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W drugim dniu 73. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczy-
nając blok głosowań, posłowie przez aklamację przyjęli uchwałę w sprawie 
uczczenia 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Jana Pawła II, przedłożoną przez Prezydium Sejmu RP.

źródło: „Monitor Polski” z 13 grudnia 2018

U C H WA Ł A
S E J M U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z  najstarszych 
uniwersytetów w  Polsce. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się  
8 grudnia 1918 r. Dewizą uczelni stało się hasło „Deo et Patriae” – „Bogu i Oj-
czyźnie”.

W ciągu swojej 100-letniej historii Katolicki Uniwersytet Lubelski stał się 
jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając na kształt na-
uki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą. W czasach 
PRL-u Katolicki Uniwersytet Lubelski był oazą wolności, będąc jedynym katolic-
kim, prywatnym uniwersytetem od Łaby do Władywostoku. W gronie jego ab-
solwentów i wykładowców znajdowało się wiele osób pełniących wysokie funkcje 
państwowe. Wykładowcami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego byli także 
kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia i kardynał Karol Wojtyła – póź-
niejszy papież Jan Paweł II.

Dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski to uczelnia otwarta na cywilizacyjne 
i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, 
prawnych i  humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i  przyrodnicze, 
a  studenci przygotowywani są do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Oj-
czyzny.

Doceniając dotychczasowe osiągnięcia uniwersytetu, Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej będzie wspierał Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dalszej 
realizacji jego misji służenia rozwojowi duchowemu i  intelektualnemu narodu 
polskiego.

Szanowni Państwo,
grudniowe wydarzenia na Uniwersytecie Lubelskim A.D. 1918 znamy w dużej mierze z relacji dziennikarzy lokalnej prasy co-

dziennej. Lektura wiek liczących gazet uświadamia, jak istotna jest ta reporterska wierność przekazu przybliżającego przebieg 
uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego w dziejach pierwszej lubelskiej uczelni. Dziennikarska rzetelność ma zna-
czenie zarówno dla historyków, badających początki katolickiego uniwersytetu, jak i dla kolejnych pokoleń, ciekawych tamtych 
wydarzeń, pragnących poczuć atmosferę tamtych chwil. Dokumentacyjny walor publikacji prasowych będzie także cenny – mam 
nadzieję – w odniesieniu do obchodów 100-lecia naszej Alma Mater. Stąd wielość tekstów i zdjęć w „Przeglądzie Uniwersytec-
kim” związanych z jubileuszem, począwszy od inauguracji obchodów jesienią 2016 r. Informacje i fotografie miały za zadanie 
przekazać i utrwalić obraz świętowania – na Uniwersytecie i w Lublinie, w wielu miastach i ważnych instytucjach w Polsce oraz 
na kontynencie amerykańskim – z zaszczytnym udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych oraz przedstawicieli róż-
nych środowisk życia społecznego, a także w licznym gronie absolwentów i przyjaciół naszej Uczelni. 

W jubileuszowym czasie postacią niezwykle często przywoływaną i cytowaną był wieloletni profesor KUL, potem papież, 
a teraz święty. Jego słowa, skierowane do społeczności naszego Uniwersytetu podczas uroczystości wręczenia mu dyplomu dok-
tora honoris causa KUL w dniu 17 VI 1983 r. w Warszawie, stały się ważnym przesłaniem, o którym chciejmy pamiętać również 
w kolejnym 100-leciu Uczelni. „Zwracam się – mówił Jan Paweł II – do całego Uniwersytetu, do wszystkich wydziałów, do wszyst-
kich pracowni typu naukowego, jak i administracyjnego, powiązanych z akademicką strukturą uniwersytetu. Życzę, ażeby KUL 
stanowił autentyczne środowisko pracy naukowej i wychowawczej wedle najlepszych tradycji uniwersyteckiej kultury polskiej, 
europejskiej i światowej. Życzę, ażeby był żywą wspólnotą profesorów i studentów, zespolonych głębokim umiłowaniem prawdy, 
a równocześnie głęboko zakorzenionych w chrześcijańskim – a zarazem prawdziwie humanistycznym – porządku wartości. Życzę, 
ażeby ziemi polskiej nasz Katolicki Uniwersytet przysparzał ludzi mądrych i mężnych”. 

dr Marzena Krupa 
redaktor naczelna
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Uchwała Senatu
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II
z okazji Jubileuszu 
100-lecia Uczelni

Społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 100. rocznicę powstania naszego Uniwersy-
tetu oraz odzyskania przez Polskę niepodległości pragnie wyrazić wdzięczność Opatrzności Bożej za te wielkie dary. 
Katolicki Uniwersytet Lubelski jest jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków, a jego powstanie nie byłoby możliwe 
bez niepodległej Ojczyzny. Bogu dziękujemy za założycieli Uniwersytetu oraz tych wszystkich, którzy w ciągu stu lat 
współtworzyli dziedzictwo, jakim jest dzisiejsza Alma Mater Lublinensis.

Wyrazem tego dziedzictwa i inspiracją do dalszej pracy są dla nas słowa naszego wieloletniego profesora Karola 
Wojtyły – św. Jana Pawła II: Uniwersytecie! Alma Mater! …. Służ Prawdzie! Jeśli służysz Prawdzie – służysz Wolności. 
Wyzwalaniu człowieka i Narodu. Służysz Życiu! Pragniemy nie ustawać w służbie jedynej Prawdzie – Jezusowi Chry-
stusowi, a także wolnej Ojczyźnie, mając świadomość, że jest nam nie tylko dana, ale również zadana. Wolna Polska 
stanowi wspólne dobro, które wymaga odpowiedzialności, poświęcenia i codziennego zaangażowania.

Stajemy u progu nowego stulecia z całą świadomością misji nakreślonej przez inicjatora i pierwszego rektora KUL 
ks. Idziego Radziszewskiego w zawołaniu Deo et Patriae. Pozostaje ona niezmienna mimo upływu lat. W dalszym cią-
gu zobowiązujemy się do wytrwałego i pokornego poszukiwania prawdy w harmonii między nauką i wiarą, a także 
tworzenia chrześcijańskiej kultury i przekształcania współczesnego świata w duchu Ewangelii. Deklarujemy, że nadal 
będziemy dokładać wszelkich starań, by kształcić oraz wychowywać mądrych i odpowiedzialnych młodych ludzi wier-
nych Bogu, otwartych na wyzwania współczesności, gotowych na co dzień świadczyć o godności człowieka, zdolnych 
do pracy na rzecz Kościoła oraz wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

Lublin, 8 grudnia 2018 r.

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 

 

 

 

Rektor KUL
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7JUBILEUSZ JUBILEUSZ

DR MARZENA KRUPA 
redaktor naczelna 

Po 100 latach
8 grudnia – symboliczny dzień w dziejach Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – w roku 2018 
zapisał się w annałach Uczelni świętowaniem  
100. rocznicy inauguracji pierwszego roku 
akademickiego. 

Wdzięczni Bogu

Motet Ave Maria hiszpańskiego kompo-
zytora chóralnej muzyki religijnej Tomása 
Luisa de Victorii, wykonany przez Chór KUL 
przed rozpoczęciem Eucharystii w koście-
le akademickim, wprowadził w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. W tym dniu, który społeczność KUL 
świętuje jako rocznicę początku działalno-
ści pierwszej lubelskiej uczelni, powierza-
my się – mówił na wstępie wielki kanclerz 
KUL abp Stanisław Budzik – Sercu Matki. 
Tota pulchra es, Maria – cała piękna jesteś, 
Maryjo. Zachęcał, by żyć jak Ona. Tłuma-
czył, że człowiek piękny to człowiek łaski, 
napełniony Duchem Świętym. Takim czło-
wiekiem – kontynuował – był ks. Idzi Ra-
dziszewski, który na inaugurację błogosła-
wionego dzieła wybrał dzień poświęcony 
Maryi. Arcybiskup powitał też biskupów ce-
lebransów Mszy św.: głównego – biskupa 
pomocniczego diecezji Brooklyn w Nowym 
Jorku Witolda Mroziewskiego, absolwenta 
prawa kanonicznego KUL; bpa Jana Śrutwę, 
byłego rektora KUL; biskupa pomocniczego 
seniora diecezji lubelskiej Ryszarda Karpiń-
skiego; biskupa pomocniczego nominata 
diecezji krakowskiej Franciszka Ślusarczyka. 

Rozpoczynając kazanie bp W. Mroziew-
ski, powiedział, że w krajobraz uniwersy-
tecki uczelni katolickich na całym świecie 
wkomponowane są kościoły bądź kaplice, 
gdzie można spotkać Boga, by zaczerpnąć 
duchowej mocy, by Go uwielbić, by powie-
rzyć Mu codzienne sprawy. W takim wła-
śnie miejscu – mówił – spotykamy się dla 

wyrażenia Bogu wdzięczności za 100-lecie 
katolickiej uczelni w Lublinie, zbiegające się 
ze 100-leciem odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Dokładnie 100 lat temu – pod-
kreślił kaznodzieja – odbyła się pierwsza in-
auguracja roku akademickiego na Uniwer-
sytecie Lubelskim, a tym samym ziściły się 
zamiary ks. Radziszewskiego. On sam i jego 
współpracownicy byli przekonani, że Bóg, 
który „uczynił ich zdolnymi do podejmowa-
nia racjonalnych wyzwań, stanie na straży 
tego zaszczytnego dzieła, ustanowionego 
dla kształcenia i kształtowania przyszłych 
pokoleń Polaków w wolnej ojczyźnie i ku jej 
pożytkowi”. Nawiązując do I czytania z litur-
gii słowa, bp Mroziewski mówił o wolności, 
którą człowiek otrzymał od Stwórcy. Św. Pa-
weł łączy ją z synostwem Bożym, dającym 
moc do wypełniania woli Bożej. Wzorem 
niedościgłym w tym względzie jest Mary-
ja, pełna łaski, ufności, służebnica Pańska, 
ucząca swoim fiat rozeznawania woli Bożej. 

Wolność, synostwo Boże i ufność wraz z in-
nymi wartościami wytyczały i nadal wy-
tyczają – zdaniem biskupa – drogę KUL. 
W przeszłości, mimo trudności i represji, na 
tej Uczelni „wolność myśli katolickiej budo-
wała polską tożsamość, stawała się siłą jed-
noczącą”. Wtedy, i także dzisiaj, członków 
tej wspólnoty uniwersyteckiej łączyły przy-
jacielskie relacje, trwałe więzi, wzajemne 
zaufanie. Absolwenci zyskują tu wiedzę, 
doświadczenie i przygotowanie do służby 
Deo et Patriae. Dziękując za pierwszy wiek 
historii KUL, bp Mroziewski wspomniał za-
łożycieli, profesorów i studentów, którzy 
z oddaniem i miłością do Uczelni wypełnia-
li swoje powołanie. Spośród ludzi Uniwer-
sytetu wskazał na Jana Pawła II, podkreśla-
jącego swoje synostwo wobec polskiej zie-
mi, znającego cenę wolności, z zaufaniem 
oddającego się w opiekę Matce Bożej. Dziś 
– mówił kaznodzieja – zapewne wstawia się 
on za nami, by wypraszać nam obfite łaski. 

Dodał, że świętowaniu jubileuszu towarzyszą wdzięczność i szacu-
nek wobec założycieli KUL, uznanie dla współcześnie tworzących 
to dzieło, a także modlitwa o światłych ludzi, którzy poprowadzą 
Uczelnię ku kolejnym jubileuszom.

Przed rozesłaniem Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 
dziękował Bożej Opatrzności za dzieło, któremu na imię KUL, i wszyst-
kim zebranym za wspólnotę modlitwy w tak wyjątkowym dniu.

W uznaniu dla zasłużonych

Uroczyste posiedzenie Senatu KUL z okazji 100. rocznicy po-
wstania naszej Alma Mater zaszczycili swoją obecnością biskupi ce-
lebrujący Mszę św., wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, mar-
szałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, przedstawi-
ciele świata nauki, biznesu, bankowości, mediów.

W okolicznościowym wystąpieniu Rektor KUL mówił o genezie 
Uniwersytetu i pierwszej inauguracji roku akademickiego w grud-
niu 1918 r., o pomysłodawcy, twórcy i pierwszym rektorze ks. Idzim 
Radziszewskim, o wciąż aktualnej misji 100-letniego Uniwersytetu, 
o specyfice KUL w nawiązaniu do wypowiedzi Jana Pawła II i o wy-
zwaniach stojących przed Uczelnią w kontekście wizji papieża Fran-
ciszka dotyczącej uniwersytetów katolickich. 

