koniecznie trzeba podkreślić bez-

interesowne i wielkoduszne przyjęcie prof. B. Marka 

przez rodzinę państwa Moszczyńskich.

Ostatnim punktem długiej wizyty w Australii był 

pobyt w  Ośrodku Duszpasterstwa Polskiego im.  Ja-

na Pawła II w Canberze. Prowadzone przez mnie re-

kolekcje dla kapłanów na temat sposobu napełniania 

się Duchem Świętym zgromadziły ponad dwudziestu 

duszpasterzy Polonii w Australii i Nowej Zelandii. Po-

nadto przedstawiłem im informacje dotyczące aktual-

nego funkcjonowania KUL. W dialogu z redaktorem 

czasopisma „Przegląd Katolicki” ks.  drem Antonim 

Dudkiem ustaliliśmy sposób informowania wspólnoty 

polskiej w Australii o wiernym Kościołowi stanowisku 

KUL wobec aktualnych wyzwań kulturowych. Jednym 

z elementów pobytu w Canberze było złożenie wizyty 

ambasadorowi RP w Australii Pawłowi Milewskiemu, 

który jest bardzo życzliwie nastawiony do Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła  II. Polacy 

skupieni przy ośrodku duszpasterskim prowadzonym 

przez księży chrystusowców w Canberze interesują się 

losami Uczelni, czego wyrazem jest lektura „Przeglądu 

Uniwersyteckiego”, docierającego na antypody.

Podczas wizyty w Australii i Nowej Zelandii, pro-

mując Uniwersytet, mogłem rozprowadzić płyty z na-

graniami pieśni pasyjnych i  ludowych w  wykonaniu 

Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła  II, a  także upowszechniać foldery z  wystawy 

przygotowanej na KUL z okazji kanonizacji naszego 

wieloletniego profesora, wystawianej w wielu miastach 

w Polsce i poza jej granicami, pt. „Jan Paweł II – dar 

Polski dla świata”. Dużą popularnością cieszyła się też 

autorska książka W odpowiedzi na dar Miłosierdzia, za-

wierająca teksty głoszonych rekolekcji wielkopostnych.

Doświadczenie pracy duszpasterskiej wśród emi-

gracji i  poznawanie uwarunkowań życia Polaków 

w  Australii potwierdzają aktualność polskiego stylu 

duszpasterstwa i  podkreślają wagę spotkania kapłana 

z wiernymi. Mimo przyjaznego klimatu i dość dużego 

bogactwa tego kraju problemy mieszkających tu lu-

dzi są podobne do tych z innych części świata i rów-

nież wymagają ewangelicznej odpowiedzi na pytania 

o sens życia i cel ludzkiej wędrówki. Misją uniwersyte-

tu katolickiego jest kształcenie ludzi zdolnych podjąć 

trud wskazywania innym znaków nadziei i ożywiania 

w nich zapału do odnawiania oblicza świata. Podtrzy-

mywanie kontaktu KUL ze  środowiskami polonijny-

mi jest dlatego nadal potrzebne i owocne. Winno ono 

trwać i znajdować nowe formy, coraz bardziej przysto-

sowane do aktualnych warunków.

Diabeł tasmański 

(fot. o. Andrzej Derdziuk)

Rezurekcja w Melbourne 

(fot. ks. Artur Botur SChr)
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Społeczeństwa wielu krajów wciąż odczuwają skut-

ki ostatniego kryzysu finansowego, który szybko 

przerodził się w kryzys gospodarczy. Wywołał on na 

nowo pytania o granice wolności działania coraz sil-

niejszych niepublicznych aktorów życia gospodarcze-

go, zdolnych wpływać na losy państw na całym świe-

cie, a przede wszystkim pytanie o cel gospodarki. Pro-

blematykę tę uczyniono tematem międzynarodowej 

konferencji naukowej pt. „Gospodarka – dobro wspól-

ne – szczęście. Interdyscyplinarne perspektywy etyki 

gospodarczej“ (Wirtschaft – Gemeinwohl – Glück. 

Wirtschaftsethische Perspektiven interdisziplinär), 

która odbyła się w  dniach 9-11  IV 2015  r. na Uni-

wersytecie Wiedeńskim, obchodzącym w  tym roku 

650-lecie istnienia. Renomowani referenci pochodzą-

cy z  różnych ośrodków akademickich w  krajach eu-

ropejskich i USA w wykładach oraz podczas dyskusji 

wykazywali, że współcześnie miarą sukcesu gospodar-

czego nie mogą być jedynie wskaźniki ekonomicz-

ne (np. PKB), lecz poziom dobrobytu całego społe-

czeństwa i jego zadowolenia (Tomáš Sedláček, Praga). 

Wymaga to uwzględniania kategorii dobra wspólnego 

oraz zakorzeniania gospodarki w  życiu społecznym, 

a  także uwzględniania w  ramach zasady zrównowa-

żonego rozwoju wymogów środowiska naturalnego 

(Fred Luks, Wiedeń). Próba łączenia sfery życia go-

spodarczego i społecznego stanowi ważny element zy-

skującej na znaczeniu koncepcji ekonomii społecz-

nej (Luigino Bruni, Rzym). Na straży godności osoby 

ludzkiej i  jej praw, które mogą być zagrożone przez 

rosnącą siłę globalnych korporacji, stoi coraz lepsza 

ochrona praw człowieka (Peter Kirchschläger, Lucer-

na) oraz znajdujące coraz szerszą akceptację standardy 

oparte na idei społecznej odpowiedzialności przed-

siębiorstw (Michaela Schaffhauser-Linzatti, Wie-

deń). Wobec pogłębiania się dysproporcji społecznych 

i ekonomicznych zarówno w poszczególnych krajach, 

jak i w skali globalnej – między krajami i  regionami, 

zadaniem etyki gospodarczej jest wskazywanie sposo-

bów działań gospodarczych zmniejszających podziały 

i  sprzyjających spajaniu społeczeństw (Georges En-

derle, USA). 

W  panelu dyskusyjnym z  udziałem Martina Bar-

tensteina – byłego austriackiego ministra gospodarki 

i pracy, Ericha Foglara – przewodniczącego austriac-

kiego zrzeszenia związków zawodowych oraz Aloisa 

Baumgartnera – profesora Uniwersytetu Monachij-

skiego szukano na przykładzie austriackiej gospodarki, 

funkcjonującej w strukturach Unii Europejskiej i moc-

no tkwiącej w sieci globalnych powiązań, odpowiedzi 

na pytanie, co gospodarka wnosi do dobra wspólnego. 

Mimo różnicy zdań w  szczegółowych kwestiach pa-

neliści zgodzili się, że warunkiem dobrobytu, jakim 

cieszy się od lat społeczeństwo austriackie, jest wywa-

żona polityka realizująca model społecznej gospodarki 

rynkowej i dialog społeczny. W ostatniej części konfe-

rencji, poświęconej Europie Środkowej, przedstawiono 

sytuację społeczno-gospodarczą w niektórych krajach 

tej części naszego kontynentu z uwzględnieniem per-

spektywy etycznogospodarczej (Ivan Štuhec, Lublana; 

Petr Štica, Praga; Alžbeta Dufferová, Bratysława; Ma-

rijana Kompes, Zagrzeb; Stanisław Fel, Lublin).

Konferencja, odbywająca się w  głównym 

gmachu Uniwersytetu Wiedeńskiego, została 

zorganizowana przez Instytut Etyki Społecznej 

tej uczelni i  Stowarzyszenie Etyków Społecznych 

w Europie Środkowej (Vereinigung für Sozialethik in 

Mitteleuropa). Obydwa te podmioty łączy osoba prof. 

Ingeborg Gabriel – dyrektor wspomnianego Instytutu 

i  przewodniczącej Stowarzyszenia, powołanego do 

życia w 1992 r. przez Rudolfa Weilera, emerytowanego 

profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stowarzyszenie 

Etyków Społecznych w  Europie Środkowej skupia 

naukowców uprawiających chrześcijańską etykę 

społeczną z  10 krajów Europy Środkowej (Austria, 

Chorwacja, Czechy, Niemcy, Polska, Słowacja, 

Słowenia, Ukraina, Rumunia, Węgry). Ma ono na celu 

szeroko rozumianą wymianę naukową. Organizuje 

m.in. międzynarodowe konferencje naukowe 

w  krajach środkowoeuropejskich (2009 – Zagrzeb, 

2013 – Wiedeń, 2014 – Sybin). W ramach sieci Ethics 

and Politics in the European Context, funkcjonującej 

jako element CEEPUS – 

Central European Exchange 

Program for University 

Studies (odpowiednik 

Erasmusa dla Europy 

Środkowej), koordynuje 

wymianę akademicką 

młodych naukowców 

i  doktorantów z  krajów 

Europy  Ś rodkowej , 

Wschodniej i  Południowej 

oraz organizuje szkoły letnie 

(2014 – Koszyce, 2015 – 

Wrocław). W  ostatnim 

d n i u  k o n f e r e n c j i , 

11  IV 2015  r., podczas 

Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia Etyków 

Społecznych w  Europie 

Środkowej wybrano nowy 

zarząd na kolejną 3-letnią 

kadencję. 

Międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Wiedeńskim

Gospodarka – dobro 
wspólne – szczęście

ks. dr hab. Stanisław 
Fel, prof. KUL
dziekan Wydziału Nauk 
Społecznych

Wykład ks. dra hab. Stanisława 
Fela, prof. KUL 

(fot. Yaroslav Gerbut)
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Po raz pierwszy po prawie 60 latach zaprezento-

wane zostały we Wrocławiu śląskie rzeźby gotyc-

kie, które Kuria Metropolitalna Wrocławska przeka-

zała w 1956 r. w darze Katolickiemu Uniwersytetowi 

Lubelskiemu. Na wystawie w  Muzeum Narodowym 

znalazły się m.in.: łączona z  pracownią Jacoba Be-

inharta drewniana figura Złotej Katarzyny z  Katter-

necke we Wrocławiu, figura św. Sebastiana z kościoła 

św. Mikołaja w Mycielinie, a także trzy retabula ołta-

rzowe z Gałowa, Rudna i Kliczkowa.

Na skutek grabieżczej polityki niemieckich władz 

okupacyjnych zbiory Muzeum Uniwersyteckiego im. 

ks. kan. Jana Władzińskiego zostały „zabezpieczone” 

już w  grudniu 1939  r. i  ślad po nich zaginął. Powo-

jenne władze Uniwersytetu, nawiązując do wcześniej-

szych tradycji muzealnych, podjęły trud reaktywowa-

nia zbiorów. Inicjatorem tych działań był ks.  rektor 

Józef Iwanicki, który w 1956 r. skierował list do bisku-

pów diecezjalnych z apelem o wytypowanie z podle-

głych im muzeów sztuki sakralnej obiektów dla KUL. 

