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Szanowni Państwo, Członkowie Koła Naukowego Studentów Filologii Niderlandzkiej, Beste 

Studenten en Neerlandici! 

 

 

Wiem, że zajmują się Państwo przygotowywaniem konferencji „De Lage Landen”. Życzę Państwu 

powodzenia, aby Państwa pomysł został zrealizowany pomyślnie i w dobrym duchu!  

 

Cel ten zostanie w pełni osiągnięty, gdy zwrócimy wspólnie uwagę na charakter tej konferencji, jej 

wydźwięk i prezentowane wykłady, tak aby współbrzmiały one z zapisaną w Statucie tożsamością 

naszej Uczelni:  

 

„Tożsamość Uniwersytetu wyrażają: dbałość o wysoki poziom badań naukowych i kształcenia 

akademickiego, pogłębianie i upowszechnianie chrześcijańskiej wizji człowieka i świata w 

kontekście wyzwań współczesności, troska o zachowanie i rozwój najcenniejszych tradycji 

Ojczyzny i formowanie w tym duchu młodego pokolenia, realizacja zadań wynikających z 

usytuowania Uniwersytetu w Lublinie - mieście Unii Lubelskiej. Do pielęgnowania tożsamości 

Uniwersytetu zobowiązuje społeczność akademicką nazwa Uniwersytetu i imię jego Patrona oraz 

dewiza Deo et Patriae”.
1
  

 

Tożsamość uniwersytetu współtworzymy wszyscy – pracownicy i studenci, zarówno osoby 

wierzące jak i osoby niewierzące, dla których ważne jest przekazywanie w procesie edukacji 

żywego dziedzictwa kultury chrześcijańskiej oraz chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. 

Konferencja jest bardzo dobrą okazją, aby pokazać, że nie oddalamy się od tej tożsamości, ale 

wręcz przeciwnie – chcemy ją kultywować w naszych działaniach jako studenci i wykładowcy 

filologii niderlandzkiej.  

 

W Statucie jest zapisana misja Uniwersytetu: „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii 

między nauką i wiarą, kształcenie i wychowanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie 

chrześcijańskiej kultury”.
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1
 http://bip.kul.lublin.pl/statut-kul-obowiazujacy-od-1-wrzesnia-2006-r,art_2611.html  

2
 Tamże.  

http://bip.kul.lublin.pl/statut-kul-obowiazujacy-od-1-wrzesnia-2006-r,art_2611.html


Pragnąłbym, abyśmy wszyscy wspólnie zastanowili się - i tak pokierowali naszymi działaniami - 

aby ta konferencja dobrze przyczyniła się do wypełnienia misji naszej Uczelni.   

 

Mam nadzieję, że spotkamy się aby porozmawiać o tej konferencji w nadchodzących miesiącach. 

Liczę bardzo na Państwa pomysły, odwagę i inicjatywę w kształtowaniu jej programu. Najwięcej 

zależy od Państwa - ponieważ to Państwo – studenci i członkowie Koła – jesteście 

współgospodarzami tej konferencji. Wierzę, że uda się to Państwu tak uczynić, aby konferencja 

„De Lage Landen” stała się jak najlepszym wyrazem katolickiej tożsamości naszego Uniwersytetu.  

 

Pozdrawiam serdecznie,  

 

 
 

 