Polonez Karola Kurpińskiego Cześć ci, Polsko poprzedził cere-
monię wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL. Zostali nim uhono-
rowani, powitani owacjami na stojąco, byli rektorzy: bp prof. dr 
hab. Jan Śrutwa (1988-1989), abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus 
(1989-1998), ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC (1998-2004) 
i ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB (2004-2012). Z laudacją na 
cześć nagrodzonych wystąpił prof. dr hab. Józef Fert, który zaryso-
wał historię Uniwersytetu, by na tym tle ukazać dokonania rekto-
rów, docenionych – jak stanowi uchwała Senatu KUL z dnia 22 XI 
2018 r. – „za postawę pełnej ofiarności i oddania na rzecz Uniwer-
sytetu, a tym samym upowszechnianie jego idei Deo et Patriae”.

Podczas uroczystości wręczone zostały również Medale Jubi-
leuszowe 100-lecia KUL, które otrzymały osoby zasłużone dla na-
szego Uniwersytetu: biskup nominat Franciszek Ślusarczyk – ku-
stosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach; 

ks. Zygmunt Berdychowski – proboszcz parafii pod wezwaniem 
Świętego Krzyża w Warszawie; dr inż. Józef Bała – prezes „Zie-
miopłodów” Sp. z o.o. w latach 2003-2013; ks. prałat Tadeusz Ką-
dziołka – prezes Fundacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
im. Anieli hr. Potulickiej w latach 2011-2013 i dyrektor admini-
stracyjny KUL w latach 1984-1998; dr hab. Andrzej Herbet, prof. 
KUL – prezes Fundacji Potulickiej; ks. prof. dr hab. Marek Chmie-
lewski – wiceprezes Fundacji Potulickiej; Jacek Podlewski – prezes 
Centrum Gospodarczego Fundacji Potulickiej w Wojnowie; Piotr 
Taracha – prezes Fundacji Rozwoju KUL; ks. prof. dr hab. Stanisław 
Sojka – wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL. 
Medal przyznany o. Hubertowi Czumie, wieloletniemu duszpaste-
rzowi akademickiemu w Lublinie i przełożonemu wspólnoty jezu-
itów na KUL, odebrał w jego imieniu socjusz nominat przełożone-
go Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego 
o. Wojciech Żmudziński SJ. 

 Przed zakończeniem uroczystości abp Stanisław Budzik po-
wrócił myślą do początków Uczelni i idei jej twórców: kształce-
nia i wychowywania młodych ludzi oraz współtworzenia kultury 
chrześcijańskiej. Przypomniał też o europejskich przystankach na 
szlaku naukowej wędrówki ks. Radziszewskiego, pozwalającej mu 
na skrystalizowanie się koncepcji dotyczącej nowego uniwersy-
tetu na ziemiach polskich. O jego zasługach – jak przypomniał  
abp Budzik – mówił prymas Wyszyński, kiedy nawiązywał do po-
czątków swojego studiowania na KUL: „Uczelnia żyła w promie-
niach ks. Idziego Radziszewskiego”. Pamięć o dokonaniach pierw-
szego rektora pozostaje wciąż żywa – zaznaczył wielki kanclerz 
– a od teraz jedną z najbardziej dla Lublina zasłużonych postaci 
utrwala pomnik, za którego powstanie należą się podziękowania 
Rektorowi KUL i wszystkim zaangażowanym w realizację tego pro-
jektu. Swoje wystąpienie zakończył słowami na cześć Uczelni, za-
pisanymi przez pierwszego wielkiego kanclerza KUL bpa Mariana 
Fulmana w jego liście wydanym z okazji objęcia diecezji lubelskiej 
w 1918 r.

 Jubileuszowe wydarzenie zakończyło się odczytaniem przez Je-
go Magnificencję okolicznościowej uchwały Senatu KUL, utworem 
Laudate norweskiego kompozytora Knuta Nystedta w wykonaniu 
Chóru KUL i tradycyjną pieśnią Gaudeamus igitur.

Pamiętając o ks. Radziszewskim

 Do programu grudniowego święta zostało wpisane także nawie-
dzenie grobu ks. Idziego Radziszewskiego na lubelskim cmentarzu 
przy ul. Lipowej. Wielki kanclerz KUL, Rektor KUL, przedstawiciele 
pracowników i młodzieży akademickiej zebrali się na wspólnej mo-
dlitwie, złożyli kwiaty i zapalili znicze.

 Postać pomysłodawcy i twórcy KUL zgromadziła również spo-
łeczność uniwersytecką oraz mieszkańców miasta wokół jego po-
mnika. Słowa wdzięczności za współpracę przy powstaniu monu-
mentu wypowiedział ks. prof. A. Dębiński, zwracając się do władz 
miasta, lublinian i akademików. Powitał autora dzieła – prof. Je-
rzego Fobera. Przypomniał o pierwszej inicjatywie wzniesienia po-
mnika ks. Idziego, którego społeczeństwo chciało w ten sposób 
uczcić tuż po jego śmierci. Dziękował także biskupom, absolwen-
tom Uczelni, biznesmenom, mieszkańcom miasta i regionu oraz 
przyjaciołom KUL za finansowe wsparcie budowy, która została 
zrealizowana ze składek społecznych. 



8

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   styczeń-luty  2019 | Nr 1 (177) PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   styczeń-luty  2019 | Nr 1 (177)

9JUBILEUSZ JUBILEUSZ

KS. PROF. DR HAB. ANTONI DĘBIŃSKI
Rektor KUL

Inicjatywa ks. Idziego Radziszewskiego, 100 lat historii, aktualność misji 
i zadania na przyszłość to główne wątki przemówienia na otwarcie 
uroczystego posiedzenia Senatu KUL w dniu 8 XII 2018 r. 

Szanowni Państwo!
Dzisiejsze uroczyste posiedzenie Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zostało zwołane 

dokładnie 100 lat po wydarzeniach, które zgodnie z wieloletnią tradycją uznajemy za początek naszej Alma Mater. 
Miały one miejsce w zimne dni grudnia 1918 r. W niedzielę 8 grudnia przypadało święto Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia profesorowie Uniwersytetu Lubelskiego, który w lipcu został powołany do ist-
nienia decyzją episkopatu Polski, a we wrześniu otrzymał zgodę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego na rozpoczęcie działalności, wzięli udział w Mszy św. w kościele seminaryjnym, a następnie spotkali się 
w auli seminarium duchownego, by wybrać Senat Akademicki, powołać prorektora i dziekanów oraz podjąć prace 
zgodnie ze swymi kompetencjami. Następnego dnia, o czym entuzjastycznie informowała lokalna prasa, odbyła się 
pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego. W Mszy św. sprawowanej w kościele seminaryjnym i w inaugu-
racji odbywającej się w auli seminaryjnej udział wzięli profesorowie i studenci, a także goście reprezentujący władze 
miasta, sądownictwo, odrodzone wojsko polskie, ziemiaństwo, inteligencję, prasę oraz różne organizacje społecz-
ne. Nie wszyscy jednak zapisani na Uniwersytet mogli pojawić się na uroczystościach w związku z tym, że wielu za-
ciągnęło się do wojska, by brać udział w walkach polsko-ukraińskich o Lwów. To zresztą była tylko jedna z przyczyn 
decydujących o kilkakrotnym przesuwaniu terminu rozpoczęcia pierwszego semestru w działalności nowej uczelni. 
Od czasu bowiem uzyskania koncesji na założenie Uniwersytetu wydanej przez Ministerstwo, kiedy można było przy-
spieszyć działania organizacyjne, pojawiały się wciąż nowe problemy, które stawały na drodze do otwarcia podwo-
jów przed przyszłymi lubelskimi żakami. A były to przede wszystkim trudności z pozyskaniem odpowiedniej stałej 
siedziby, kadry profesorskiej, a także niestabilna sytuacja polityczna w odradzającym się kraju i wspomniane walki 
zbrojne o granice Polski. 

Podczas tamtej pierwszej inauguracji sformułowano szereg wypowiedzi, których znaczenie mimo upływu wieku 
nie utraciło nic ze swej aktualności. Przede wszystkim zarówno biskup lubelski Marian Fulman, który z racji swego 
urzędu został wybrany przez episkopat Polski na delegata biskupów do spraw nowej uczelni, jak i ks. Idzi Radziszew-
ski, który z nominacji episkopatu został pierwszym rektorem Uniwersytetu, zgodnie podkreślali ogromną wagę nauki 
i oświaty w przetrwaniu narodu, jak również w odbudowie i rozwoju odradzającego się państwa, którego istotnym 
elementem konstytutywnym jest także chrześcijaństwo.

W taki też sposób uzasadniał założyciel Uniwersytetu misję nowej uczelni w liście skierowanym do ówczesnego 
papieża Benedykta XV: „Po długiej i strasznej niewoli – pisał – Opatrzność zdjęła pęta z naszej Ojczyzny […]. Poczu-
liśmy odpowiedzialność, jaka na nas spadła: należytego wykorzystania tego Daru Bożego, jakim jest wolność i speł-
nienie włożonych na nas obowiązków, by Polska […] spełniła również wielkie dziejowe zadanie wobec Kościoła i kul-
tury zachodniej. Ta myśl była przewodnią przy zakładaniu Uniwersytetu w Lublinie. Przez ten wyższy zakład naukowy 
chcą wszyscy w nim pracujący ułatwić Polsce osiągnięcie szczytnych celów przez Opatrzność jej wskazanych. Pragną 
oni przez naukę i wychowanie wsparte na zasadach Chrystusowych przygotować całe zastępy uczonych i oddanych 
synów Kościoła i dzielnych obywateli kraju [...]. Dla wszystkich w uniwersytecie […] hasłem jest pracować »Z Bogiem 
dla Ojczyzny«”. 

Podobnie potrzebę założenia katolickiego uniwersytetu na ziemiach polskich argumentował ks. Idzi Radziszewski 
w adresie wysłanym do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Uzasadniał, że będzie to potężne ognisko kultury 

Przemówienie z okazji  
100. rocznicy inauguracji 
pierwszego roku akademickiego

Za tę inicjatywę dziękował również pre-
zydent miasta Krzysztof Żuk. Podkreślił przy 
tym znaczenie utworzenia pierwszego lu-
belskiego uniwersytetu dla rozwoju miasta 
jako ośrodka akademickiego. Wyraził też ra-
dość, że historię Lublina tworzyli ludzie ta-
cy jak ks. Radziszewski – z odwagą myślący 
o powstaniu uniwersytetu w tak trudnych 
czasach, umiejący budować sojusze dla zre-
alizowania słusznej idei. Prezydent zadekla-
rował również, że wraz z nastaniem sprzyja-
jących warunków atmosferycznych miasto 
zadba o nadanie otoczeniu pomnika, a więc 
całemu skwerowi abpa Józefa Życińskiego, 
pięknej oprawy. 

 Zasłonięty monument sukcesywnie uka-
zywał się oczom zebranych w trakcie kil-
kuminutowego spektaklu, przygotowane-
go przez prof. dra Leszka Mądzika. Pomnik 
przedstawia ks. Idziego Radziszewskiego nie-
co pochylonego do przodu, jakby ku osobie, 
której przekazuje księgę z napisem „Veritas 
in caritate”, a lewą dłonią wskazującego na 
krzyż na dystynktorium kanonickim. Uroczy-
stość odsłonięcia monumentu zakończyła się 
poświęceniem go przez abpa Stanisława Bu-
dzika i złożeniem przed nim kwiatów. Poświęcenie pomnika ks. Idziego Radziszewskiego

Laureaci Medalu Jubileuszowego 100-lecia KUL (od lewej): o. Wojciech Żmudziński SJ  
(odebrał w imieniu o. Huberta Czumy SJ), ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, ks. prałat Tadeusz 
Kądziołka, dr inż. Józef Bała, ks. Zygmunt Berdychowski, Piotr Taracha, dr hab. Andrzej Herbet, 
prof. KUL, Jacek Podlewski, ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka, bp nominat Franciszek Ślusarczyk 
wraz z Rektorem KUL ks. prof. drem hab. Antonim Dębińskim

Msza św. pod przewodnictwem bpa Witolda 
Mroziewskiego

Laureaci Medalu za Zasługi dla KUL (od lewej): 
ks. prof. Stanisław Wilk SDB, ks. prof. Andrzej 

Szostek MIC, abp prof. Stanisław Wielgus  
i bp prof. Jan Śrutwa
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narodowej, kultywujące ideały naszych przodków, a misja służby i poświęcenia oraz głosze-
nie chwały polskiego imienia będzie przyświecać uprawianiu nauki i kształceniu młodzieży 
w nowej uczelni.