Do apelu pozytywnie ustosunkowała się jedynie kuria 

we  Wrocławiu, ofiarując 26 eksponatów, w  tym 14 

przykładów śląskiej plastyki z XV-XVI w. 

Dzięki tej darowiźnie zbiory muzealne KUL mogą 

poszczycić się dziś największą na wschód od Wisły 

kolekcją średniowiecznej plastyki śląskiej. Znalazły się 

w niej dzieła czołowych warsztatów śląskich późnego 

średniowiecza. Prezentowana wystawa stanowi zwień-

czenie projektu badawczego, prowadzonego w  latach 

2011-2012 w  Instytucie Historii Sztuki KUL, mają-

cego na celu rozpoznanie atrybucji oraz miejsc pier-

wotnego przechowywania rzeźb, gdyż na skutek za-

wirowań wojennych większość z  nich utraciła swoją 

tożsamość.

Rzeźby z KUL pokazane zostały w Sali Pompejań-

skiej, najbardziej reprezentacyjnym wnętrzu Muzeum 

Narodowego, tuż obok stałej ekspozycji sztuki śląskiej 

XII-XVI  w. Stwarza to znakomitą okazję do skon-

frontowania zabytków z  naszych zbiorów z  innymi 

realizacjami powstałymi w  artystycznym środowisku 

Wrocławia i Śląska, nierzadko w tych samych warszta-

tach. Powszechny zachwyt wzbudza figura Złotej Ka-

tarzyny z Katternecke, tj. z nieistniejącej już narożnej 

kamienicy przy Nowym Targu, u zbiegu ul. Purkynie-

go (dawna Breitestrasse) i św. Katarzyny, wchodzącej 

w skład zabudowań klasztoru Dominikanek, gdzie od 

średniowiecza znajdował się wyszynk „Pod Złotą Ka-

tarzyną” (Kretschamhaus zur Goldenen Katharina). 

Swą nazwę zawdzięczał on tejże figurze, która stała 

w niszy ponad portalem i stanowiła godło kamienicy. 

Około roku 1864 złoty płaszcz niewiasty przemalo-

wany został niebieską farbą olejną. Rzeźba szczęśliwie 

przetrwała wojnę w  Erzbischöfliches Diözesanmu-

seum in Breslau, którego prawnym kontynuatorem 

w  czasach polskich stało się wrocławskie Muzeum 

Archidiecezjalne. 

Ze szczególnym uznaniem specjalistów spotyka się 

również figura św. Sebastiana z kościoła św. Mikołaja 

w Mycielinie – jako reprezentatywne dzieło warszta-

tu Mistrza Ołtarza z Gościeszowic, ale też jako popis 

konserwatorskich umiejętności studentki Wydziału 

Konserwacji i  Restauracji Dzieł Sztuki ASP w  Kra-

kowie Pauliny Wirkijowskiej, prowadzonej przez Bar-

barę Budziaszek, kierownika Pracowni Konserwacji 

i  Restauracji Rzeźby Drewnianej, Polichromowanej. 
W ramach prac konserwatorsko-restauratorskich pod-

jęto się rekonstrukcji brakujących partii rzeźby na po-

stawie przedwojennych przekazów ikonograficznych 

i innych, bliskich jej stylistycznie i warsztatowo zabyt-

ków oraz przeprowadzono próby usuwania zabrudzeń 

z powierzchni olejnych warstw malarskich z zastoso-

waniem nanomateriału. Rzeźba eksponowana jest ak-

tualnie na stelażu, będącym równocześnie odtworzoną 

formą rzeźbiarską, skonstruowaną w  sposób umożli-

wiający umieszczenie w  niej oryginału bez dodatko-

wych mocowań (por. Odzyskany blask. Ocalone dzieła 

sztuki ze  zbiorów muzealnych KUL. Katalog, red.  K. 

Przylicki, Lublin 2015, s. 24).

Wszystkie zaprezentowane rzeźby opatrzone zo-

stały szczegółowym komentarzem kuratorów wysta-

wy – piszącego te słowa i  Bożeny Guldan-Klamec-

kiej na temat proweniencji, datowania, formy i  stylu 

zabytków, uzupełnionym o  bogaty materiał porów-

nawczy w postaci przedwojennych fotografii, a  także 

wizualizacji, będących próbą rekonstrukcji brakują-

cych elementów szaf ołtarzowych (np. szafa retabu-

lum Wielkiej Świętej Rodziny z kościoła Trzech Króli 

w Kliczkowie) i większych zespołów rzeźbiarskich (np. 

grupa Ukrzyżowania tęczowego z  kościoła Podwyż-

szenia Krzyża Świętego w Szymocinie), opracowanych 

graficznie przez Annę Kowalczyk z Pracowni Multi-

medialnej KUL.

Wystawa śląskiej rzeźby gotyckiej ze zbiorów KUL 
we wrocławskim Muzeum Narodowym

Powrót do Wrocławia
dr Krzysztof Przylicki

Instytut Historii Sztuki

Wystawa prezentowana 
we Wrocławiu od 27 IV do 

28 VI 2015 r.
(fot. Muzeum Narodowe 

we Wrocławiu)
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Czad jest krajem położonym w  sercu Afryki. Na 

jego terenie można wyróżnić trzy obszary geogra-

ficzne: na północy kraju rozciąga się pustynia Sahara, 

środkowy obszar to sucha strefa Sahelu, a południową 

część zajmuje obszar sawannowy. Przez 6 miesięcy nie 

spada tam ani kropla deszczu, zaś ekspansja pustyni 

powoduje stałe pomniejszanie obszarów wilgotnych. 

Jest to jeden z  najsuchszych i  zarazem najbiedniej-

szych krajów Afryki. Mieszka w nim około 11 milio-

nów ludzi. Cała historia tego kraju jest trudna. Dopie-

ro od 2008 r. panuje tam pokój. Od 7 lat wolny Czad 

może prowadzić odbudowę kraju, jednak podstawo-

wy problem to bieda, choroby, a  przede wszystkim 

brak wody. Aż 56% ludności nie ma dostępu do wody 

pitnej. Kobiety i  dzieci przemierzają dziennie wie-

le kilometrów, aby zaczerpnąć wody do zaspokojenia 

podstawowych potrzeb gospodarstw domowych. Brak 

dostępu do wody powoduje wysychanie upraw, śmierć 

zwierząt hodowlanych, a  to prowadzi do głodu. Do-

datkowo brak wody uniemożliwia utrzymanie higieny, 

co jest główną przyczyną zachorowań i epidemii. 

 Nie trzeba wyjeżdżać na misje, by pomóc miesz-

kańcom Czadu. W Polsce działa Salezjański Wolon-

tariat Misyjny „Młodzi Światu” (SWM), który wysyła 

misjonarzy w  różne zakątki świata, ale koordynuje 

również pomoc z kraju. 

 W  Lublinie akcja na rzecz Czadu jest organizo-

wana od 2012  r. Podczas konferencji „Sobór Waty-

kański  II – wspomnienia i  refleksje”, która odbyła 

się w parafii pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchow-

skiej w Lublinie, zrodził się pomysł na akcję wpisują-

cą się w klimat ówczesnego roku – Roku Wiary. Do 

uczestników konferencji z  SWM dotarła informacja 

o  misjonarzu ks.  Arturze Bartolu  SDB, który pro-

si o  pomoc dla swoich pozbawionych wody parafian 

w rejonie Sarh. Wtedy została podjęta decyzja o zbie-

raniu funduszy na budowę tam studni poprzez zbiórkę 

makulatury. W  ramach pomocy Czadowi odbyła się 

również akcja „Listy do narzeczonych – bukiet wody 

żywej”, w której narzeczeni proszą o przesłanie pienię-

dzy na budowę studni w Czadzie zamiast przynosze-

nia kwiatów w dniu ich ślubu, oraz zbiórka pieniędzy 

do puszek z tekstem P.G. Frassatiego: „…chcę dzielić 

się tym, co mam, odmawiając sobie jakiegoś dobra, by 

pomóc bliźnim w potrzebie…”. Z uzyskanych wtedy 

funduszy (2012-2013) udało się wybudować 3  stud-

nie. Jako że to kropla w morzu potrzeb, zaangażowa-

nie jest nadal ważne. Do 2014 r. wybudowano kolejne 

studnie. Aktualnie trwa akcja zbierania funduszy na 

5 kolejnych.

Zbiórka makulatury odbywała się także na KUL. 

W  tym roku już po raz drugi studenci Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła  II włączyli się 

aktywnie w  tę formę pomocy. Akcję koordynowała 

Maja Czerniec, prezes Koła Naukowego Studentów 

Psychologii KUL. Rok temu odbyła się zbiórka sta-

rych telefonów komórkowych. W  tym roku, dzięki 

współpracy Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdro-

wia KUL, Koła Naukowego Studentów Psychologii 

KUL oraz władz Uniwersytetu, udało się zorganizo-

wać w dniu 3 III 2015 r. w atrium Collegium Norwi-

dianum akcję promującą pomoc przy budowie studni 

w Czadzie pod hasłem „Buduj z nami studnie w Cza-

dzie”. Rozdano wiele ulotek, zebrano kilkadziesiąt 

starych telefonów komórkowych. Punktem kulmina-

cyjnym był wernisaż fotografii dokumentujących po-

wstawanie studni w rejonie Sarh pt. „Byłem spragnio-

ny, a  daliście mi pić”. Zdjęcia pochodzą ze  zbiorów 

ks.  Artura Bartola, misjonarza w  Sarh. Wiele oglą-

dających je osób, zaskoczonych było tym, że w  dzi-

siejszych czasach są jeszcze miejsca na świecie, gdzie 

pracuje się jedynie siłą mięśni, bez specjalistycznego 

sprzętu. W marcowym wydarzeniu na KUL uczestni-

czył Marek Wołkowski z SWM z Krakowa. W imie-

niu organizacji wręczył on dyplomy z  podziękowa-

niem liderom akcji na Lubelszczyźnie. 

 Współczesny człowiek ma odpowiedź na wiele py-

tań. Znamy budowę DNA, potrafimy latać na Księżyc, 

wprowadzamy coraz to nowe technologie ulepszają-

ce życie. Ale czy wylewając kolejny litr wody, przy-

najmniej jedna osoba zastanowiła się nad tym, że na 

świecie żyją miliony ludzi, dla których woda to najcen-

niejsze, co mogą mieć? I to jest nasze zadanie – starać 

się, by podstawowe potrzeby wszystkich ludzi były 

zaspokojone. 

Studenci i pracownicy KUL wspierają budowę studni w Czadzie

„...daliście mi pić”

Aleksandra Radoń
studentka psychologii

Czadyjczycy 
podczas budowy 
studni (fot. ks. 
Artur Bartol)

Kierownik Katedry 
Psychoterapii i Psychologii 
Zdrowia dr hab. Agnieszka 
Kulik i Marek Wołkowski 
z SWM wręczają studentce 
Mai Czerniec dyplom 
z podziękowaniem za 
zaangażowanie w akcję 
pomocy Czadowi 
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Modelowe obrady Organizacji Narodów Zjed-

noczonych nie są czymś nowym w  Polsce, nie 

wspominając już o  innych krajach. Pomysł powstał 

w  latach 20. ubiegłego wieku jako modelowe obrady 

Ligi Narodów. Nigdy nie zostało oficjalnie ustalone, 

czy pierwszym MUN-em (Model United Nations) 

był Berkeley Model United Nations, Harvard Model 

United Nations czy National Model United Nations. 

Pewne jest natomiast, że za datę narodzin modelo-

wych obrad ONZ możemy uznawać wczesne lata 50. 

XX w.

Pomysł jest prosty – młodzi ludzie z różnych kra-

jów, podczas trwających kilka dni obrad, mają okazję 

wcielić się w  przedstawicieli dyplomatycznych przy-

dzielonych im państw (oficjalnie obowiązuje zakaz re-

prezentowania swojej ojczyzny). Dyskusje – w języku 

angielskim – odbywają się na wybrane przez organi-

zatorów tematy. Z  reguły należą do nich najbardziej 

aktualne i palące międzynarodowe problemy politycz-

ne i ekonomiczne. Owocem wielogodzinnych debat są 

rezolucje, które młodzi dyplomaci uchwalają podczas 

końcowego Zgromadzenia Ogólnego.

CULMUN (Catholic University of Lublin Mo-

del United Nations) powstał jako jedna z pierwszych 

w Polsce akademickich wersji znanych i popularnych 

w  liceach wydarzeń. Młodsi koledzy oczywiście byli 

bardzo mile widziani i  stanowili większość uczestni-

ków, jednak inicjatywa miała na celu otworzenie świa-

ta modelowych obrad ONZ dla studentów.

Tegoroczna pierwsza (i  miejmy nadzieję, że nie 

ostatnia) edycja tego wydarzenia odbyła się w dniach 

15-17  IV 2015  r. na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II. W wydarzeniu, zorganizo-

wanym przez studentów KUL, UMCS i Politechniki 

Lubelskiej, wzięło udział 27 osób, głównie z  Lubli-

na. W  dwóch zespołach – Radzie Bezpieczeństwa 

(przewodniczący Piotr Kaczyński) oraz Komisji Praw 

Człowieka (przewodnicząca Kinga Kliszcz) – oma-

wiane były odpowiednio tematy Naddniestrza i Pań-

stwa Islamskiego w Iraku i Syrii oraz prawo kobiet do 

nauki w krajach muzułmańskich i niewolnictwo dzie-

ci w  Indiach. Mimo wysoko postawionej poprzeczki 

i młodego wieku dyplomatów, po długich dyskusjach 

udało się utworzyć przemyślane i wartościowe rezolu-

cje dla prawie wszystkich problemów. Dowodzi to, że 

młodzieży nieobce są trudne tematy i potrafi ona po-

ważnie rozmawiać oraz z rozwagą dobierać argumenty.

Taki jest właśnie jeden z celów propagowania tego 

typu konferencji. Młodzi ludzie stykają się z procedu-

rami międzynarodowej organizacji, szlifują język obcy, 

uczą się kulturalnego i  rzeczowego wyrażania opinii. 

Uczą się wyszukiwania informacji i  pisania urzędo-

wych dokumentów, wcielają się w osoby reprezentują-

ce poglądy całkowicie różne od ich osobistych i próbu-

ją ich bronić. Poszerza to wiedzę o świecie (polityczną, 

ekonomiczną, kulturową), rozwija empatię, pobudza 

do nawiązywania nowych kontaktów. Z obrad wynosi 

się nie tylko ewentualne nagrody. To przede wszyst-

kim nowe doświadczenia, umiejętności, znajomości 

i różne nazwiska zapisane w telefonie pod nazwą kraju. 

MUN to nie wydarzenie – to stan umysłu. Piękny, nie-

powtarzalny i nie sposób się od niego uwolnić. Zresztą 

mało kto tego chce – gdy się raz spróbowało, pragnie 

się więcej i więcej.

Kinga Kliszcz
studentka matematyki 

UMCS

CULMUN 2015

Jak w trzy dni 
rozwiązać problemy 
współczesnego świata

Uczestnicy obrad 
(fot. Wojciech Pawlak)

Podczas uroczystości otwarcia CULMUN (fot. Wojciech Pawlak)
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Każdy, kto znał prof. Antoniego Zołę, przyzna, że 

był niezwykłym człowiekiem. Jako wychowaw-

ca wielu pokoleń muzykologów wykazywał ogromne 

zatroskanie o  młodzież akademicką. Był wybitnym 

naukowcem i  cenionym wykładowcą. Swoją wiedzą 

i  doświadczeniem naukowo-badawczym dzielił się 

ze studentami w sposób interesujący i zachęcający do 

dyskusji. Mimo wielu obowiązków zawodowych i ro-

dzinnych zawsze potrafił znaleźć czas na choćby chwi-

lę prywatnej rozmowy. Nie dbał o dobra doczesne, nie 

skupiał się na sobie, ale na drugim człowieku, który 

potrzebował uwagi i  troski. W  swoim życiu kiero-

wał się bezinteresownością i pokorą. Był człowiekiem 

wielkiego serca, niezwykle prawym i  skromnym, peł-

nym dobroci i życzliwości.

Urodził się 15  XII 1948  r. w  Załężu koło Jasła 

na Podkarpaciu. Ukończył liceum ogólnokształcące 

w Krakowie. Od 1972 r. związał się z Katolickim Uni-

wersytetem Lubelskim, gdzie podjął studia w  Insty-

tucie Muzyki Kościelnej, ukończone w  1977  r. pra-

cą magisterską Problem wariabilności międzystrof icz-

nej polskich śpiewów religijnych z  żywej tradycji, na-

pisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Bolesława 

Bartkowskiego. Bezpośrednio po studiach rozpoczął 

pracę w Instytucie Muzyki Kościelnej KUL i prowa-

dził zajęcia z harmonii teoretycznej. W  latach 1980-

1984 był sekretarzem redakcji Śpiewnika liturgicznego, 

opracowywanego na zlecenie Konferencji Episkopa-

tu Polski. W  1984  r. został asystentem w  Katedrze 

Etnomuzykologii i Hymnologii, której kierownikiem 

był ks. prof. Bartkowski. W 1992 r. obronił rozprawę 

doktorską Problem tonalności w  polskich śpiewach reli-

gijnych z żywej tradycji. Na stanowisku adiunkta został 

zatrudniony w  1997  r. Po śmierci ks.  prof. B.  Bart-

kowskiego w  1998  r. kierował pracami naukowo-ba-

dawczymi Katedry. Habilitację uzyskał w  2004  r. na 

podstawie książki Melodyka ludowych śpiewów religij-

nych w  Polsce i  wówczas objął kierownictwo Katedry 

Etnomuzykologii i Hymnologii. W latach 2005-2012 

pełnił funkcję dyrektora Instytutu Muzykologii KUL. 

Był członkiem Towarzystwa Naukowego  KUL oraz 

Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Zasiadał tak-

że w Radzie Naukowej czasopism „Pro Musica Sacra” 

oraz „Additamenta Musicologica Lublinensia”.

Brał udział w licznych sympozjach i konferencjach 

naukowych krajowych i  międzynarodowych. Prowa-

dził aktywną współpracę z różnymi ośrodkami w za-

kresie wspólnych badań nad ludową kulturą muzycz-

no-religijną, m.in. współpracował z Zakładem Etno-

lingwistyki UMCS, Instytutem Sztuki PAN, Domem 

Tańca w  Warszawie czy z  Muzeum Etnograficznym 

w Kolbuszowej i w Rzeszowie. Wyniki tej współpracy 

i badań upowszechniał w swoich publikacjach. Przez 

dwie kadencje pełnił funkcję opiekuna studentów, 

a  przez cztery lata funkcję kuratora Koła Naukowe-

go Studentów Instytutu Muzykologii KUL. Za jego 

rzetelną wiedzę i głębokie oddanie pracy dydaktycznej 

studenci kilkakrotnie nagradzali go tytułem Najlepszy 

Wykładowca (2004, 2005, 2006). Oprócz autorskiej 

książki habilitacyjnej był też współredaktorem kilku 

publikacji książkowych. Napisał ponad 30 artykułów 

naukowych. Był promotorem 6 rozpraw doktorskich, 

58 prac magisterskich i 28 prac licencjackich.

Profesor Antoni Zoła przez wiele lat wykładał rów-

nież w Archidiecezjalnym Studium Organistowskim, 

w  co angażował się nie mniej niż w  pracę nauko-

wo-dydaktyczną. Długi czas pełnił posługę organisty 

w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczy-

nie, gdzie założył chór parafialny. Dokonał licznych 

opracowań chóralnych i  organowych polskich pieśni 

religijnych oraz gregoriańskich śpiewów religijnych. 

We wspomnienie patronki muzyki kościelnej św. Ce-

cylii 22  XI 2014  r. otrzymał z  rąk abpa  Stanisława 

Budzika odznaczenie Lumen Mundi wraz z podzię-

kowaniem za wieloletnią pracę dydaktyczną, naukową 

i wydawniczą w Archidiecezjalnym Studium Organi-

stowskim. Nagrodę przyznano mu w uznaniu ewange-

licznej postawy, dzięki której łatwiej można zrozumieć 

słowa papieża Franciszka: „wiara nie mieszka w mro-

ku, jest ona światłem dla naszych ciemności”.

Był niestrudzonym badaczem ludowych śpiewów 

religijnych w  Polsce. Badania te rozpoczął w  1970 r. 

ks.  prof. Bolesław Bartkowski we  współpracy z  prof. 

Janem Stęszewskim i przy wsparciu ówczesnego kie-

rownika IMK  KUL ks.  prof. Karola Mrowca. Od 

1973  r. Antoni Zoła, jeszcze jako student muzyko-

logii, uczestniczył w badaniach terenowych nad żywą 

tradycją śpiewów religijnych w Polsce, nagrywając re-

pertuar muzyczny w ponad 200 miejscowościach oraz 

koordynując badania prowadzone przez inne zespoły. 