Szanowni Państwo,
uczestnicy inauguracji roku akademickiego 1918/1919 mieli sposobność wysłuchania te-

legramu z gratulacjami Józefa Piłsudskiego. Słowa Naczelnika Państwa przytoczyłem podczas 
tegorocznej inauguracji roku akademickiego i chcę powtórzyć je także dzisiaj, by przywołać 
szczególną atmosferę tamtego okresu, do którego po 100 latach z radością i wdzięcznością 
wciąż powracamy, by przeżywać stulecie naszej Uczelni w kontekście stulecia odzyskania 
niepodległości przez naszą Ojczyznę. Naczelnik Państwa pisał: „Z największą radością witam 
otwarcie czwartego polskiego uniwersytetu i życzę z całego serca, aby nowe ognisko kultury 
narodowej płonęło ku pożytkowi i chwale drogiej naszej Ojczyzny”. 

Dzisiejsza uroczystość stanowi kolejną ważną odsłonę obchodów jubileuszu KUL. W jej 
programie znajduje się bowiem odsłonięcie pomnika twórcy naszego Uniwersytetu i jego 
pierwszego rektora, świetlanej postaci – ks. Idziego Radziszewskiego. Monument, który po-
wstał dzięki zgodnej współpracy środowiska uniwersyteckiego oraz władz i mieszkańców na-
szego miasta, jest wyrazem trwałej czci wobec założyciela KUL, tej najbardziej rozpoznawal-
nej – nie tylko w skali naszego regionu – postaci. Jego dokonania docenili bowiem lublinianie 
przełomu XX i XXI w., wybierając twórcę Uniwersytetu Lubelskiego na lublinianina stulecia. 
Jego pomnik, wyraz naszej wdzięczności, ale także – jak ufamy – wdzięczności kolejnych po-
koleń, przyobleczony w artystyczną wizję prof. Jerzego Fobera, będzie odtąd widocznym wy-
razem zbiorowej pamięci, szacunku i wdzięczności. 

Szanowni Państwo,
o wizji uniwersytetu stworzonej przez ks. Idziego Radziszewskiego mówiliśmy wiele razy. 

Zamyka się ona w kilku zasadniczych punktach, które tak oto po latach zostały ujęte w Statu-
cie KUL: „Misją Uniwersytetu jest prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między 
nauką i wiarą, kształcenie i wychowanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrze-
ścijańskiej kultury i troska o to, by treścią Ewangelii przepojone zostały kategorie myślenia, 
kryteria ocen i normy działania”. 

Oddając się poszukiwaniu „całej prawdy o naturze, o człowieku i o Bogu”, KUL jako 
uczelnia katolicka uważa za swoje podstawowe zadanie zgłębianie – jak napisał Jan Pa-
weł II – „wszystkich aspektów prawdy w ich istotowej więzi z Prawdą najwyższą, którą 
jest Bóg”. W tym sensie wraz z całym Kościołem bierze udział – jak to określił papież 
Polak – w podstawowym „sporze o człowieka”, jaki ma miejsce we współczesnej kul-
turze, gubiącej często swoją uniwersalną tożsamość i nadprzyrodzone ukierunkowa-
nie. Nasz Uniwersytet, głosząc prymat Boga, głosi równocześnie prymat osoby ludzkiej 
i autentycznej wolności. Strzeże pełnej prawdy o człowieku i świecie. W znaczący spo-
sób uczestniczy też w tworzeniu polskiej i chrześcijańskiej kultury poprzez realizowanie 
wielkich projektów badawczych i wydawniczych, ale także poprzez codzienną działalność 
kulturotwórczą. W odniesieniu do naszej Uczelni mówimy też, że tworzy ją „autentyczna 
katolicka rodzina uniwersytecka”, będąca „miejscem nie tylko »prawdy naukowej«, ale 
i »prawdy życia«” – jak podkreślał papież Polak, który przez ponad 20 lat jako wykładow-
ca naszej Uczelni miał możliwość tej wspólnoty doświadczać. W ciągu swojej stuletniej 
historii KUL wykształcił bez mała 120 000 absolwentów w zakresie nauk teologicznych, fi-
lozoficznych, humanistycznych, społecznych, prawnych, a w ostatnim czasie również na-
uk przyrodniczych i ścisłych. Dobrze wykształceni i uformowani w duchu chrześcijańskim 
absolwenci podejmują pracę w duchu odpowiedzialności społecznej, o której niedawno 
mówił papież Franciszek do przedstawicieli uniwersytetów katolickich z całego świata 
(Rzym, 4.11.2017). Wśród nich są biskupi, księża, siostry zakonne i zakonnicy, którzy po 
uzyskaniu stopni i tytułów naukowych na KUL pracują w seminariach duchownych, są-
dach biskupich czy ośrodkach akademickich i formacyjnych. Autentyczna i głęboka służ-
ba Bogu i Ojczyźnie na KUL, jako znakomita formacja do świętości, zaowocowała pięk-
nymi postaciami w wymiarze ludzkim i religijnym. Są to liczni, jak na relatywnie krótki 
okres 100 lat, członkowie naszej wspólnoty wyniesieni już do chwały ołtarzy bądź ocze-
kujący na decyzję Stolicy Apostolskiej. To św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, bł. ks. 
komandor Władysław Miegoń z innymi męczennikami II wojny światowej, a także słudzy 
Boży: prymas Stefan Wyszyński, rektorzy ks. Wincenty Granat i o. Jacek Woroniecki OP, 

założyciel Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki oraz mę-
czennik Wschodu ks. Stanisław Szulmiński SAC. 

100 lat działalności KUL – to wiele istotnych wydarzeń i wiele zna-
komitych postaci, począwszy od ks. Idziego Radziszewskiego i powo-
łania uczelni katolickiej przygotowującej elitę intelektualną kraju; to 
kształcenie i formacja młodych ludzi; to prowadzenie innowacyjnych 
badań naukowych; to tworzenie kultury chrześcijańskiej; to promo-
wanie uniwersalnych wartości, leżących u podstaw naszej cywilizacji. 
Przez 100 lat kolejne pokolenia pracowników i studentów KUL starały 
się wiernie realizować pierwotne założenia określające misję i tożsa-
mość katolickiego uniwersytetu. Wypełniać je, a zarazem dopełniać, 
bo rodzą się nowe wyzwania. To nasza misja. Niezmienna dewiza 
Deo et Patriae jest dla nas busolą i będzie nią także w kolejnym stu-
leciu Uniwersytetu.

Szanowni Państwo,
w Konstytucji apostolskiej »Veritatis gaudium« o uniwersytetach 

i wydziałach kościelnych papież Franciszek stawia następującą dia-
gnozę: „[...] jesteśmy świadkami nie tylko czasu przemian, ale czasu 
prawdziwej i w pełnym tego słowa znaczeniu zmiany epoki, nazna-
czonego przez kompleksowy kryzys »antropologiczny« i »społeczno-
-ekologiczny«”. Stąd też potrzebne jest wypracowanie kultury, która 
mogłaby stawić czoło temu kryzysowi. I jest to zadanie dla uniwer-
syteckich środowisk kościelnych, powołanych „do wnoszenia – jak 
pisze papież – decydującego wkładu zaczynu, soli i światła Ewangelii 
Jezusa Chrystusa i żywej Tradycji Kościoła”. 

Jako uniwersytet katolicki stanowimy bowiem – jak napisał pa-
pież Franciszek w Veritatis gaudium – „[...] rodzaj opatrznościo-
wego laboratorium kulturowego, w którym Kościół dokonuje per-
formatywnej interpretacji rzeczywistości, która wypływa z wyda-
rzenia Jezusa Chrystusa i która karmi się darami mądrości i wie-
dzy, jakimi Duch Święty ubogaca w różnych formach cały lud Boży”  
(p. 3). W owym laboratorium formułowane są problemy i rozwiąza-
nia, dokonywane przewidywania, prowadzony jest dialog z ludźmi 
wszystkich kultur i opcji światopoglądowych, a wszystko to w per-
spektywie Prawdy Objawionej, by w świecie szybkich i bezwzględ-
nych przemian, gdzie „brak jest mądrości, refleksji i myśli zdolnej 
dokonać syntezy wskazującej kierunek” (p. 4), zaoferować model 
globalnego rozwoju i nowe rozumienie postępu. W laboratorium 
tym należy pokazać – i być może to jest najważniejsze – warunek 
realizacji owego nowego modelu i nowego postępu, a mianowicie: 
jedność między nauką a świętością, wiedzą i miłością, metodologią 
i sumieniem – dopiero wtedy zostanie naprawdę przezwyciężona dy-
chotomia teorii i praktyki poprzez kształtowanie mądrości. Musimy 
wobec tego na naszym Uniwersytecie jako swoistym laboratorium 
formować ludzi mądrych i odważnych, roztropnych i niezłomnych, 
wiernych poznanej prawdzie i otwartych na prawdę. Tylko wtedy 
wypełnimy misję naszego Uniwersytetu, będziemy wierni jego pier-
wotnej wizji. Będziemy godni tych poprzedzających nas pokoleń wy-
bitnych uczonych i skromnych pracowników akademickich, którzy 
przed 100 laty mieli odwagę i siłę, by w ambitnym i szczytnym dziele 
odbudowy naszej Ojczyzny odkryć rolę, jaką może odegrać Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, i wizji tej pozostali twórczo wierni. Jesteśmy 
dumni z tego dzieła. Jednocześnie, mocni ich mądrością i determina-
cją, chcemy włożyć w to dzieło całą naszą roztropność, cały codzien-
ny trud, wierząc, że nie będzie daremny. Tylko wtedy – jak to bywało 
w przeszłości – będziemy prawdziwym uniwersytetem, a jednocze-
śnie uniwersytetem prawdziwie katolickim, czyli powszechnym, bo 
będziemy służyli naszej Ojczyźnie i Kościołowi. 

Niezmienna dewiza „Deo et Patriae” – zapewniał Rektor KUL 
zgromadzonych na uroczystości– jest dla nas busolą i będzie nią także 
w kolejnym stuleciu Uniwersytetu
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PROF. DR HAB. JÓZEF FRANCISZEK FERT
prorektor KUL w latach 2004-2012

Słowo o Laureatach 
jubileuszowego Medalu  
za Zasługi dla Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego

M agnificencjo Księże Rektorze, Ekscelencje Księża Biskupi, Naj-
czcigodniejsi Księża Rektorzy, Szanowni Państwo.

Stulecie naszego Uniwersytetu jest szczególną okazją do uhono-
rowania i podziękowania tym wszystkim, którzy mają swój udział 
w twórczym kontynuowaniu idei założyciela nowoczesnego katolic-
kiego uniwersytetu na ziemiach polskich – ks. rektora Idziego Ra-
dziszewskiego. Obok pamięci o swych dawniejszych dobroczyńcach, 
Uniwersytet pragnie uczcić tych – jak to określił Norwid – „współ-
czesnych zacnych”, o których wkładzie w życie naszej społeczności 
akademickiej, miasta i kraju pragniemy dziś publicznie i dobitnie po-
wiedzieć, gdy mamy okazję spojrzeć im w oczy i okazać wdzięczność, 
bo są z nami. Pamiętamy przy tym, że honorując dziś – na wniosek  
JM Rektora ks. Antoniego Dębińskiego – Medalem za Zasługi dla Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 4 jego rektorów z lat 1988-2012, 
jednym z najważniejszych wyróżnień, jakie Uniwersytet przyznaje 
swoim pracownikom i dobroczyńcom, pragniemy równocześnie oddać 
cześć społeczności uniwersyteckiej, której nasi Laureaci przewodzili 
w trudnych latach wielostronnych przemian Polski i Europy.

Lata rektorskie ks. bpa prof. Jana Śrutwy (1988-1989), ks. abpa 
prof. Stanisława Wielgusa (1989-1998), ks. prof. Andrzeja Szostka 
(1998-2004) oraz ks. prof. Stanisława Wilka (2004-2012) – to nie-
omal jedna czwarta stuletniej kroniki KUL, a jednocześnie niejako akt 
czwarty jego dramatycznych dziejów, od zawsze zanurzonych w losy 
kraju i Kościoła.