Owocem pracy w terenie jest zbiór ponad 25 000 na-

granych śpiewów, uważany za jeden z  największych 

w Europie, a zgromadzony w Archiwum Muzycznego 

Folkloru Religijnego przy Katedrze Etnomuzykolo-

gii i  Hymnologii Instytutu Muzykologii KUL. Wy-

miernym wynikiem pracy badawczej są edycje kilku 

22 I 2015 r. zmarł dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL

Wybitny etnomuzykolog

dr Kinga 
Strycharz-Bogacz
Instytut Muzykologii

fot. Roman Czyrka
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śpiewników pod jego redakcją (Śpiewnik liturgiczny, 

Śpiewnik kresowy, Polski śpiewnik popularny) i  zbio-

rów pieśni oraz innych opracowań. Szczególne miejsce 

w jego dorobku zajmuje seria wydawnicza Polskie śpie-

wy religijne społeczności katolickich. Był współredakto-

rem jej pierwszego tomu, opublikowanego w 1990 r., 

a  następnie redaktorem naczelnym kolejnych plano-

wanych, które przygotowywał do druku. Część mate-

riałów z żywej tradycji śpiewów religijnych udostępnił 

do opublikowania na płytach przy współpracy z róż-

nymi zespołami wykonawczymi, np. Kapelą Brodów 

czy Fundacją „Muzyka Kresów”. W  pierwszej deka-

dzie XXI  w. rozszerzył systematyczne badania em-

piryczne na takie kraje, jak: Ukraina, Białoruś, Li-

twa (poszukiwanie wzajemnych infiltracji muzycznych 

tych tradycji z  tradycją w Polsce) oraz kraje pozaeu-

ropejskie (badanie kultury muzycznej wyspy Flores 

w Indonezji). Dokonał także licznych transkrypcji lu-

dowej muzyki instrumentalnej oraz pieśni ludowych.

W badaniach nad żywą tradycją śpiewów religijnych 

w Polsce prof. Antoni Zoła, kontynuując nowatorską 

koncepcję badań ks. prof. Bartkowskiego, określił ich 

miejsce i  znaczenie w  szeroko pojmowanym folklo-

rze muzycznym. Dokonując charakterystyki ludowych 

pieśni, uwzględnił również po raz pierwszy opis lu-

dowych pieśni religijnych. Twierdził, że pieśń ludowa 

ma szczególny charakter, jest to bowiem anonimowa 

twórczość, która od wieków funkcjonuje wśród ludu 

i jest przekazywana w sposób ustny, zachowując orygi-

nalne cechy regionalne bądź lokalne. Ponadto ludowa 

kultura muzyczna ma swoje długie tradycje i  zawsze 

związana jest z obrzędami i zwyczajami, które stano-

wią kanwę tejże kultury. W  literaturze pieśń ludowa 

opisywana jest poprzez powiązania z ludową muzyką 

świecką, podkreśla się więc jej związki z  ludową ob-

rzędowością, ludowym tańcem itp. W tym kontekście 

zwracał szczególną uwagę na fakt, iż oprócz pieśni 

świeckiej istnieje także ludowa pieśń religijna. Mimo 

że badania nad nią rozpoczęto dopiero w  latach  70. 

XX  w., funkcjonuje ona podobnie jak pieśń świecka, 

wykazuje jednak powiązania z  liturgią i  obrzędowo-

ścią religijną, a  także genetyczne związki z  chorałem 

gregoriańskim. Dowodził, że początki ludowej pieśni 

religijnej, wpisane w monodię liturgiczną okresu póź-

nego średniowiecza, wiążą się z powstawaniem pieśni 

w  językach narodowych na bazie muzycznego ma-

teriału chorałowego. Wspomniane powiązania mogą 

dotyczyć bezpośrednich lub pośrednich przystosowań 

chorałowego wzorca, bądź też mogą być świadomym 

odniesieniem, np. stylizacją chorału w czasach współ-

czesnych. Prowadzone przez niego badania ze wzglę-

du na zakres i przedmiot, tj.  religijne śpiewy ludowe 

– ich geneza, źródła i  żywa tradycja, łączyły metody 

badawcze hymnologii i etnomuzykologii, stąd realizo-

wane były dwutorowo – jako badania nad historią pie-

śni (hymnologia) oraz jako badania nad żywą tradycją 

tych pieśni (etnomuzykologia).

Profesor Antoni Zoła był wybitnym znawcą to-

nalności i  melodyki ludowych śpiewów religijnych 

w  Polsce. Twierdził, że pojęcie tonalności oznacza 

podstawowe prawo porządku dźwiękowego w muzy-

ce. Powoływał się na doświadczenia badawcze Walte-

ra Wiory, który postrzegał to zjawisko jako „tonalny 

logos”, czyli coś, co porządkuje materiał dźwiękowy 

w skali wertykalnej i ma właściwości ponadkulturowe. 

Żywą tradycję śpiewów religijnych odnosił do tonal-

ności chorału gregoriańskiego, do systemu skal ko-

ścielnych bądź systemu dur-moll, a  także do rodzi-

mej tradycji muzycznej. Badając zaś skomplikowaną 

problematykę melodyki ludowych śpiewów religij-

nych, pragnął dowieść, czy melodyka stanowi jedynie 

zbiór wariantów, czy w jej strukturze zawiera się jakiś 

wyższy stopień organizacji materiału dźwiękowego. 

Wyróżnił wzorce typiczne podlegające wariantowym 

przekształceniom oraz pewne struktury modelowe bez 

odniesień do konkretnych melodii. Zarówno w bada-

niach nad tonalnością, jak i melodyką śpiewów z ży-

wej tradycji zwracał uwagę na zjawisko wariabilności, 

typowe dla ustnego przekazu śpiewów, a  stanowią-

ce nośnik nowych wartości. Jego konsekwencją była 

mnogość wariantów i nowe wersje konkretnych pieśni, 

co warunkowała odmienność tradycji regionalnych, 

subregionalnych czy lokalnych, a  także zróżnicowany 

stosunek ludowych wykonawców do źródłowego zapi-

su śpiewnikowego.

Podkreślał, że etnomuzykologia jako dyscyplina na-

ukowa nie tylko bada zjawiska, ale również je inter-

pretuje. Cel działań stanowi zarówno poznanie bazy 

materiałowej, czyli twórczości samej w  sobie, jak też 

poznanie wszelkich kontekstów, w  których ten ma-

teriał funkcjonuje. Dzięki temu można znaleźć od-

powiedź na pytanie, czym w istocie jest ta twórczość, 

jaka jest jej funkcja, jaka jest natura muzyki ludowej 

i  jak należy interpretować zaobserwowane zjawiska. 

Zauważał, że jest to bardzo szeroki kontekst, dzięki 

czemu etnomuzykologia może być uważana za naukę 

w pełni interdyscyplinarną i wymaga tego rodzaju ba-

dań. Jednocześnie należy pamiętać, że etnomuzyko-

loga interesuje nie tylko genetyczny zasób twórczości 

Nagrodzona książka zawiera 
płyty z nagraniami ze zbiorów 

Archiwum Muzycznego 
Folkloru Religijnego Instytutu 

Muzykologii KUL
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Prof. Antoni Zoła jako dyrektor 
Instytutu Muzykologii KUL, 
ks. prof. Ireneusz Pawlak, 
ks. prof. Karol Mrowiec, ks. prof. 
Józef Ścibor oraz ks. prof. 
Jan Chwałek – 24 XI 2006 r. 
(fot. Roman Czyrka)

pochodzącej wprost od ludu, ale również to, co lud 

przejął z innej warstwy kultury, a co funkcjonuje wśród 

ludu w zakresie muzyki.

W  swoich pracach naukowych Pan Profesor szu-

kał odpowiedzi na istotne kwestie dotyczące zjawisk 

występujących na gruncie muzycznej kultury ludo-

wej. Zastanawiał się, czy nadal istnieje żywa tradycja 

śpiewów religijnych, czyli zasób religijnych śpiewów 

ludowych przekazywanych zwykle drogą pamięciową, 

gdyż wskutek przemian kulturowo-społecznych nastę-

pował stopniowy zanik wielopokoleniowego przekazu 

ustnego. Poruszał również istotną kwestię poczucia 

regionalnej odmienności kulturowej w czasach współ-

czesnych, stąd stawiał pytanie, czy nadal można mówić 

o  regionalności tradycji, gdyż poprzez media nastę-

puje tak duża wymiana informacji z  zakresu kultury 

ludowej, że cechy regionalne, niegdyś bardzo cenio-

ne, obecnie ulegają nieuniknionym głębokim trans-

formacjom czy nawet pewnemu zanikowi. Zwracał 

też uwagę na to, czy nadal istnieje autentyczność tra-

dycji, analizując, czy przekaz autentyczny to przekaz 

zgodny z normami dawnej, najstarszej tradycji, czy ra-

czej jest to przekaz zgodny z obecnym odczuwaniem 

wykonawcy.

Badał różne gatunki śpiewów ludowych funkcjonu-

jących w żywej tradycji w kontekście towarzyszących 

im uwarunkowań wykonawczych, a były to m.in. ko-

lędy i pastorałki, pieśni maryjne, śpiewy wielkopostne 

i pasyjne czy śpiewy za zmarłych. Zajmował się rów-

nież różnymi zjawiskami muzycznymi zachodzącymi 

na gruncie folkloru religijnego wybranych regionów 

takich, jak: ziemia radomska, Pomorze, Wielkopolska, 

Małopolska oraz Podkarpacie. Analizował i  interpre-

tował ludową tradycję muzyczno-religijną w kontek-

ście jej związków z  liturgią, do której wniosła wyjąt-

kowo bogaty repertuar pieśni oraz wiele obrzędów 

i zwyczajów, znanych zarówno w całej Polsce, jak też 

regionalnie bądź lokalnie. Chociaż niektóre z nich zo-

stały skrytykowane przez liturgistów jako wypaczające 

sens liturgicznego przesłania, podkreślał, że liturgiczne 

znaki i symbolika różnią się od języka ludowej poboż-

ności, która jako autentyczne przeżywanie religijno-

ści niejednokrotnie ubogaca liturgię. Skupiał się też 

na istotnym problemie relacji pomiędzy posoborową 

praktyką muzyczno-liturgiczną a  ludowymi tradycja-

mi w  Polsce. W  badaniach nad tym zagadnieniem 

wskazywał na miejsce pieśni tradycyjnych w  liturgii 

sprawowanej współcześnie oraz przedstawiał argu-

menty za utrzymaniem pieśni tradycyjnych w  odno-

wionej liturgii.

Jako etnomuzykolog szczególną uwagę poświęcał 

funkcjonowaniu religijnych śpiewów ludowych w ob-

rzędowości dorocznej i  rodzinnej. To połączenie ba-

dań etnomuzykologicznych z  etnograficznymi przy-

niosło wymierny efekt w  postaci ilustracji muzycz-

nej do dwóch publikacji, docenionych przez znawców 

tradycyjnej kultury ludowej. Podczas Konkursu Pol-

skiego Radia „Nowa Tradycja” jury przyznało wyróż-

nienie „Fonogram Źródeł  2009” za płytę dołączoną 

do albumu Aldony Plucińskiej Polskie świętowanie – 

Adwent – Gody – Zapusty, prezentującą unikalne na-

grania ze  zbiorów Archiwum Muzycznego Folkloru 

Religijnego Instytutu Muzykologii KUL. Następnie 

uhonorowało I nagrodą „Fonogram Źródeł 2014” al-

bum Aldony Plucińskiej Polskie zwyczaje rodzinne 

z dołączonymi bezcennymi nagraniami ze wspomnia-

nego Archiwum, wybranymi, opracowanymi i  opa-

trzonymi komentarzem przez dra hab. Antoniego Zo-

łę, prof. KUL, oraz dr Kingę Strycharz-Bogacz.

Prowadząc przez ponad 40 lat badania nad ludo-

wą tradycją muzyczno-religijną w Polsce, prof. Antoni 

Zoła dobitnie podkreślał jej kulturotwórcze znaczenie, 

które przejawia się w bogactwie i różnorodności reper-

tuaru pieśniowego. Ludowe pieśni religijne śpiewane 

w  kościele uporządkowane są zgodnie z  chronologią 

roku liturgicznego. Inne, wykonywane poza kościo-

łem, łączą rok liturgiczny z cyklem agrarnym, wiążąc 

treści liturgiczne z życiem i pracą na roli. Ludowa po-

bożność od lat przejawiała się w aktywności twórczej, 

a  repertuar ludowych pieśni religijnych przekazywa-

ny żywą tradycją z pokolenia na pokolenie wypełniał 

swoją treścią całe życie człowieka, od jego urodzin do 

śmierci, towarzysząc praktykom liturgicznym w  ko-

ściele, a  także obrzędom oraz zwyczajom rodzinnym 

i domowym. Kulturotwórcza aktywność ludu uwidacz-

niała się na gruncie pobożnościowych praktyk kościel-

nych i  pozakościelnych. Istotne jest, iż poszczególne 

gatunki pieśni i zwyczaje ludowe wpływały na kulturę 

regionalną lub lokalną, a w rezultacie konkretne zwy-

czaje w  przemyślany sposób wypełniano pieśniami, 

które pełniły ściśle określoną funkcję w  ramach tych 

obrzędów.

Wyniesione z domu rodzinnego tradycje kulturowe 

i wrodzona miłość do muzyki stanowiły dla Pana Pro-

fesora doskonały fundament do podjęcia wieloaspek-

towych badań nad religijnym śpiewem ludowym funk-

cjonującym w ustnym przekazie. Podkreślał, że muzy-

ka ludowa była zawsze obecna w określonym środo-

wisku i skierowana do określonych odbiorców, dlatego 

jest mocno zakorzeniona w regionalnej tradycji. Mimo 

jej głębokich przemian, zaniku bądź zmiany funk-

cji dawnych tradycji wiejskiego śpiewu i  muzykowa-

nia, wskazywał możliwości pielęgnowania współcze-

śnie dawnych ludowych tradycji muzycznych. Uważał, 

że niezwykle ważne jest, aby podtrzymywać tradycję 

i przekazywać to, z czym możemy się identyfikować. 

Jeżeli zatracimy tradycję, zatracimy też naszą tożsa-

mość kulturową.



Pożegnani52

10 marca pożegnaliśmy niezwykłego Człowieka… 

Jerzy Jan Markiewicz – prawnik, historyk, 

pisarz (literatura faktu), publicysta – urodził się 2 III 

1928 r. w Biłgoraju (woj. lubelskie). 

O  Panu Profesorze można by śmiało powiedzieć: 

człowiek pasji naukowej. Życie stawiało przed nim 

wiele wyzwań. Podejmował je chętnie i z charaktery-

styczną dla siebie otwartością i  zapałem, począwszy 

od nauki zawodu fotografa i pełnionej funkcji kuriera 

AK, przez sukcesy pisarza oraz obiecującego młode-

go dokumentalisty – historyka i uczonego, potem ad-

wokata. Stał się autorytetem, wzorem i mistrzem dla 

młodszego pokolenia współpracowników, a  dla stu-

dentów – nauczycielem i wychowawcą akademickim.

Lata szkolne – lata wojny

Okres szkolny Jerzego Markiewicza w  większości 

przypadł na najtrudniejszy czas w  najnowszej histo-

rii Polski, czyli na II wojnę światową, która odcisnęła 

swoje piętno na młodym człowieku oraz zdefiniowała 

jego dalsze losy i zainteresowania. 

W  latach 1934-1941 uczęszczał do szkoły po-

wszechnej w Biłgoraju, następnie kontynuował naukę 

na tajnych kompletach, pod koniec wojny w  gimna-

zjum i liceum w Biłgoraju oraz Szczebrzeszynie, gdzie 

w 1947 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. 

Podczas okupacji niemieckiej uczył się zawo-

du w  zakładzie fotograficznym Jana Brodowskiego 

w Biłgoraju (1941-1944) i  zdał egzamin czeladniczy 

(1944). Trudne losy wojenne naznaczone były także 

rodzącą się w młodym Jerzym Markiewiczu świado-

mością zobowiązań wobec ojczyzny. Wypełnił je, sta-

jąc się we  wrześniu 1943  r. kurierem Komendy Bił-

gorajskiego Obwodu Armii Krajowej – żołnierzem 

o pseudonimie Junior, a w lipcu 1944 r. biorąc udział 

w  akcji Burza. To te właśnie doświadczenia bezpo-

średniego zagrożenia życia, zaangażowania, przejęcia 

się losami Polski pozwoliły stworzyć podwaliny pod 

przyszłą życiową pasję – dokumentowanie wojennych 

wydarzeń, by je ocalić od zapomnienia. Tylko ten, kto 

doświadczył grozy tamtych czasów, mógł tak się wczuć 

w opowieści świadków tych wydarzeń, by wiarygodnie 

i z zaangażowaniem spisać historię losów poszczegól-

nych osób składających się na historię narodu. Można 

śmiało powiedzieć, że stało się to misją Profesora na 

całe życie. 

Droga naukowa i adwokatura

Po ustaniu zawieruchy wojennej Jerzy Markiewicz 

kontynuował edukację w latach 1947-1951, studiując 

na Wydziale Prawa i  Nauk Społeczno-Ekonomicz-

nych KUL, gdzie uzyskał stopień magistra prawa. Był 

to początek jego przygody z  nauką. W  latach 1950-

1958 pracował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ma-

rii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, w  Katedrze Po-

wszechnej Historii Ustroju i Prawa.

 Następnym ważnym etapem życia zawodowego 

Profesora na niemal 50 lat stała się adwokatura. Za-

wód adwokata wykonywał w  latach 1955-2001 (do 

1958 r. w Lublinie, a następnie do 2001 r. w rodzin-

nym Biłgoraju). W  tym czasie przeszedł wszystkie 

szczeble kariery adwokackiej. Pełnił funkcję kierow-

nika zespołu adwokackiego, a  w  latach 1979-1983 

dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w  Lublinie 

i członka Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

Za tę działalność został uhonorowany najwyższym 

odznacze niem korporacyjnym Złotą Odznaką Adwo-

katury PRL. W latach 1957-1964 pracował jednocze-

śnie jako radca prawny w  spółdzielniach na terenie 

Biłgoraja. 

W  tym czasie nie zaniechał jednak pracy nauko-

wej oraz publicystycznej. W  1968  r. uchwałą Rady 

Wydziału Prawa UMCS otrzymał stopień naukowy 

doktora nauk prawnych (rozprawa Regulacja hipoteki 

z 1825 r. w południowej Lubelszczyźnie do czasu wpro-

wadzenia ukazów uwłaszczeniowych (1825–1866), 

przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa 

Mazurkiewicza), a  w  1981  r. odbył kolokwium ha-

bilitacyjne przed Radą Wydziału Humanistycznego 

UMCS i jej uchwałą otrzymał stopień naukowy dok-

tora habilitowanego nauk humanistycznych (rozpra-

wa Szkoły partyzanckiej walki. O szkoleniu wojskowym 

w Batalionach Chłopskich). 

Po zakończeniu działalności jako czynny adwo-

kat Jerzy Markiewicz w  pełni poświęcił się nauce 

– powrócił na Katolicki Uniwersytet Lubelski jako 

mistrz i wychowawca kolejnych roczników studentów. 

W  2001  r. został powołany na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego i objął kierownictwo Katedry Histo-

rii Prawa Sądowego Polski na Tle Powszechnym na 

dr Maria R. Pałubska
Katedra Filozofii Prawa

WZNPiE w Tomaszowie 
Lubelskim

Odszedł 3 III 2015 r. w Lublinie, nazajutrz 
po swoich 87. urodzinach

Profesor Jerzy 
Jan Markiewicz

Profesor w Janowcu – 2009 r. 
(fot. Maria R. Pałubska)
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Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i  Ekono-

micznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Pro wadził 

badania naukowe m.in. w zakresie zagadnień ochrony 

rodziny w  prawodawstwie XIX  w. na ziemiach pol-

skich oraz problematyki Polskiego Państwa Podziem-

nego okresu II wojny światowej na poziomie regional-

nym. Wypromował niemal 50 magistrów. 

Był członkiem towarzystw naukowych, m.in. Lu-

belskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Na-

ukowego KUL, Komisji Prawniczej Oddziału Lubel-

skiego Polskiej Akademii Nauk. 

Pasja historyka

Podwaliny pod tę sferę życia Profesora położyła 

niewątpliwie wojna, lecz rozwój zainteresowań hi-

storycznych stał się możliwy także dzięki napotka-

nym ludziom, m.in. drowi Zygmuntowi Klukow-

skiemu ze  Szczebrzeszyna, z  którym współpracował 

w  zakresie dokumentowania zbrodni niemieckich na 

Zamojszczyźnie. 