Wspomnijmy tedy:
Trudne lata 1918-1939, gdy Uniwersytet jako młoda roślina pró-

bował się zakorzenić – w surowej glebie Polski z trudem walczącej 
o swój świeżo odrodzony byt – wśród pozostałych 5 polskich uniwer-
sytetów. To wówczas szczodrobliwa myśl Anieli hrabiny Potulickiej 
uratowała materialną przyszłość Uczelni, dzięki założonej przez nią 
fundacji jej imienia (utworzonej w 1925 r., zatwierdzonej w 1928 r.), 
wspierającej lubelską uczelnię – obok Towarzystwa Uniwersytetu Lu-
belskiego (1922), od 1934 r. Towarzystwa Przyjaciół KUL. To wówczas 
powstały zręby materialne naszej Alma Mater: przystosowano do za-
dań uczelnianych koszary świętokrzyskie, wzniesiono gmachy Biblio-
teki Uniwersyteckiej, Domu Akademickiego na Niecałej i inne, a na-
de wszystko za czasów rektorstwa (1933-1939, a właściwie do roku 
1942, czyli do śmierci) ks. Antoniego Szymańskiego (1881-1942), 
wybitnego współtwórcy katolickiej nauki społecznej, tak znamien-
nej i ważnej dla naszego profilu naukowego, KUL uzyskał wreszcie 
pełne prawa akademickie w zakresie nadawania wszystkich stopni 
naukowych (ustawa sejmowa z 9 IV 1938 r.), choć na dopełnienie 
materialnej strony tych uprawnień państwowych musiał czekać jesz-
cze 70 lat (!).

„Współczesnym zacnym oddać cześć, 
To jakby cześć Bożej prawicy...”

Cyprian Norwid

Do Emira Abd el Kadera w Damaszku

Lata 1939-1944, czyli czasy wojny i okupacji, Uniwersytet opłacił 
zakazem działalności, licznymi ofiarami wśród pracowników i stu-
dentów z ręki hitlerowców i bolszewików (Katyń), dewastacją i zu-
bożeniem substancji materialnej. Mimo ogromnych przeciwności 
i zagrożeń, kontynuował swą misję w formie tajnego nauczania 
w Warszawie (w ramach Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich), 
w Kielcach oraz w Jędrzejowie i Nawarzycach. I tu swój ważny udział 
miał ks. rektor Antoni Szymański, który po wypuszczeniu z więzie-
nia na lubelskim zamku kierował z Bełżyc tajnym nauczaniem w Lu-
blinie i Krężnicy Jarej. Ten skrajnie niebezpieczny okres w dziejach 
KUL zamknął się na przełomie lipca i sierpnia 1944 r., gdy ks. Anto-
ni Słomkowski wynegocjował z rządem londyńskim oraz minister-
stwem oświaty w rządzie PKWN zgodę na wznowienie oficjalnej 
działalności Uniwersytetu z prawem zachowania katolickiej tożsamo-
ści i autonomii badań naukowych. Bez nadmiernej przesady można 
powiedzieć, że dzięki rektorowi Słomkowskiemu Uniwersytet rzeczy-
wiście się odrodził i w pewnym sensie został na nowo ustanowiony, 
stając się z czasem prawdziwą „przestrzenią wolności i prawdy”, jak 
to określił wielki kanclerz KUL abp Józef Życiński (Przestrzeń wol-
ności i prawdy. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989,  
red. J.F. Fert, Lublin 2008). 

W latach 1944-1988 KUL z jednej strony stał się przedmiotem 
niebywałej opresji władz państwowych, a z drugiej – dzięki ofiar-
nemu zaangażowaniu Kościoła katolickiego, z inspiracji ówczesnych 
prymasów: kard. Augusta Hlonda, kard. Stefana Wyszyńskiego  
i kard. Józefa Glempa – niezastąpionym składnikiem polskiej kultu-
ry katolickiej, a także niejako „azylem” dla wszystkich pragnących 
w sposób nieskrępowany uprawiać działalność naukową. Z jego ło-
na wyrosły całe pokolenia katolickiej inteligencji i jej pasterzy; to tu 
przez lata pracował przyszły wielki papież Jan Paweł II, którego imię 
od roku 2005 nosi Uniwersytet. Ale wcześniej – szczególnie za cza-
sów rektora o. Mieczysława Krąpca (1970-1983) – KUL zaczął dźwi-
gać się z zapaści organizacyjnej i izolacji, w które wtłaczała go władza 
komunistyczna. Wówczas pojawiły się śmiałe plany rozbudowy bazy 
materialnej. Przede wszystkim wszczęto starania, niekiedy pomyślne, 

w celu reaktywacji niektórych utraconych uprawnień akademickich 
i/lub uzyskania nowych; tworzono oryginalne projekty naukowe, jak 
zakłady międzywydziałowe, inicjowanie i/lub kontynuowanie wy-
dawania Encyklopedii katolickiej, Powszechnej encyklopedii filozofii, 
Dzieł wszystkich Cypriana Norwida, Opera omnia Josepha Ratzinge-
ra, unikatowych czasopism naukowych; organizowano niespotykane 
gdzie indziej fora intelektualnego dyskursu w dziedzinach filozofii, 
teologii, etyki czy sztuki. Autorytet KUL jako wyjątkowej przestrzeni, 
sprzyjającej „wolności i prawdzie”, stał się w pewnym sensie znakiem 
rozpoznawczym tego Uniwersytetu.

Jan Śrutwa

W roku 1988 berło rektorskie przejął z rąk ciężko chorego  
bpa Piotra Hemperka (1931-1992) bp prof. Jan Śrutwa (ur. 1 XII 1940).  
Jego władanie Uczelnią miało charakter kontynuacji przerwanej dru-
giej kadencji rektora Hemperka i zamknęło się w ciągu jednego ro-
ku (1988-1989). Czas niezwykle trudny i burzliwy, choć w roku 1988 
wypadała okrągła rocznica 70-lecia założenia Uniwersytetu. Uwa-
gę wszystkich przykuwał jednak proces ostatecznego osuwania się 
w niebyt opresyjnego systemu komunistycznego, który zakończył się 

wkrótce kompromisem politycznym Okrągłego Stołu i pierwszymi, 
częściowo wolnymi wyborami parlamentarnymi (w czerwcu 1989 r.). 
Jasnym znakiem obecności KUL w przestrzeni społecznej stała się 
uroczystość nadania w 1988 r. doktoratu honoris causa z inicjatywy 
Wydziału Teologii kard. Josephowi Ratzingerowi, prefektowi Kongre-
gacji Nauki Wiary (Congregatio pro Doctrina Fidei), bliskiemu współ-
pracownikowi Jana Pawła II.

Stanisław Wielgus

Od jesieni 1989 r. władzę rektorską objął ks. prof. Stanisław Wiel-
gus (ur. 23 IV 1939), obecny arcybiskup. Jego kierowanie Uniwer-
sytetem należy do 3 najdłuższych kadencji w stuleciu: objęło lata 
1989-1998, czyli 9 lat w ciągu 3 kadencji (tyleż – 9 lat rektorem był 
ks. Marian Rechowicz: 1956-1970; dłużej kierował Uczelnią jedynie 
o. Mieczysław Krąpiec, który pełnił tę funkcję przez 13 lat: 1970-
1983). Dodajmy, że była to niezwykle trudna, ale też ozdobiona licz-
nymi dokonaniami sukcesja. Ks. Rektor kontynuował z jednej strony 
idee zapoczątkowane przez o. Krąpca (szczególnie na polu rozbudo-
wy podstaw materialnych Uczelni), a z drugiej wprowadził szereg od-
ważnych i fascynujących idei, na przykład radykalnie zwiększył liczbę 
studentów, a co za tym idzie i pracowników Uniwersytetu; rozwinął 
też program wychodzenia KUL poza Lublin i poza Polskę, ze swoistej 
izolacji narzuconej przez ówczesne władze, co przyniosło wkrótce 
efekt w postaci nowych placówek uniwersyteckich w Stalowej Woli 
i Tomaszowie Lubelskim oraz próby tworzenia placówek afiliowa-
nych w innych miejscach kraju, a nawet za granicą (Paryż). Pod jego 
kierunkiem skrystalizował się też zamysł wzbogacenia Uniwersytetu 
o nowe kierunki badań i nauczania, dzięki czemu w 1998  r. zorgani-
zowano Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, który wniósł do zdecy-
dowanie humanistycznego profilu naszej Uczelni nowy rys – kierunki 

W imieniu społeczności akademickiej 
mam zaszczyt powiedzieć na koniec 
to jedno i najważniejsze zdanie: Bóg 
zapłać, Najczcigodniejsi Rektorzy, za 
to, czego dokonaliście dla dobra naszej 
umiłowanej Alma Mater!
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badań i aktywności naukowej dotychczas ist-
niejące raczej pobocznie w ramach filozofii 
przyrody lub wyspecjalizowanych pracow-
ni naukowych. Rektor Wielgus wiele uwa-
gi i energii poświęcał walce o materialny 
byt KUL, stąd jego częste podróże zagra-
niczne, szczególnie do Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady, w celu przekonania Polonii 
do wsparcia idei rozwoju i uzyskania mię-
dzynarodowej rangi naszego Uniwersytetu. 
Równocześnie jaskrawo okazało się, jak Uczel-
nia była słabo uposażona i wyposażona. I na tym 
polu osiągnięcia ks. Rektora były fundamentalne: 
na wniosek prof. Jana Świtki, posła pierwszej kadencji 
na Sejm RP, 14 VI 1991 r. parlament przyjął ustawę „o finanso-
waniu KUL z budżetu państwa”, która zaczęła skutkować od począt-
ku 1992 r., ale niestety wyłączała z państwowej pomocy „dotacje na 
inwestycje budowlane” (Dz. U. 1991, nr 61, poz. 259). A tymczasem 
30 VI 1993 r. wmurowano kamień węgielny pod gmach Kolegium 
Jana Pawła II, stąd konieczność nieustannych podróży kwestarskich 
ks. Rektora za granicę. Dzięki ogromnej pomocy Polonii, szczegól-
nie kanadyjskiej, która założyła specjalną fundację (kierowaną przez  
dra Henryka Slabego), do 1996 r. udało się wznieść główną część Ko-
legium Jana Pawła II oraz rozpoczęto urządzanie gmachu i wyposa-
żanie wnętrz. Z tej perspektywy należy wspomnieć o zapoczątkowa-
niu przez ks. Wielgusa wieloletnich starań o odzyskanie i zrekonstru-
owanie Fundacji Potulickiej, która mogłaby znowu stać się istotnym 
wsparciem materialnego bytu Uczelni; już w marcu 1990 r. ks. Rek-
tor wysłał stosowne pismo do Komisji Majątkowej Rządu i Episko-
patu z wnioskiem o zwrot majątku Fundacji, powstałej przecież dla 
finansowania KUL. Niestety, musiało minąć wiele lat, zanim to zde-
wastowane przez komunistyczną gospodarkę dzieło Anieli Potulic-
kiej mogło rzeczywiście zacząć wspierać Uniwersytet. Z licznych prac 
organizacyjnych ks. Rektora wspomnijmy też nowelizację statutu 
Uczelni jako jedną z wielu konsekwencji zmian uwarunkowań praw-
nych i społecznych, jakie zaszły po roku 1989. Rządy tego Wielkiego 
Rektora trzeba uznać za przełomowe w dziejach naszej Uczelni.