Zainteresowania naukowe Profesora w  dziedzinie 

historii koncentrowały się na okre sie okupacji nie-

mieckiej i powojennym, ale także na historii najnow-

szej, czego wyrazem jest wiele publikacji, w tym Od-

powiedzialność zbiorowa ludności polskiej powiatu bił-

gorajskiego podczas okupacji hitlerowskiej i  Bataliony 

Chłopskie w  obronie Zamojszczyzny. Bitwy pod Wajdą, 

Zaborecznem i Różą z 1957 r. czy jedne z ostatnich – 

Powstanie Zamojskie 1942-1943 (Próba oceny i analizy) 

z 2004 r. i Powiatowa Delegatura Rządu Rzeczypospo-

litej Polskiej w Biłgoraju 29 VII 1944 – 8 VIII 1944 r. 

(próba zarysu i analizy) z 2006 r. Jest również autorem 

trylogii poświęconej walce i  martyrologii okupowa-

nej Zamojszczyzny: Paprocie zakwitły krwią partyzan-

tów. O  wielkich bitwach w  Puszczy Solskiej w  czerw-

cu 1944 roku (Warszawa 1962), Nie dali ziemi skąd 

ich ród (Lublin 1967), Partyzancki kraj (Lublin 1980). 

Są to pierwsze publikacje na temat Armii Krajowej, 

a Paprocie – pierwszą publikacją traktującą o  tej pro-

blematyce w odniesieniu do Zamojszczyzny. Profesor 

Markiewicz jako historyk jest także autorem (1957, 

2006) i współautorem (1962, 1964) bardzo istotnych 

wydawnictw źródłowych. 

Ponadto pisał prace z zakresu historii prawa, m.in. 

Przestępstwa przeciwko rodzinie w Kodeksie Karzącym 

Królestwa Polskiego z  1918 roku (Lublin 2006), oraz 

etnologii, np. Znaczenie badań nad przysłowiami dla 

nauk społeczno-prawnych (Lublin 1956), zaś wynikiem 

jego zainteresowań i działalności na rzecz regionu jest 

jego współautorstwo monografii Dzieje Biłgoraja (Lu-

blin 1985). 

Przez ponad pół wieku prowadził szeroko zakrojo-

ne badania terenowe, polegające na zbieraniu i doku-

mentowaniu relacji, wspomnień, archiwaliów, fotogra-

fii czasu okupacji niemieckiej i  okresu powojennego, 

dotyczących zarówno eksterminacji ludności polskiej, 

jak i  ruchu oporu. W  ten sposób stworzył poważny 

zbiór archiwalny o dużej wartości historycznej. Wiele 

relacji zostało wydanych drukiem, lecz ogromna część 

zgromadzonych materiałów pozostała w  prywat-

nym archiwum Profesora. Pokaźny zbiór materiałów 

dotyczących eksterminacji ludności polskiej powiatu 

biłgorajskiego przekazał jako dar Głównej Komisji 

Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. 

Działalność naukowa w kręgu problematyki historii 

najnowszej sprawiła, że od 1968 r. był nieprzerwanie 

członkiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hi-

tlerowskich w Lublinie, a w latach 1996-2001 – Okrę-

gowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. W  1982  r. został powołany do Głównej 

Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce In-

stytutu Pamięci Narodowej i funkcję tę pełnił do czasu 

powołania przez Sejm RP Głównej Komisji Ściga-

nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – pionu 

Instytutu Pamięci Narodowej. Współpracował tak-

że z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, m.in. 

przekazał nieodpłatnie ponad 200 fotografii pocho-

dzących ze  zbiorów własnych dla organizowa nego 

muzeum walki i męczeństwa Zamojszczyzny. 

Zaangażowanie i  dorobek Profesora na niwie do-

kumentowania historii ziem polskich zostały wielo-

krotnie nagrodzone. Otrzymał m.in. Medal im. Ber-

narda Morando, przyznawany przez „Tygodnik Za-

mojski”, wyróżnienie „Łabędzie Pióro” Biłgorajskiego 

Towarzystwa Literackiego za publicystykę historycz-

ną, a  w  2008  r. tytuł honorowego obywatela Biłgo-

raja. Ponadto został odznaczony m.in. Krzyżem Ka-

walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Ar-

mii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, odznaką AK – 

Akcja „Burza”, Odznaką Pamiątkową „Weteran Walk 

o Niepodległość”. 

Artykuł jest zaktualizowaną wersją 

biografi i opublikowanej w księdze przy-

gotowanej przez Wydział Zamiejscowy 

Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 

w Tomaszowie Lubelskim IUS ET HISTO-

RIA. Księga pamiątkowa dedykowana 

Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, 

red. T. Guz, W. Bednaruk, M.R. Pałubska, 

Lublin 2011.

Teresa i Jerzy 
Markiewiczowie z Marią 
R. Pałubską w Janowcu 
nad Wisłą – 2009 r. 
(fot. ze zbiorów Marii R. 
Pałubskiej)
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Pan Bóg uznał, że już czas...
Wspomnienie o ks. Piotrze Smolińskim

Po śmierci ks. Piotra przypominają się słowa rzym-

skiego filozofa Seneki: „A  cóż to nadzwyczajne-

go, że umiera człowiek, bo przecież nasze życie jest 

niczym innym jak tylko drogą ku śmierci”. Później 

filozof niemiecki Martin Heidegger określił życie 

ludzkie jako „byt w kierunku śmierci”. Zgadzamy się 

z tym, uważamy to za oczywiste; kto się urodził, musi 

umrzeć, każdy z nas tak myśli. Ale wtedy, kiedy umiera 

ktoś z naszych najbliższych, ktoś, kogo kochamy, kogo 

znaliśmy, wtedy rodzi się bunt, że jest to jednak coś 

nienaturalnego. Nienaturalna jest zwłaszcza sytuacja, 

kiedy dzieci umierają przed rodzicami i kiedy ucznio-

wie umierają przed nauczycielami… 

Ksiądz Piotr Smoliński był moim uczniem, studen-

tem. W seminarium lubelskim, gdy przygotowywał się 

do kapłaństwa, chodził na moje wykłady z historii filo-

zofii. Mimo że kończył teologię, prosił mnie, bym był 

promotorem jego pracy magisterskiej, którą pisał na 

temat pojęcia osoby w pismach Tertuliana. 

 Ksiądz Piotr był zafascynowany filozofią, a ściślej 

historią filozofii, będącą dziejami myśli ludzkiej. I dla-

tego, dzięki zgodzie przełożonych, już jako kapłan 

mógł rozpocząć studia na Wydziale Filozofii Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zgłosił się na se-

minarium doktoranckie, które prowadziłem z historii 

filozofii starożytnej i średniowiecznej. Rozpoczął pra-

cę nad krytyczną edycją jednego z ważnych dzieł teo-

loga średniowiecznego Jana Dambacha. Opracowywał 

ją przez kilka lat, bo wymagała dużego przygotowa-

nia nie tylko filozoficznego i  historycznego, ale też 

warsztatowego; bardzo dobrej znajomości łaciny, pa-

leografii, brachygrafii, sztuk edytorskich. Ks. Piotr był 

znakomicie wykształcony, więc bez większego trudu 

przygotował pod moim kierunkiem pracę doktorską 

i obronił ją. 

Pamiętam go jako dobrze zapowiadającego się 

uczonego, dlatego żałowałem, że nie został na KUL 

i nie podjął dalszych badań naukowych. Był do nich 

niezwykle dobrze przygotowany. 

Widziałem, że mimo dużego zaangażowania w ba-

dania naukowe, nigdy nie zerwał z duszpasterstwem. 

Było mu bardzo bliskie. Wyjeżdżał głosić kazania, re-

kolekcje, zwłaszcza w swoje rodzinne strony, na Pod-

lasie. Był człowiekiem bardzo skromnym, nie mówił 

dużo na ten temat, ale wiem, że tam, gdzie przebywał, 

jego praca duszpasterska przynosiła owoce. 

Później został wysłany przez władze zakonne do 

Rzymu, a  w  ostatnich latach przebywał w  Londynie 

i  już nasze kontakty rozluźniły się. Ale zawsze pa-

miętałem o  nim z  największą życzliwością. I  jest mi 

brak tego człowieka w bliskości mojej, tutaj, w gronie 

tych, których znał i z którymi tak bardzo dobrze mu 

się współpracowało. Stąd z wielkim żalem przyjąłem 

wiadomość o  jego przedwczesnej śmierci. Mógł jesz-

cze zrobić wiele dobrego dla ludzi. Ale Pan Bóg uznał, 

że już czas...

Będziemy go pamiętali z  ogromną życzliwością 

i  będziemy się modlili w  jego intencji. Oczywiście 

nawet najpiękniejsze słowa na jego temat nie mają 

już znaczenia dla niego samego, bo on żyje w  innej 

rzeczywistości. Te słowa mają znaczenie dla nas, by 

mógł być wzorem w umiłowaniu nauki, Kościoła, pra-

cy duszpasterskiej. Jedno, co nam zostaje, to prosić Bo-

ga, aby go przyjął do swego królestwa i aby ks. Piotr, 

będąc w domu Ojca, także o nas pamiętał. 

abp prof. dr hab. 
Stanisław Wielgus

rektor KUL w latach 
1989-1998

Działalność regionalna

W  latach 1958-1968 dr hab. Jerzy Markiewicz, 

prof.  KUL, pełnił funkcję przewodniczącego Powia-

towego Zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 

w  Biłgoraju. Był inicjatorem i  współorganizatorem 

Muzeum w Biłgoraju (1966), które przekształciło się 

w Muzeum Rzemiosł Ludowych (1978). Tej placówce 

przekazał w darze różnego rodza ju eksponaty, a także 

opracowywał dla niej scenariusze wystaw. 

W 1968 r. zainicjował powstanie Towarzystwa Re-

gionalnego w  Biłgoraju i  przez 20 lat pełnił funkcję 

prezesa zarządu. Ceniąc współpracę z  regionalnymi 

ośrodkami kultywującymi pamięć historyczną i  kul-

turę małych ojczyzn, utrzymywał współpracę m.in. 

z  Biłgorajskim Towarzystwem Regionalnym, Biłgo-

rajskim Towarzystwem Literackim, Gminnym Ośrod-

kiem Kultury w Łukowej koło Biłgoraja i Szkołą Pod-

stawową im. Konrada Bartoszewskiego – Wira w Gó-

recku Starym (gmina Józefów).