Andrzej Szostek

Kolejne 2 kadencje rektorskie naszego stulecia zaczął w roku 
1998 ks. prof. Andrzej Szostek MIC (ur. 9 XI 1945) i sprawował swój 
urząd owocnie do 2004 r. Na czasy jego kierowania Uczelnią przy-
pada proces realizacji niektórych idei i projektów poprzedników, 
co naturalne, jako że ks. Rektor uczestniczył twórczo jako prorektor 
w zarządzaniu Uczelnią za czasów ks. rektora Wielgusa (m.in. kiero-
wał współpracą z zagranicą). Jednym z ważniejszych momentów tej 
kadencji było uroczyste poświęcenie Kolegium Jana Pawła II, które-
go dokonano 28 V 1998 r. pod przewodnictwem wielkiego kanclerza 
KUL abpa Bolesława Pylaka. Uroczystość zbiegła się z jubileuszem 
90-lecia powstania Uniwersytetu, co też stało się okazją do wizyty 
w Rzymie, u ojca św. Jana Pawła II delegacji Senatu Akademickiego 
z Rektorem na czele. Na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, 
z inicjatywy abpa Józefa Życińskiego, wielkiego kanclerza KUL, ini-
cjatora wielu niezwykłych przedsięwzięć naukowych i społecznych, 
Uniwersytet podjął, realizowaną cyklicznie, co 4 lata, ideę organiza-
cji międzynarodowego Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Pierwszy 
Kongres odbył się na KUL we wrześniu 2000 r. Nosił on znamienny 

tytuł: „Sacrum i kultura. Chrześcijań-
skie korzenie przyszłości”. Był zna-

komitym preludium wstąpienia na-
szego kraju do Unii Europejskiej, 
które dokonało się w 2004 r. Kon-
tynuując ideę przekraczania przez 
Uniwersytet środowiska lubel-

skiego, powołano Wydział Zamiej-
scowy w Tomaszowie Lubelskim 

oraz analogiczną placówkę w Stalo-
wej Woli, która początkowo działała 

jako Filia Wydziału Nauk Społecznych, 
a z czasem jako wielokierunkowy Wydział 

Zamiejscowy i stała się ciekawym ośrodkiem 
akademickim w tym w zasadzie „przemysłowym” śro-

dowisku. W roku 1998 rozpoczęto przebudowę i rozbudowę Biblio-
teki Uniwersyteckiej przy ul. Chopina. Rozkwitły studia doktoranckie 
na wielu kierunkach, rosła liczba studentów i pracowników, powstały 
nowe kierunki badań i nowe inicjatywy intelektualne i organizacyj-
ne, charakterystyczne dla naszej Uczelni; rozpoczęła się wysoka fala 
osiągnięć sportowych studentów KUL w regionie, kraju i Europie; po-
wstała Legia Akademicka, która stała się przykładem dla innych szkół 
wyższych... Uniwersytet wszedł wreszcie w okres w miarę normalnej 
egzystencji jako równoprawny członek polskiej i międzynarodowej 
wspólnoty akademickiej. Ogromny udział w tym procesie ma wła-
śnie ks. rektor Szostek.

Stanisław Wilk

Od roku 2004 rozpoczęła się kadencja ks. prof. Stanisława Wil-
ka SDB (ur. 18 V 1944), która trwała 2 lata dłużej niż poprzedniego 
rektora (do roku 2012), jako że KUL w tym czasie dostosował swój 
kalendarz wyborczy i długość kadencji najwyższych władz do regula-
cji ogólnopolskich. Przez 2 okresy jego kierowania Uczelnią kontynu-
owano wiele kierunków działań zainicjowanych przez poprzedników 
i oczywiście podjęto szereg nowych. Udało się wówczas, dzięki życz-
liwej uwadze wojewody lubelskiego, przeprowadzić ostateczną regu-
lację statusu własnościowego terenu, na którym znajdują się gmachy 
KUL. 4 IV 2005 r. Senat Akademicki na wniosek prof. Dariusza Dud-
ka wprowadził do nazwy naszego Uniwersytetu imię Jana Pawła II;  
zmiana została zatwierdzona przez właściwe władze. W 2008 r. za-
kończono wreszcie zasadniczą przebudowę i modernizację Biblio-
teki Uniwersyteckiej, a także otwarto Muzeum Uniwersyteckie Hi-
storii KUL. W sprawach materialnych dokonał się istotny przełom, 
gdy w 2008 r., dzięki staraniom ks. Rektora, na wniosek prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, parlament korzystnie 
znowelizował ustawę w sprawie finansowania KUL, usuwając ogra-
niczający i dyskryminujący zapis dotyczący inwestycji, dzięki czemu 
Uniwersytet mógł analogicznie do innych uczelni korzystać z dota-
cji unijnych w tym zakresie. Na tej podstawie rozpoczęto budowę 
ostatniego elementu nowych gmachów, czyli dzisiejsze Centrum 
Transferu Wiedzy, które Senat Akademicki postanowił dedykować 
założycielowi Uniwersytetu pod nazwą Collegium Egidianum. Rów-
nolegle rozpoczęto intensywne prace przy rozbudowie kampusu 
na Poczekajce, gdzie powstały hale i boiska sportowe, akademiki 
oraz siedziby nowych kierunków naukowych i dydaktycznych, takich 
jak: ochrona przyrody, architektura krajobrazu, matematyka i infor-
matyka oraz innych z kręgu nauk matematyczno-przyrodniczych. 

Szczytowym momentem tej kadencji była międzynarodowa uro-
czystość związana z obchodem 440. rocznicy podpisania unii lubel-
skiej (z lipca 1569 r.), która odbyła się 1 VII 2009 r. Przyznano wów-
czas doktoraty honoris causa przedstawicielom ościennych krajów, 
które kiedyś współtworzyły Pierwszą Rzeczpospolitą: uhonorowano 
najwyższym tytułem uniwersyteckim prezydentów Polski, Ukrainy, 
Litwy, Łotwy i Estonii oraz byłego przewodniczącego najwyższych 
władz Białorusi. To było prawdziwe signum temporis... W analogicz-
nym nurcie odświętnych wydarzeń akademickich odbył się dokto-
rat honoris causa, którym KUL obdarzył Bartłomieja I, arcybiskupa 
Konstantynopola, patriarchę ekumenicznego, w roku 2010, mocno 
akcentując swe wielkie zaangażowanie w dialog międzywyznanio-
wy. Organizację dydaktyki uniwersyteckiej dostosowano do ogól-
nopolskich standardów i włączono poszczególne kierunki studiów 
w procesy akredytacyjne w ramach Uniwersyteckiej Komisji Akredy-
tacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia tym spo-
sobem znalazła się wśród innych polskich szkól wyższych jako przed-
miot porównań i ocen, w których kilka kierunków zajmowało i zaj-
muje wysokie miejsca rankingowe. KUL kontynuował szerokie otwar-
cie na studentów z zagranicy, najpierw dzięki letnim kursom języka 
i kultury polskiej, następnie poprzez organizację rocznych studiów 
w tym zakresie, połączonych z nauką języka polskiego, a wreszcie 
poprzez tworzenie struktur dydaktycznych dla międzynarodowych 
studiów w języku angielskim (teologia, europeistyka, prawo między-
narodowe, sinologia i inne). Jednym z istotnych wątków tych prób 
umiędzynarodowienia KUL wespół z innymi uniwersytetami Lublina 
była próba zorganizowania Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwer-
sytetów... Twórcze impulsy zrodzone z przełomu lat 1988/1989 po-
budzały Uniwersytet do działań na skalę dotąd pozostającą w zasa-
dzie jedynie w sferze wizji i marzeń.

Miejmy nadzieję, że te dobre tendencje rozwojowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego będą trwałym elementem jego strategii 
i dopomogą Uczelni w mierzeniu się ze starymi i nowymi wyzwania-
mi cywilizacyjnymi naszego kraju i Kościoła.

* * *
Przedstawiane tu w ogromnym skrócie składniki ćwierci wieku 

istnienia naszego katolickiego uniwersytetu mogą zadziwiać bogac-
twem przedsięwzięć naukowych i organizacyjnych, gospodarczych 
i popularyzacyjnych; nie można też pomijać wielkiego ożywienia 
artystycznego, czego wyrazem powszechnie znanym w kraju i za 
granicą są na przykład 2 instytucje akademickie – Chór KUL i Scena 
Plastyczna KUL.

Tym dokonaniom patronowali, inicjowali je i nieustannie wspie-
rali kolejni rektorzy: Ich Ekscelencje ks. bp prof. Jan Śrutwa i ks. abp 
prof. Stanisław Wielgus oraz Najczcigodniejsi Księża Profesorowie 
Andrzej Szostek i Stanisław Wilk. Pod ich kierunkiem społeczność 
akademicka KUL przymnażała Uczelni blasku i znaczenia zarówno 
w ocenach mieszkańców Lublina, jak i całego kraju oraz za granicą, 
szczególnie wśród Polonii.

Dziś Uniwersytet pragnie uhonorować Dostojnych Laureatów 
swym wysokim znakiem wdzięczności – Medalem za Zasługi dla 
KUL – ale przede wszystkim głębokim, publicznym podziękowaniem 
za wierną, owocną i bezinteresowną służbę Uczelni, zgodnie ze zo-
bowiązującą dewizą: Deo et Patriae. W imieniu społeczności akade-
mickiej mam zaszczyt powiedzieć na koniec to jedno i najważniejsze 
zdanie: Bóg zapłać, Najczcigodniejsi Rektorzy, za to, czego dokonali-
ście dla dobra naszej umiłowanej Alma Mater!

W ramach jubileuszu KUL prezentowana była wystawa pokazu-
jąca historię, wybitne postacie, a także dzień dzisiejszy naszej 

Uczelni; przygotowana przez Dział Komunikacji dla odbiorcy krajowe-
go, została przez zespół Uniwersytetu Otwartego dostosowana do 
potrzeb audytorium amerykańskiego zarówno pod względem języko-
wym (wersja polsko-angielska), jak i merytorycznym. Już w ubiegłym 
roku rozpoczęła ona wędrówkę po kontynencie amerykańskim. Jej 
inauguracja z udziałem Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dę-
bińskiego odbyła się 26 VIII 2018 r. w Narodowym Sanktuarium Matki 
Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii. Następnie droga 
ekspozycji wiodła przez parafie i instytucje polonijne Nowego Jorku, 
rozpoczynając od kościoła Świętego Krzyża w Maspeth, gdzie została 
zaprezentowana w odpowiedzi na zaproszenie biskupa pomocnicze-
go diecezji brooklyńskiej Witolda Mroziewskiego. Ponadto pokazano 
ją w innych parafiach metropolii nowojorskiej, w Centrum Polsko-Sło-
wiańskim i w szkołach zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształ-
cających. W przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości była istotnym elementem głównych uroczystości w Muzeum 
Historii Chicago, organizowanych przez tamtejszy Konsulat Generalny 
RP. Przy zaplanowaniu trasy odwiedzin wystawy pomocy udzieliło To-
warzystwo Przyjaciół i Absolwentów KUL w Chicago. 

Równolegle do trasy w Stanach Zjednoczonych ekspozycja odwie-
dzała miasta Kanady – Mississaugę i London, gdzie prezentowana 
była w środowiskach skupionych wokół parafii, a także w Konsulacie 
Generalnym RP w Toronto. Kanadyjska inauguracja odbyła się rów-
nież z udziałem Księdza Rektora w największej polonijnej parafii na 
świecie – św. Maksymiliana Kolbego w Mississaudze. 

Warto zaznaczyć, że wystawie towarzyszą prelekcje i wykłady na 
temat Uniwersytetu, uroczystości wręczenia Medalu Jubileuszowego 
100-lecia KUL, publikacje prezentujące ofertę Uczelni dla osób z za-
granicy. Stanowi też ona okazję do odnowienia, wzmocnienia czy 
nawiązania relacji Uczelni z różnymi środowiskami i instytucjami. Ko-
niec roku jubileuszowego nie kończy trasy ekspozycji.  

ANNA TARNOWSKA-WASZAK
dyrektor Uniwersytetu Otwartego

Jubileusz  
za oceanem
100. rocznica powstania KUL została 
zaakcentowana także w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie.

fot. Anna Tarnowska-Waszak
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DR TERESA KSIĘSKA-FALGER
organizatorka OPUS MAGNUM – KULowskich wieczorów z muzyką

D nia 1 XII 2018 r. w sali koncertowej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie stawił się komplet słu-
chaczy; pokaźna grupa przybyłych, którym wcześniej nie udało się zdobyć wejściówek, do ostatnich minut wy-

czekiwała pozwolenia na wejście i zajęcie choćby skrawka wolnej przestrzeni...

Uwertura Paderewskiego

Wkrótce na estradzie pojawiła się Orkiestra Filharmonii Narodowej z Jackiem Kaspszykiem na czele. Zabrzmia-
ła Uwertura Es-dur na orkiestrę symfoniczną Ignacego Jana Paderewskiego, utwór z wczesnego okresu twórczości 
kompozytora, niezwykle polski w emocjonalnym wyrazie, świetnie skrojony w warstwie formalnej, w sposób jedno-
znaczny wskazujący na twórcze nawiązania do muzyki wielkich artystów epoki romantyzmu – Chopina i Schumanna. 
Paderewski, genialny pianista, muzyk rozpoznawalny na całym świecie, w czasie I wojny światowej z ogromnym za-
angażowaniem działał politycznie i społecznie, stając się orędownikiem spraw polskich na Zachodzie. To on wpłynął 
na ostateczny kształt deklaracji Thomasa Woodrowa Wilsona z lat 1917 i 1918 , w których przywrócenie Polsce nie-
podległości wraz z wolnym dostępem do morza amerykański prezydent uznał za warunek pokoju w Europie. Przyby-
cie Paderewskiego do Poznania w końcu grudnia 1918 r. stało się impulsem do wybuchu powstania wielkopolskie-
go... Okres międzywojenny artysta spędził za granicą, w Ameryce i Szwajcarii (Morges), którą opuścił w 1940 r., by 
wyjednać w USA pomoc dla Polski. Misję tę przerwała mu śmierć. Był i pozostanie jednym z ojców naszej wolności.

Chopin Blechacza

Oczywiście wszyscy słuchacze sobotniego koncertu w napięciu czekali na Rafała Blechacza. Zwycięzca XV edycji 
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (także nagród specjalnych za naj-
lepsze wykonanie mazurków, poloneza, sonaty i koncertu!), zdobywca niezwykle prestiżowej Gilmore Artist Award 
w 2014 r., wszedł na estradę jakby niepostrzeżenie, z łagodnym uśmiechem, za to w aurze ogólnego poruszenia (!). 
Popłynęła muzyka Fryderyka Chopina – II Koncert fortepianowy f-moll op. 21, arcydzieło w swoim gatunku, dźwię-
kowa opowieść o niespełnionej miłości, tęsknocie i nadziejach. Fortepian zaśpiewał, wywołując poruszenie serc. 
Blechacz grał w sposób niezwykły: w głębokim skupieniu, wrażliwie kształtując każdy motyw i frazę, łącząc perfekcję 

pianistyczną stylu brillante z cudowną poetyką brzmienia. Lata, któ-
re minęły od czasu, gdy w Konkursie Chopinowskim w Warszawie 
zdobył wszystko, co było możliwe, zaowocowały nową paletą arty-
stycznych doświadczeń (m.in. także dzięki współpracy z niemiec-
ką wytwórnią płytową Deutsche Grammophon, z którą zrealizował  
6 płyt CD) – przełożyły się na wyrazistość duchowej głębi i pewność 
autorskiego przekazu. Solistę pięknie wspierała orkiestra pod batu-
tą Jacka Kaspszyka, artysty, którego kariera należy do najwspanial-
szych w dziejach kultury polskiej. Rafał Blechacz dwukrotnie bisował: 
fragmentem jednej z sonat Haydna i Intermezzem A-dur z op. 118 
Brahmsa. Uczynił to w sposób mistrzowski. 

Symfonia Dvořáka

Po przerwie zabrzmiała słynna IX Symfonia e-moll „Z Nowego 
Świata” op. 95 Antonina Dvořáka. Dzieło z roku 1893, pełne emocjo-
nalnego wyrazu, dynamicznych napięć i odprężeń, fraz pulsujących 
rytmem, ale też epizodów lirycznych mówiących o tęsknocie za oj-
czyzną, rodziną, światem, który stał się nagle boleśnie odległy (kom-
pozytor przebywał w tym czasie w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
pełnił funkcję dyrektora konserwatorium nowojorskiego). Twórczość 
Dvořáka, wyrosła z rodzimych tradycji (inwencja melodyczna artysty 
jest silnie zakorzeniona w ludowej muzyce czeskiej; świadczą o tym 
nie tylko utwory bezpośrednio oparte na motywach ludowych, jak 
rozmaite rapsodie, furianty, polki, dumki, lecz zarazem dzieła symfo-
niczne i operowe), w sposób wzorowy łączy narodowość z europej-
skością. Silnie związana z prądami swej epoki, w kompozycjach sym-
fonicznych najwyraźniej wskazuje na bliskość z estetyką Brahmsa, 
jego upodobaniem klasycznych form sonaty i symfonii oraz dojrzałej 
ekspresji. Artystów przez lata łączyła przyjaźń i serdeczne zaufanie, 
które przetrwały całe życie...

Podczas wydarzenia medalem Signum Universitatis za organizację 
cyklu OPUS MAGNUM została uhonorowana dr Teresa Księska-Falger 

Muzyka na wielki jubileusz
To był bez wątpienia najbardziej oczekiwany 
koncert cyklu OPUS MAGNUM – KULowskie 
wieczory z muzyką. 

Koncert w wykonaniu pianisty Rafała 
Blechacza i Orkiestry Filharmonii Narodowej 
pod dyrekcją Jacka Kaspszyka uświetnił 
obchody jubileuszu 100-lecia KUL

Wykonanie IX Symfonii czeskiego twórcy okazało się wspania-
łym popisem Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka 
Kaspszyka (dyrektora artystycznego tej instytucji od 2013 r.). Pełnia 
alikwotów, świetnie wykonane partie solowe instrumentów dętych, 
soczystość brzmienia kwintetu smyczkowego, rozległa skala możli-
wości dynamicznych i wyrazowych porwały publiczność. 

To był koncert na miarę wielkiego jubileuszu 100-lecia Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
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W jubileuszowej publikacji Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

z lat 1918-2018 został opisany w 2950 
hasłach. 

W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski  
– 13 I 2019 r. i w czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej KUL  

– 21 I 2019 r. przedstawiono dzieło, które ukazało się z okazji  
100. rocznicy powstania KUL. Jego celem – jak czytamy w Przed-
mowie – „[...] jest prezentacja dorobku Uniwersytetu, nie tylko 
w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale tak-
że wkładu całego środowiska KUL w życie społeczno-polityczne,  
literackie, artystyczne i religijne, w wymiarze lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym”. 

Na publikację składa się 2030 haseł biograficznych i 920 rze-
czowych. W pierwszej grupie znalazły się głównie biogramy 

samodzielnych pracowników naukowych, kierowników jednostek 
administracyjnych, absolwentów, darczyńców, doktorów honoris 
causa KUL. Hasła rzeczowe to przede wszystkim opracowania opisu-
jące jednostki organizacyjne Uniwersytetu, towarzystwa i organiza-
cje naukowe, studenckie czy kulturalne, czasopisma i serie wydawni-
cze, obiekty KUL, urzędy i funkcje, ważniejsze i cykliczne wydarzenia 
uniwersyteckie. 

 Dwutomowe, ilustrowane dzieło, opublikowane dzięki wsparciu 
Towarzystwa Przyjaciół KUL, ukazało się w Wydawnictwie KUL. 

M.K.

Encyklopedia 
100-lecia KUL

Prezentacja „Encyklopedii 
100-lecia KUL” 
w Sekretariacie KEP 
z udziałem (od lewej): 
Marcina Przeciszewskiego 
– prezesa KAI, bpa Artura 
Mizińskiego – sekretarza 
generalnego KEP,  
ks. prof. dra hab. Antoniego  
Dębińskiego – rektora KUL 
i dra Edwarda Gigilewicza  
– redaktora naczelnego  
(fot. Leszek Wojtowicz)

DR MARCIN H. GAPSKI 
Instytut Historii Wystawa w Senacie RP

Jednym z wydarzeń obchodów jubileuszu  
100-lecia KUL była wystawa pt. „KUL uniwersytetem 
niepodległej Polski”, zorganizowana przez Wydział 
Nauk Humanistycznych. 

W ydarzenie miało miejsce 14 XII 
2018 r. Otwierając jubileuszową wy-

stawę, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc 
podkreśliła, że powstanie KUL zbiegło się 
w czasie z odzyskaniem przez Polskę niepod-
ległości, oraz przypomniała, że Senat Rzeczy-
pospolitej Polskiej ogłosił rok 2018 Rokiem 
100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II. Zaznaczyła również, że 
absolwenci KUL od 100 lat stanowią elitę 
intelektualną naszego kraju. Przewodniczą-
cy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator 
Kazimierz Wiatr, inicjator zaprezentowania 
wystawy w Senacie, odwołał się do słów Ja-
na Pawła II wygłoszonych na Jasnej Górze 
do społeczności KUL w 1979 r., kiedy mówił 
on, że uniwersytet to odcinek walki o „czło-
wieczeństwo człowieka”. Senator przedstawił 
również rozwój Uniwersytetu w ciągu 100 lat 
jego istnienia.

„Maksyma Deo et Patriae, wybrana przez 
ks. Idziego Radziszewskiego, jest niezmien-
nym zawołaniem naszej Uczelni. Nie tylko 
wyraża nasze jestestwo, ale jest też dla nas 
drogowskazem, wyznacza kierunki działa-
nia” – powiedział Rektor KUL ks. prof. dr hab. 
Andrzej Dębiński. Podziękował też za możli-
wość organizacji wystawy oraz za przybycie 
wszystkim zaproszonym gościom, w tym se-
kretarzowi generalnemu KEP bpowi Arturo-
wi Mizińskiemu, wicemarszałkom Senatu RP 
Marii Koc i Bogdanowi Borusewiczowi, am-
basadorowi Republiki Peru w Polsce Alberto 
Salasowi Barahonie oraz licznie przybyłym 

Sekretarz KEP bp Artur Miziński, senator 
Kazimierz Wiatr, wicemarszałek Senatu RP 
Maria Koc i Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni 
Dębiński podczas otwarcia wystawy

WNH był także organizatorem cyklu 
jubileuszowych wykładów otwartych:

  Brian Krostenko (University of Notre 
Dame) – „Przedefiniowanie wolności: 
publiczność i polityka w przemówieniach 
Cycerona De lege agraria I i II” (18 X 2017)

   Jacek Soszyński (PAN Warszawa) – 
„Projekt MANUSCRIPTA.PL a stan 
rozpoznania średniowiecznych rękopisów 
bibliotecznych w zbiorach polskich”  
(1 III 2018) 

    Tim Machan (University of Notre 
Dame) – „English: Whose Language Is It 
Anyways?” (25 IV 2018) 

    Dirk Uffelmann (Passau University) 
– „Superkompensacja wymuszonej 
emigracji. Księgi narodu polskiego 
i pielgrzymstwa polskiego Adama 
Mickiewicza” (1 X 2018) 

    Mercy Kuo – „US-China Relations in the 
Trump Era” (16 X 2018) 

   John McGreevy (University of Notre 
Dame) – „Catholicism and Democracy: 
Jacques Maritain and the View from 
History” (15 XI 2018)

opracowała Katarzyna Socha 
Biuro Dziekanów WNH

senatorom i pozostałym gościom. Jako ostat-
ni swoje słowa do zgromadzonych skierował 
koordynator wystawy dr Marcin H. Gapski. 
Mówił, że uniwersytet to przede wszystkim 
wspólnota studentów i ich mistrzów. W rela-
cji tej równie ważny jest przekaz wiedzy, jak 
i umiejętność ukazania właściwych postaw 
życiowych. Podziękował również wszystkim 
twórcom wystawy.  

Z KUL w wydarzeniu wzięli udział: dzie-
kan Wydziału Teologii ks. dr hab. Sławomir 
Nowosad, prof. KUL; władze Wydziału Nauk 
Humanistycznych: dziekan dr hab. Magda-
lena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL, prodzie-
kani – dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. 
KUL, dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL 
i dr hab. Monika Sidor; dyrektor Instytutu Hi-
storii KUL dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL; 
profesorowie naszego Uniwersytetu. 

Wystawa składa się z 20 plansz, na któ-
rych przedstawiono biogramy 21 wybitnych 
uczonych na tle historii Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wśród 
przedstawionych postaci znaleźli się mię-
dzy innymi: św. Jan Paweł II, ks. Idzi Radzi-
szewski, kard. Stefan Wyszyński, o. Jacek 
Woroniecki, Jan Parandowski, ks. Wincen-
ty Granat, Władysław Bartoszewski, Jerzy 
Kłoczowski i Stefan Swieżawski. Tekst został 
uzupełniony bogatym materiałem fotogra-
ficznym, pochodzącym z Archiwum Uniwer-
syteckiego KUL. Autorami tekstu byli: dr Ro-
bert Derewenda, dr M.H. Gapski, dr hab. 
T. Nowicki, prof. KUL oraz pracownicy Działu 

Komunikacji. Projekt graficzny przygotowa-
ła Małgorzata Adamczyk. Redakcję tekstu 
przeprowadziły dr hab. M. Charzyńska-Wój-
cik, prof. KUL oraz dr hab. J. Klimek-Grądzka, 
prof. KUL. Koordynatorem wystawy oraz wy-
darzenia był dr M.H. Gapski. 