Do końca był aktywny i  wierny swoim pasjom, 

otwarty i życzliwy. Będzie Go nam brakowało…

Ks. Piotr Smoliński podczas 
Mszy św. chrzcielnej 19 IV 

2015 r., dzień przed śmiercią 
(fot. Wojciech Kopański)
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Moja ostatnia rozmowa telefoniczna z ks. Piotrem 

odbyła się w Wielki Czwartek 2015 r. – toczyła 

się wokół różnych spraw, ale w większości, jak zwykle, 

wokół kultury, sportu, filozofii. Na koniec prosił mnie 

o przesłanie podręcznika Metafizyki Mieczysława Al-

berta Krąpca. Poprzednio wysyłałam mu w hurtowych 

ilościach Elementarz etyczny Karola Wojtyły, bo w ra-

mach swej pracy duszpasterskiej w Londynie założył 

pewien rodzaj koła czy klubu filozoficznego, groma-

dzącego młodych Polaków pragnących zadbać o  swą 

kulturę intelektualną. Był dla nich przewodnikiem 

w poszukiwaniu prawdy i wsparciem w wysiłkach nad 

rozwojem duchowym. 

Filozof i erudyta 

Postawa ks. Piotra wyrażała to, co nazywamy ary-

stokracją ducha; z pasją poszukiwał prawdy przez całe 

życie. Ciągle się uczył, miał tak szerokie zainteresowa-

nia, iż nazywaliśmy go człowiekiem renesansu. Trud-

no wymienić wszystko, co go fascynowało: studiował 

teologię, filozofię, klasykę, historię, pochłaniał lite-

raturę, był miłośnikiem muzyki klasycznej, lubił się 

uczyć języków obcych, znał angielski, francuski, nie-

miecki, włoski, czeski, także łacinę i  grekę, uczył się 

litewskiego, hiszpańskiego, hebrajskiego i  arabskiego. 

Miało się wrażenie, że w  kwestiach kultury znał się 

na wszystkim.

Żywił się książką. Tam, gdzie mieszkał, jego pokój 

zapełniał się po brzegi książkami. W  Lublinie zgro-

madził imponującą, godną profesora, bibliotekę. Prze-

czytał całą dostępną literaturę angielską w British Co-

uncil i  francuską w  Alliance Française. W  Londynie 

jego pokoik na poddaszu z  czasem przestał mieścić 

kolejne książki. 

Słusznie ktoś powiedział, że ks.  Piotr nie tylko 

z  pasją poszukiwał prawdy, ale także umiał się nią 

dzielić z innymi. Rozmowa z nim była zaproszeniem 

do duchowej uczty, kierowała zawsze ku przestrze-

niom intelektualnej przygody. Był utalentowanym na-

uczycielem, wymagającym, ale jednocześnie przycią-

gającym studentów swą bogatą osobowością i ciepłem. 

Inspirował i motywował swych uczniów do intelektu-

alnych poszukiwań i osobistego rozwoju. Wielu oso-

bom ukierunkował życie, prostując poplątane ścieżki 

młodości. Brakowało go, gdy odszedł z Uniwersytetu. 

Dla takiej klasy intelektualisty uniwersytet był natu-

ralnym środowiskiem. 

Jednocześnie, jak przystało na filozofa, zachowywał 

dystans i swoistą nonszalancję zarówno wobec siebie, 

jak i otoczenia, z  subtelną ironią mówiąc o marności 

tego świata… 

Poszukiwacz piękna i radości życia

Ksiądz Piotr obdarzony był także estetycznym 

smakiem. Ogromna wrażliwość i poczucie piękna po-

zwalały mu cieszyć się wieloma jego przejawami. Aby 

się z  kimś spotkać, chętnie umawiał się w  galeriach, 

muzeach albo zabytkowych kościołach, by tam wspól-

nie podziwiać piękno sztuki, prowadzić ambitne dys-

kusje albo kontemplować. Sprawiała mu przyjemność 

uroda najdrobniejszych rzeczy, które starannie dobie-

rał, aranżując miejsce pracy i  mieszkania. Umiał za-

dbać o każdy szczegół. Wszystko to tworzyło wokół 

niego artystyczną aurę. Był znawcą teatru, intereso-

wał się operą, studiował libretta, zamawiał płyty, cho-

dził na przedstawienia operowe w Warszawie, Pradze, 

Ksiądz dr Piotr Smoliński MIC 
(1964-2015)

Ks. Piotr Smoliński po święceniach pracował 2 lata 
w  duszpasterstwie w  Górze Kalwarii. W  roku 1992 zo-
stał skierowany na studia w zakresie historii filozofii na 
Wydziale Filozofii KUL. W 1993 r. rozpoczął dodatkowo 
studia z filologii klasycznej na Wydziale Humanistycznym 
KUL. W 1995 r. został mianowany rektorem domu pro-
fesorskiego oraz ceremoniarzem prowincjalnym. W  la-
tach 1996-1997 był wicerektorem i prefektem studiów 
w  WSD Zgromadzenia Księży Marianów. W  1996  r. 
podjął pracę w  Międzywydziałowym Zakładzie Historii 
Kultury Średniowiecznej. Wykładał w  metropolitalnym 
i  karmelitańskim seminarium duchownym w  Lublinie, 
prowadził zajęcia na Wydziale Filozofii KUL. W 1999 r. 
od Kongregacji dla Kościołów Wschodnich otrzymał po-
zwolenie na birytualizm. W roku 2002 uzyskał tytuł dok-
tora na podstawie rozprawy Edycja krytyczna „De conso-
latione theologiae” I-III Johannesa von Dambach, napisanej 
pod kierunkiem bpa prof. dra hab. Stanisława Wielgusa. 
Tego też roku podjął studia w  Instytucie Ekumenizmu 
Wydziału Teologii KUL. W  roku 2005 przebywał na 
studiach w  Pradze, a  w  roku 2006 został przeniesiony 
do domu generalnego zgromadzenia, gdzie pracował 
jako archiwista generalny oraz delegat przełożonego 
generalnego do prowadzenia procesu beatyfikacyjnego 
sług Bożych, księży: Fabiana Abrantowicza, Andrzeja 
Cikoty, Jana Mendriksa, Eugeniusza Kuleszy i Benedykta 
Skrindy. W roku 2009 został skierowany do pracy dusz-
pasterskiej w  londyńskiej polonijnej parafii na Ealingu. 
Zmarł nagle, na zawał serca, 20  IV 2015  r., w  51. roku 
życia, 31. konsekracji zakonnej i 25. prezbiteratu. 

dr hab. Wanda Bajor
dyrektor Instytutu 
Kulturoznawstwa
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Rzymie, Londynie, śledził najważniejsze wydarzenia 

muzyczne. 

Posiadał też cnotę zwaną z  grecka eutrapelia. Był 

dowcipny, swym dowcipem rozweselał innych. Cza-

sami jednak także mocno ukłuł kogoś sarkastycznym 

sceptycyzmem i ciętym językiem. Jednak był to twór-

czy krytycyzm, odnoszony także do siebie, możliwy 

do wpisania w  nurt sokratycznego chrześcijaństwa 

ze znaną dewizą „Poznaj samego siebie”. 

Twarz ks.  Piotra zapamiętam jako uśmiechniętą. 

Smutki potrafił skrywać głęboko, zachowując stoicki 

spokój. Czasami był to może nawet uśmiech przez łzy. 

Nigdy się nie skarżył. Umiał cieszyć się życiem, każdą 

jego chwilą, dziedziną i przejawem. Do jego osoby do-

skonale pasuje sentencja „Omnia mea mecum porto” – 

gdziekolwiek rzucił go los, potrafił zorganizować i za-

gospodarować przestrzeń i czas na nowe odkrycia, na 

kolejne studia i spotkanie nowych ludzi. Na przykład 

podczas dłuższego pobytu w Rzymie, dołączył do gru-

py grotołazów, odkrywających podziemia tego miasta; 

innym razem zapisał się na kurs nurkowania. Chodził 

na siłownię, pływał, jeździł na nartach, na Uczelnię 

dojeżdżał rowerem. Ta szerokość zainteresowań, ale 

także łatwość nawiązywania kontaktów powodowały, 

że zaprzyjaźniał się z  ludźmi z  wielu różnorodnych 

środowisk, nie zamykając się jedynie w kręgach akade-

mickich czy kościelnych. 

Gorliwy kapłan i wspaniały kolega

Pobożność ks. Piotra była nienarzucająca się i dys-

kretna. Myślę, iż głębię jego wiary ukazywał sposób 

sprawowania Mszy  św. Czynił to z  wyjątkowym na-

maszczeniem i dystynkcją, ujmując uczestnika liturgii 

jej pięknem i dostojeństwem. Zgłębiał urok dawnych 

tekstów liturgicznych, celebrował ikony Matki Bożej, 

nie rozstawał się z różańcem, modlił się za nas, swych 

współpracowników i przyjaciół. Odrębną, piękną kartą 

jego kapłaństwa było sprawowanie liturgii w obrządku 

unickim, w którym wspaniale znalazł się ze swym ta-

lentem do śpiewu. Była to pokorna służba w skromnej 

wiosce Kostomłoty, gdzie długie godziny spędzał z jej 

mieszkańcami na modlitwie. W okresie lubelskim po-

sługiwał także wspólnocie neokatechumenalnej oraz 

dojeżdżał z obowiązkami duszpasterskimi do sanktu-

arium w Licheniu; gdy przychodził na Uczelnię z ple-

cakiem oznaczało to, że bezpośrednio po pracy wsiada 

do pociągu i wyrusza w Polskę z kapłańską posługą.

Ksiądz Piotr był człowiekiem o  ogromnej wraż-

liwości i  dobroci serca, wspaniałym kolegą i  przyja-

cielem. Znamienne, iż tym, którzy bliżej go znali czy 

przyjaźnili się z nim, zdarzało się nazywać go bratem. 

W naturalny sposób brał on odpowiedzialność za in-

nych – miał zwyczaj zachęcać znajomych do rozwija-

nia talentów i zainteresowań. Miał szczególną chary-

zmę, rzadką umiejętność rozświetlania egzystencji – 

sprawiania, że człowiek, z którym przebywał, dostawał 

skrzydeł i zaczynał widzieć świat w jego prawdziwych, 

soczystych kolorach. Spojrzawszy jego oczami na rze-

czywistość, rozszerzały się horyzonty, życie pokazywa-

ło się bogatsze i pełne twórczego powabu. 

Ksiądz Piotr był wyjątkowym człowiekiem, takich 

spotyka się niezwykle rzadko. Dziękujemy Panu Bogu, 

że pozwolił nam z nim przebywać wiele lat i obdarzył 

nas w jego osobie tak wieloma darami. Po Bogu naj-

większą miłością ks. Piotra była nauka i ona, prowa-

dząc go ścieżkami Prawdy i  Dobra, była mu wierną 

przewodniczką do nieba. 