Obecnie wystawę można oglądać w holu  
Collegium Norwidianum KUL. Będzie tam 
prezentowana do końca lutego 2019 r. 



20

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   styczeń-luty  2019 | Nr 1 (177) PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   styczeń-luty  2019 | Nr 1 (177)

21JUBILEUSZ JUBILEUSZ

DR HAB. AGNIESZKA LEKKA-KOWALIK, PROF. KUL
dyrektor Instytutu Jana Pawła II

Wokół  
Katolickiej  
etyki społecznej 
Karola Wojtyły
30 XI 2018 r. odbyła się na KUL 
międzynarodowa konferencja 
zorganizowana przez Instytut Jana 
Pawła II z okazji wydania – po raz 
pierwszy w świecie – Katolickiej etyki 
społecznej Karola Wojtyły. Wydarzeniem 
tym Instytut włączył się w świętowanie 
100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę i 100-lecia powstania 
KUL oraz rozpoczął przygotowania do 
obchodów 100. rocznicy urodzin Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II. 

Geneza i tematyka publikacji

Krytyczną edycję dzieła ks. Karola Wojtyły przygotował zespół 
w składzie: dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL i Urszula Jań-
czyk – redakcja krytyczna tekstu oraz prof. Gerald J. Beyer, dr hab. 
Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL i ks. dr hab. Alfred Wierzbicki – 
redakcja merytoryczna; korektę wykonała Magdalena Byrska. Dzie-
ło to tytułem i treścią nawiązuje do wykładu prowadzonego przez 
ks. dra Jana Piwowarczyka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w latach 1947-1952. Gdy władze PRL oskarżyły go 
o działalność antypaństwową i zmusiły do opuszczenia Krakowa, 
w czerwcu 1953 r. Rada Wydziału jednomyślnie powierzyła te wykła-
dy ks. drowi Karolowi Wojtyle. Prowadził je on w roku akademickim 
1953/1954, a po zamknięciu Wydziału przez władze PRL w 1954 r. 
kontynuował dla kleryków seminariów duchownych działających 
w Krakowie. Katolicka etyka społeczna jako skrypt do tych wykładów 
krążyła przez wiele lat wśród studentów w maszynopisach, a rękopi-
sy przechowywane są w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 
Odnalazł je w domu przy ul. Kanonicznej już po wyborze abpa Karo-
la Wojtyły na papieża ks. prof. Tadeusz Styczeń, jeden ze słuchaczy 
wykładów, a potem współpracownik i następca Wojtyły w Katedrze 
Etyki na Wydziale Filozofii KUL. Przygotowana przez Instytut Jana 
Pawła II KUL edycja jest rekonstrukcją tekstu z dostępnych rękopi-
sów i maszynopisów. 

Wykłady ks. dra Karola Wojtyły odzwierciedlają rozwój społecz-
nego nauczania Kościoła z jego „złotego okresu”: między encyklika-
mi Rerum novarum Leona XIII (1891) i Quadragesimo anno Piusa XI 
(1931). Wypracowane wtedy zasady społecznego nauczania Kościoła 
pozostają aktualne także dziś, co sprawia, że Katolicka etyka społecz-
na – choć nie może zastąpić uwspółcześnionego wykładu – pozosta-
je wartościowym wprowadzeniem w problemy etyki społecznej oraz 
teologiczne i filozoficzne racje proponowanych rozwiązań. Rzuca też 
sporo nowego światła na formowanie się myśli przyszłego papieża, 
bo zawiera wyraźnie już zarysowany paradygmat personalistyczny, 
rozwinięty później w jego pracach etycznych i antropologicznych, 
zwłaszcza w Miłości i odpowiedzialności oraz Osobie i czynie. Dzieło 
to stanowi rodzaj klucza hermeneutycznego, który pozwala lepiej 
zrozumieć naukę społeczną Jana Pawła II, a zwłaszcza jego encykliki: 
Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987) oraz Cente-
simus annus (1991), oraz może pomóc w rozstrzygnięciu debat co 
do stanowiska Jana Pawła II wobec rozmaitych kwestii społecznych. 
Książka stanowi więc nowe i istotne źródło dla badaczy jego myśli. 
Należy jednak pamiętać, że skrypt powstał ponad 60 lat temu, dla 
określonych celów i w określonym kontekście społecznym, politycz-
nym i historycznym, stąd nieuwzględnienie tegoż kontekstu i celu 
może prowadzić do nieporozumień, dlatego redaktorzy oraz zapro-
szeni przez nich autorzy – prof. Rocco Buttiglione i dr hab. Rafał Łę-
tocha opatrzyli tekst Wojtyły komentarzami. 

Publikację, liczącą ponad 500 stron, finansowo wsparli: marsza-
łek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego kadencji 2014-2018, Monika i Andrzej Dem-
czukowie oraz Agnieszka i Piotr Jaraczewscy. 

Debata na temat katolickiej 
nauki społecznej 

 
Konferencja międzynarodowa zorganizowa-
na wokół Katolickiej etyki społecznej nosiła 
tytuł „Etyka i społeczeństwo. O aktualności 
katolickiej nauki społecznej”, a otworzył ją 
dr hab. Paweł Smoleń, profesor i prorektor 
KUL. 

Pierwszą sesję, zaplanowaną jako wpro-
wadzenie do etyki społecznej Karola Wojtyły, 
prowadziła dr hab. Agnieszka Lekka-Kowa-
lik, prof. KUL. Prof. Stanislav Košč (Katolícka 
Univerzita v Ružomberku, Słowacja) poka-
zał ciągłość społecznego nauczania Kościo-
ła, rozważając problem „ekologii człowieka” 
w kontekście encyklik od Centesimus annus 
do Laudato si’. Ks. dr hab. Arkadiusz Wu-
wer, prof. UŚ mówił o wyzwaniach, przed 
którymi stoi katolicka nauka społeczna jako 
dyscyplina akademicka. Zdaniem prelegenta 
ona sama jest dla siebie największym wy-
zwaniem, ponieważ przeżywa swoisty kryzys 
tożsamości. Ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk 
(Katholische Universität Eichstätt, Niemcy) 
przedstawił nauczanie św. Jana Pawła na te-
mat godności ludzkiej pracy. W dobie postę-
pującej ekonomizacji wszystkich aspektów 
życia społecznego, a przez to instrumenta-
lizacji człowieka – twierdził prelegent – na-
brało ono ogromnej wagi i stanowi ostrze-
żenie przed konsekwencjami podporządko-
wania godności człowieka zyskowi. Darina 
Obušeková (Katolícka Univerzita v Ružom-
berku, Słowacja) przygotowała wystąpienie 
poświęcone solidarności jako zasadzie spo-
łecznej w nauczaniu św. Jana Pawła II (jej 
referat przedstawił prof. S. Košč). 

Sesję drugą, poświęconą wprost Katolic-
kiej etyce społecznej, prowadził prof. S. Košč. 

Rozpoczął ją wykład prof. Rocco Buttiglione (Papieska Akademia Nauk Społecznych), poka-
zujący kluczowe kwestie zaangażowane w debaty między lewicą i prawicą: indywidualizm 
i wspólnota, solidarność i wolność, własność wspólna i prywatna. Osadził je w szerszych roz-
ważaniach na temat natury człowieka obdarzonego godnością, a zarazem dotkniętego grze-
chem pierworodnym. Prof. Gerald J. Beyer (Villanova University, USA) podkreślił, że Katolic-
ka etyka społeczna daje nam wgląd w nauczanie św. Jana Pawła co do istotnych problemów 
społecznych, zwłaszcza odnośnie do krytyki współczesnego kapitalizmu. Prelegent rozważył 
problem biedy, nierówności, sprawiedliwości społecznej, wojny sprawiedliwej i dobra wspól-
nego. Pokazał też niewątpliwą jedność nauczania Jana Pawła II i papieża Franciszka, których 
tak często usiłuje się sobie przeciwstawiać. Przedpołudniową część konferencji zakończyła 
dyskusja. Wyraźnie pokazała ona, dlaczego Wojtyła tak mocno podkreśla, że proponowane 
rozwiązania kwestii społecznych muszą być realistyczne – rozwiązania, które ignorują ludzką 
kondycję godności i grzechu, prędzej czy później obrócą się przeciwko człowiekowi.

Prezentacja książki

Sesję popołudniową prowadził ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC. Najpierw odbyła 
się promocja krytycznego wydania skryptu Karola Wojtyły. Poprzedziło ją okolicznościowe 
wystąpienie ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, rektora KUL. Ks. prof. Szostek zapre-
zentował książkę oraz przedstawił kontekst jej powstania, zaś redaktorzy z KUL szczegółowo 
ją omówili. Prof. Kruszewski pokazał w formie multimedialnej prezentacji to, czego nie udało 
się zawrzeć w wydaniu krytycznym: w rękopisie znajdują się drobne inskrypcje, których nie 
ma w żadnym maszynopisie, np. chrystogramy, dewiza AMDG (Ad maiorem Dei gloriam), 
J+M (Jezus + Maryja), czy fragmenty hymnów z brewiarza. Świadczy to – twierdził prelegent 
– o specyficznym rysie duchowości Karola Wojtyły, wpisującego pracę naukową, dydaktyczną 
i pisarską w ramy modlitwy. Prof. Lekka-Kowalik przedstawiła historię wykładów oraz pokaza-
ła, jak status skryptu do wykładu kursorycznego na wydziale teologii, a więc wykładu osadzo-
nego w teoretycznym i dydaktycznym kontekście, wyznacza sposób jego czytania. Podkre-
śliła też ważny rys podejścia Wojtyły: niestawianie kwestii „albo-albo”, ale poszukiwanie „i”. 
Nie chodziło tu o eklektyzm czy kompromis, ale prawdę, co wyraźnie zostało sformułowane 
w encyklice Fides et ratio. Papież wzywał do poznania doktryn, nawet tych odrzucających 
nauczanie Kościoła, bo „nawet w fałszywych twierdzeniach kryje się czasem ziarno prawdy” 
(p. 54). Ilustracją tego podejścia było wystąpienie ks. prof. Wierzbickiego, który pokazał, jak 
Wojtyła rozwija ujęcie personalistyczne etyki społecznej w pracach teoretycznych i w poezji. 
Choć w punkcie wyjścia, wyznaczonym przez wrażliwość na nędzę i niesprawiedliwość, a za-
razem umiłowanie osoby ludzkiej i jej wolności – podkreślał ks. Wierzbicki – Wojtyła mógł 
się spotkać z liberałami czy komunistami, to jednak nie był ich „towarzyszem drogi”: odrzucał 
oba modele społeczeństwa jako oparte na błędnym ujęciu relacji między jednostką i społe-
czeństwem, przez co proponowane rozwiązania kwestii społecznych są lekarstwem gorszym 
od choroby. 

Konferencję zakończyły wystąpienia praktyków. Ekonomista z KUL dr Andrzej J. Żuk sko-
mentował dokument watykański Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, dotyczący etycz-
nych zasad funkcjonowania współczesnej gospodarki, promulgowany przez Kongregację 
Nauki Wiary i Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, zaś Andrzej Demczuk, odno-
szący sukcesy przedsiębiorca i prezes Towarzystwa Biznesowego Lubelskiego, mówił o sile 
wiary, wspomagającej uczciwą działalność gospodarczą i angażowanie się w przedsięwzięcia 
społeczne. 

Dyskusja pokazała, że społeczne nauczanie Kościoła można przekuć w praktykę i że jest 
ono aktualną, a nie jedynie teoretyczną propozycją urządzania życia społecznego i rozwiązy-
wania jego problemów.