Sprostowanie
W numerze 2 z 2015 r. „Przeglądu Uniwersyteckiego”, na stronie 42, w tekście Pamięci duszpasterza akademickiego o. Jerzego Świerkowskiego SJ 
(1936-2015) podałam informację: „W sierpniu 1981 r. istniały obawy o możliwość pielgrzymowania na Jasną Górę (żywność na kartki, 
godzina milicyjna)”. Powinno być: w sierpniu 1982 r. Krystyna Wawryszuk

Msza św. pogrzebowa 11 V 2015 r. 
w Londynie 

(fot. ks. Dariusz Kwiatkowski)

Ks. Piotr Smoliński w stroju duchownego unickiego – 
Kostomłoty, 2004 r. 
(fot. ze zbiorów Małgorzaty Kołodziejczyk)
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Dnia 20  III 2015  r. w  ramach Dnia Otwartego 

KUL zorganizowany został Turniej im. prof. 

Czesława Martyniaka o  Puchar JM  Rektora KUL 

w  Piłce Siatkowej dziewcząt i  chłopców. Nawiązano 

w ten sposób do wieloletniej tradycji organizacji tur-

nieju upamiętniającego wybitnego profesora i  spor-

towca KUL.

Czesław Martyniak urodził się w  1906  r. w  Lu-

blinie. Po ukończeniu tutejszego gimnazjum rozpo-

czął studia prawnicze i  ekonomiczne na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim W  1928  r. uzyskał stopień 

magistra prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza 

we  Lwowie w  związku z  brakiem uprawnień KUL 

w tym zakresie. Podjął też studia z filozofii na KUL. 

Naukę kontynuował na paryskiej Sorbonie. Tytuł dok-

tora filozofii uzyskał w Institut Catholique w 1931 r. 

i  w  tymże roku wrócił do Lublina, gdzie po otrzy-

maniu stopnia magistra ekonomii został zatrudnio-

ny jako asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa 

na Wydziale Prawa i  Nauk Społeczno-Ekonomicz-

nych KUL. Po uzyskaniu dwa lata później doktoratu 

w zakresie nauk prawnych we Lwowie został zastęp-

cą profesora na Wydziale Prawa i  Nauk Społeczno-

-Ekonomicznych oraz na Wydziale Humanistycznym. 

W  1939  r., kilka miesięcy przed wybuchem wojny, 

otrzymał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersy-

tecie Jagiellońskim. W październiku 1939 r. Czesław 

Martyniak, wraz z trzynastoma profesorami KUL, zo-

stał aresztowany. Więziony przez kilka miesięcy na 

lubelskim Zamku, 23 XII 1939 r. został rozstrzelany. 

Czesław Martyniak oraz jego brat Zygmunt (tak-

że absolwent KUL) byli bardzo związani ze środowi-

skiem sportowym KUL. Obaj byli świetnymi tenisi-

stami. Czesław pełnił funkcję opiekuna Akademickie-

go Związku Sportowego w latach 1932-1939 (w tym 

czasie AZS KUL był Klubem Środowiskowym Wo-

jewództwa Lubelskiego). Dla uczczenia jego pamięci 

i zasług dla sportu Uczelnia w  latach 1958-1977 or-

ganizowała corocznie Ogólnopolski Turniej o Puchar 

prof.  Czesława Martyniaka w  piłce siatkowej męż-

czyzn. Dnia 18 V 2012 r. w Hali Sportowej KUL od-

było się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 

prof. Martyniaka. Postanowiono także wrócić do tra-

dycji turnieju jego imienia. Zmieniono jednak formułę 

imprezy, bo jej uczestnikami może być młodzież szkół 

średnich Lubelszczyzny. W tegorocznej edycji turnie-

ju reprezentacje szkół wraz z nauczycielami stworzy-

ły atmosferę imprezy sportowej o najwyższej randze. 

O zwycięstwo w kategorii dziewcząt walczyły druży-

ny: I LO im. Stanisława Staszica, IV LO im. Stefanii 

Sempołowskiej, V  LO im.  Marii Skłodowskiej-Cu-

rie, a wśród chłopców: I LO im. Stanisława Staszica, 

II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, V LO im. Ma-

rii Skłodowskiej-Curie, IX LO im. Mikołaja Koper-

nika, LO  im.  gen. Władysława Sikorskiego w  Mię-

dzyrzecu Podlaskim oraz Zespołu Szkół Samocho-

dowych im.  Stanisława Syroczyńskiego. Uroczystego 

otwarcia wydarzenia dokonał Rektor  KUL ks. prof. 

dr hab. Antoni Dębiński, a wśród zaproszonych gości 

znalazły się wnuczki śp. Czesława Martyniaka – Bo-

żena Charzyńska z  mężem Wojciechem oraz Biruta 

Skrętowicz. Nad przebiegiem imprezy czuwali orga-

nizatorzy – Piotr Olejarnik, kierownik SWFiS, oraz 

ks. dr Tomasz Adamczyk, prezes Klubu Uczelniane-

go AZS KUL Lublin. Rywalizacja między zespoła-

mi była zacięta, ale toczyła się w duchu idei fair play. 

W  przerwie między meczami dla zawodników oraz 

kibiców przewidziane były pokazy: aerobiku sporto-

wego, cheerleaderek, kulturystyki, a także mecz bubble 

football oraz pokaz zumby (obydwa z udziałem zespo-

łów i publiczności). Po wielogodzinnych zmaganiach 

klasyfikacja medalowa wyglądała następująco – w ka-

tegorii dziewcząt: I miejsce – V LO, II miejsce – I LO 

i III miejsce – IV LO; w kategorii chłopców: I miejsce 

– LO w Międzyrzecu Podlaskim, II miejsce – IX LO 

i  III  miejsce – V  LO. Nagrody w  postaci pucharów, 

dyplomów i gadżetów klubowych AZS KUL wręczyła 

Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą dr 

hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL. Indy-

widualne nagrody otrzymali też najlepsi zawodnicy 

ze zwycięskich drużyn. 

Wspaniała atmosfera towarzysząca imprezie wy-

kazała potrzebę organizacji tego typu turniejów. Udo-

wodniła, że pasje sportowe mogą rozwijać na Katolic-

kim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II nie tylko 

studenci, ale także młodzież, dzieci i dorośli podczas 

wielu zawodów i wydarzeń sportowych.

Piotr Olejarnik
kierownik Studium WF 
i Sportu 

Turniej im. prof. Czesława Martyniaka o Puchar 
JM Rektora KUL w Piłce Siatkowej

Sportowa rywalizacja 
siatkarzy

Prorektor dr hab. Urszula 
Paprocka-Piotrowska, prof. KUL, 
wręcza nagrody zwycięskiej 
drużynie dziewcząt

Profesor Czesław Martyniak 
(fot. ze zbiorów AZS KUL)
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W świecie wartości naszych i innych. 
Z najnowszych badań nad literaturą, 
kulturą i językiem Słowian Wschodnich
red. Maria Mocarz-Kleindienst, Albert Nowacki, Beata Siwek
ISBN: 978-83-7702-988-6
Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 278

Oddajemy do rąk Państwa kolejny już jubileuszowy tom, powstały w In-

stytucie Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ja-

na Pawła II, tym razem z okazji 25-lecia istnienia. Celem przyświecającym 

powstaniu niniejszej publikacji było dążenie do zaprezentowania dorobku 

naukowego i myśli badawczych zarówno obecnych pracowników Instytu-

tu, jak i  jego byłych współpracowników. Badania slawistyczne w ośrodku 

lubelskim, oparte na dialogu międzykulturowym, nabierają szczególnego 

znaczenia w kontekście obecnej skomplikowanej sytuacji politycznej [...]. 

Z racji usytuowania geograficznego Lublin od dawna jest postrzegany jako 

pomost między Wschodem a Zachodem Europy. [...] niniejszy tom pre-

zentuje przegląd aktualnych nurtów badawczych, prowadzonych w Insty-

tucie, typowych dla badań filologicznych o  orientacji wschodniosłowiań-

skiej. Zatem odnajdziemy w nim serie artykułów poświęconych tematyce 

literaturoznawczej [...]. Pokaźną część tomu stanowią teksty o  tematyce 

językoznawczej, glottodydaktycznej oraz przekładoznawczej, których au-

torzy dokonują analizy wybranych zjawisk językowych na materiale syste-

mów leksykalnych konkretnych języków słowiańskich lub w  konfrontacji 

przekładowej. Całość uzupełniają artykuły dotyczące zagadnień historycz-

no-kulturowych. Jak przystało na tom jubileuszowy, nie mogło zabraknąć 

w nim również tekstów o charakterze wspomnieniowym. (Ze wstępu)

Beata Duma
kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL

Katolickie zasady relacji państwo – Kościół 
a prawo polskie
 red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Henryk Stawniak 
ISBN 978-83-7306-684-7
Lublin: TN KUL 2015, ss. 352
Prace Wydziału Nauk Prawnych 59 

Podstawowym celem niniejszej publikacji jest przekaz refleksji 15 praw-

ników i politologów nad uniwersalnymi zasadami relacji między państwem 

i Kościołem, których zadaniem jest służyć tym samym ludziom w zaspoko-

jeniu należnych im potrzeb i osiąganiu podstawowych wartości. Określenie 

„katolickie zasady relacji państwo – Kościół” oznacza normy ukształtowane 

w europejskiej kulturze prawnej na podstawie nakazu Chrystusa: „Oddaj-

cie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”, który 

stał się źródłem paradygmatu dualizmu religijno-politycznego, pozostają-

cego w opozycji do wszelkiego monizmu – zarówno religijno-politycznego 

w  starożytności, jak też ideologiczno-politycznego w epoce współczesnej. 

Zostały one na nowo proklamowane na Soborze Watykańskim II i znala-

zły recepcję w  ustawodawstwie współczesnych państw demokratycznych, 

w  tym w  Konstytucji RP z  1997 r. Ponieważ obecnie ich respektowanie 

napotyka na problemy tak w prawie krajowym, jak i w prawie Unii Euro-

pejskiej, a przy ich wykładni występują próby powrotu do monizmu ide-

ologiczno-politycznego, podejmowane z  pozycji supremacji państwa nad 

Kościołem, wbrew zasadom zagwarantowanym chociażby w Konstytucji RP 

i  w  konkordacie, istnieje pilna potrzeba rozwiązywania tych problemów 

w drodze dialogu publicznego.

Stanisław Sarek 
kierownik zespołu redakcyjnego TN KUL

Wydawnictwo KUL
ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin
wydawnictwo.kul.pl
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