Krytyczne wydanie 
skryptu Karola Wojtyły 
„Katolicka etyka 
społeczna” przedstawili:  
dr hab. Agnieszka Lekka-
-Kowalik, prof. KUL,  
ks. prof. dr hab. Andrzej 
Szostek MIC,  
ks. dr hab. Alfred  
M. Wierzbicki  
i dr hab. Wojciech 
Kruszewski, prof. KUL

Skrypt wykładów ks. dra Karola Wojtyły Katolicka  
etyka społeczna został zaprezentowany 28 I 2019 r.  
w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski  
w Warszawie przez Rektora KUL ks. prof. dra  
hab. Antoniego Dębińskiego oraz redaktorów publikacji  
– dr hab. Agnieszkę Lekką-Kowalik, prof. KUL  
i dra hab. Wojciecha Kruszewskiego, prof. KUL.  
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JADWIGA JAŹWIERSKA
DR ARKADIUSZ ADAMCZUK
Oddział Zbiorów Specjalnych BU KUL 
kuratorzy wystawy

Ex thesauro

Rękopisy, starodruki, atlasy, grafiki... 
– unikatowe zbiory Biblioteki 
Uniwersyteckiej KUL zostały 
zaprezentowane w dniach 12-21 XII 2018 r. 

W ystawa „Ex thesauro. Ze skarbca Bi-
blioteki Uniwersyteckiej KUL” była 

zwieńczeniem obchodów jubileuszu 100-le-
cia Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, której 
księgozbiór zaczęto gromadzić w Petersbur-
gu jeszcze przed powołaniem do życia samej 
Uczelni. Zaprezentowano na niej najstarsze, 
najcenniejsze, najpiękniejsze obiekty – ręko-
pisy, stare druki, zbiory graficzne, kartogra-
ficzne i muzyczne, gromadzone od począt-
ku istnienia Biblioteki, obecnie przechowy-
wane w Oddziale Zbiorów Specjalnych. Po 
raz pierwszy w 100-letniej historii Biblioteki 
i Uniwersytetu unikatowe zbiory, na co dzień 
zamknięte w magazynach, zostały pokazane 
szerokiej publiczności w tak dużym wyborze.

Zbiory specjalne w BU KUL

Ks. Idzi Radziszewski, założyciel i pierw-
szy rektor Uniwersytetu Lubelskiego, wycho-
dził z założenia, że żadna uczelnia nie może 
funkcjonować bez wsparcia biblioteki, której 
zbiory są niezbędne dla prowadzenia badań 
naukowych i pracy dydaktycznej. Zgroma-
dzenie cennego księgozbioru w czasach pe-
tersburskich i okresie międzywojennym by-
ło możliwe w dużej mierze dzięki licznym 
ofiarodawcom, przedstawicielom petersbur-
skiej Polonii i polskiego ziemiaństwa. Jeden 
z pierwszych i najhojniejszych darów – ro-
dzinną kolekcję przekazał książnicy młodej 
uczelni hrabia Jerzy Moszyński w 1923 r. Bi-
blioteka Uniwersytetu Lubelskiego wzboga-
ciła się wówczas o cenne rękopisy, stare dru-
ki, atlasy i zbiory grafik. To wtedy trafił do 
Lublina najstarszy w jej zbiorach dokument 
– Dekret Gracjana, średniowieczny ilumino-
wany rękopis prawa kanonicznego, powstały 
około 1300 r., a także liczne polonica z XVI w.,  
w tym cenne wydania Biblii. 

Po II wojnie światowej zbiory Bibliote-
ki Uniwersyteckiej, dzięki działaniom ów-
czesnego dyrektora o. Romualda Gustawa, 
wzbogaciły się o inne unikatowe kolekcje: 
część muzycznej biblioteki księcia Jerzego 
Rudolfa (Bibliotheca Rudolphina), zbiory ślą-
skiego rodu Schaffgotschów czy Bibliotekę 
Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu. 

Innym wielkim skarbem narodowej kul-
tury jest Archiwum Filomatów, zawierające 
rękopisy Adama Mickiewicza, przekazane Bi-
bliotece w latach 1971-1980 za sprawą pry-
masa kard. Stefana Wyszyńskiego.

Uroczyste otwarcie wystawy przez Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego  
i dyrektor BU dr Katarzynę Kołakowską

Ekspozycja na 100-lecie KUL

Wystawa Ex thesauro podzielona była na 5 części, odpowiadających 5 rodzajom zbiorów 
specjalnych przechowywanych w Bibliotece. Wśród prezentowanych rękopisów na szcze-
gólną uwagę zasługują, oprócz wspomnianego najstarszego w zbiorach Dekretu Gracjana 
(Tuluza około 1290-1300), między innymi przywilej Elżbiety Łokietkówny dla mieszkańców 
Lublina, wydany w Krakowie 4 VII 1371 r., rękopis Radziwiłłowski Canon minor i Canon maius 
(1556-1557) czy wymienione Archiwum Filomatów z autografami Adama Mickiewicza (1817-
1823). Wśród starych druków zobaczyć można było pierwszy druk wydany w języku polskim 
przez Kaspra Straubego, inkunabuł Juana de Torquemady Expositio super toto psalterio (Kra-
ków około 1475), Rudimentum Novitiorum sive Chronicarum et historiarum epitome (Lübeck 
1475) czy jedyny zachowany egzemplarz Hebdomas To iest Siedem Tegodniowych Piosnek […]  
(Kraków 1581) autorstwa Sebastiana Klonowica. Wśród dokumentów kartograficznych naj-
starszym dziełem było pierwsze wydanie niemieckie Cosmographia Sebastiana Münstera 
(Basel 1544), do najcenniejszych należały też Guiljelma Blaeuwa Nova Totius Terrarum Orbis 
Geographica Ac Hydrographica Tabula (Amsterdam około 1630) i jeden z kilku zachowanych 
egzemplarzy planów górniczych Marcina Germana – Plany kopalni i miasta Wieliczki (Gdańsk 
1645). Zbiory muzyczne reprezentował między innymi zespół starych druków i rękopisów 
muzycznych z kolekcji Bibliotheca Rudolphina (XVI-XVII w.). Ze zbiorów ikonograficznych 
zobaczyć można było I quattro libri dell'architettura Andrei Palladia (Venetia 1581), Tobiasa 
Fendta Monumenta Sepulcrorum (Vratislaviae 1574), zespoły fotografii z 2. połowy XIX w., 
ekslibrisów, pocztówek propagandowych i graficznych dokumentów życia społecznego, pro-
pagandowych map satyrycznych i przypinek kwestarskich z okresu I wojny światowej.

Cymelia z bliska

Skarby przechowywane w Oddziale Zbio-
rów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej 
KUL – zabytki łacińskiego, jak i wschodniego 
kręgu kulturowego Europy są potwierdze-
niem wielowiekowej tradycji współistnie-
nia obywateli różnych narodów i wyznań na 
ziemiach Rzeczypospolitej. Zbiory Biblioteki 
poświadczają również bogate tradycje ko-
lekcjonerskie, kultywowane wśród Polaków 
patriotów, którzy – jak rodzina Moszyńskich 
– poświęcali swój majątek na gromadzenie 
cennych zabytków piśmiennictwa, by prze-
kazać je instytucjom publicznym, aby służy-
ły społeczeństwu i wspólnemu dobru. Sta-
raniem pokoleń bibliotekarzy KUL cenne 
zbiory były opracowywane, konserwowane, 
chronione i do dziś służą badaczom, studen-
tom i pracownikom naukowym.

Dawne księgi, starodruki, rękopisy, zbio-
ry ikonograficzne, kartograficzne i muzycz-
ne można było obejrzeć w dniach 12-21 XII 
2018 r. Krótki czas trwania wystawy był po-
dyktowany wymogami technicznymi i kon-
serwatorskimi. Tym z Państwa, którym nie 
udało się obejrzeć oryginałów, polecamy ich 
wersje cyfrowe, umieszczone równolegle 
z ekspozycją w kolekcji „Skarby Biblioteki” 
Biblioteki Cyfrowej KUL. 

Wystawa cieszyła się wyjątkowym zain-
teresowaniem zwiedzających i mediów. Była 
potwierdzeniem potrzeby obcowania z dzie-
łami jednostkowymi, unikatowymi, jedynymi 
w swoim rodzaju. Wyjątkowy efekt zapew-
niło zestawienie obok siebie tak wielu cen-
nych eksponatów, pokazanych po raz pierw-
szy w 100-letniej historii Uniwersytetu i jego 
Biblioteki.

„Dekret Gracjana”, około 1300 – pierwsza wielka synteza prawa kanonicznego powstała dzięki 
mnichowi z zakonu kamedułów Gracjanowi, który skompilował cytaty biblijne, z pism ojców 
Kościoła, teologów, synodów, soborów i papieży

Sebastian Münster, „Cosmographia”, 1544 – to pierwsze wydanie dzieła, 
dedykowane Gustawowi Wazie, liczyło 660 stron oraz 48 map

Andrea Palladio, „I quattro libri dell'architettura” , 1581 – „Cztery księgi  
o architekturze” zawierają większość projektów tego włoskiego 
architekta wraz z komentarzami

„Upiór”, fragment 
„Dziadów” Adama 
Mickiewicza – poeta 
wysłał go Janowi 
Czeczotowi w lutym 
1823 r.
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Idea i realizacja projektu

W 1918 r., po 123 latach, Polska powróciła na mapę Europy. 
Jedną z form świętowania 100. rocznicy Niepodległej był projekt 
„Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania nie-
podległości” – inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. Intencją pomysłodawcy było zorganizowanie szerokiej debaty 
poświęconej kluczowym zagadnieniom z zakresu życia publicznego, 
gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego, głównie 
z perspektywy katolickiej nauki społecznej, zważywszy na istotną 
rolę Kościoła katolickiego w dziejach Polski. Refleksja zbudowana 
na bazie faktów i doświadczeń z przeszłości miała posłużyć do ana-
lizy współczesnych realiów kulturowo-społecznych, by możliwe było 
rozpoznanie i zdefiniowanie wyzwań na bliższą i dalszą przyszłość. 
Cykl konferencji został zorganizowany przez MNiSW wraz z Radą 
do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski w wiodących 
ośrodkach akademickich zajmujących się między innymi katolicką 
nauką społeczną. Dziesiątym, podsumowującym spotkaniem będzie 
kongres „Polonia Restituta – Europa”, zaplanowany na 29 IV 2019 r. 
w Krakowie. Do udziału w ogólnopolskiej dyskusji zostali zaproszeni 
eksperci z dziedziny katolickiej nauki społecznej, ale także – jak na-
pisali we wspólnym liście minister nauki i szkolnictwa wyższego Ja-
rosław Gowin i przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP abp Józef 
Kupny – wszyscy, „którym leży na sercu nasze wspólne dobro – Pol-
ska”. Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent RP Andrzej 
Duda, a koordynatorem merytorycznym została Akademia Ignatia-
num w Krakowie.

Konferencja na KUL – 
wystąpienia otwierające

Debata podjęta na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw-
ła II w dniu 10 XII 2018 r. dotyczyła kultury i tożsamości. Uczestników 
powitał Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, który przypo-
mniał o nieprzypadkowej koincydencji faktów: odrodzeniu Polski 
i powstaniu KUL. Podkreślił, że nie byłoby Uniwersytetu bez wolnej 
ojczyzny, ale też środowisko przyszłego uniwersytetu przyczyniło 
się do rozwoju idei niepodległości, kultury i nauki w wolnej Polsce. 
Przywołał też osobę i wizję uniwersytetu ks. Idziego Radziszewskie-
go, który wyznaczył zadania nowej wszechnicy; zadania wciąż aktu-
alne i wciąż przez społeczność naszej Uczelni realizowane. Podzię-
kował również uczestnikom debaty za przyjęcie zaproszenia na KUL, 
by przeprowadzić pogłębiony namysł nad wartościami, które legły 
u podstaw Najjaśniejszej i które będą mogły przyczynić się do roz-
woju Polski w kolejnym stuleciu. 

O roli Kościoła katolickiego i kultury w czasach minionych przypo-
mniał wielki kanclerz KUL abp Stanisław Budzik. Zaznaczył, że kultura 

O kulturze i tożsamości

DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem 
dzięki kulturze” – to jedna z myśli Jana Pawła II 
przyświecających debacie zorganizowanej na KUL  
w ramach cyklu konferencji „Polonia Restituta”.

miała tym większe znaczenie, im czasy były 
trudniejsze, i że kultura wyrastająca z chrze-
ścijańskich korzeni pozwoliła narodowi pol-
skiemu przetrwać i wybić się na niepodle-
głość. Dziękując za zorganizowanie konfe-
rencji na KUL, podkreślił historyczną rangę 
Lublina, miasta wielokulturowego, wielowy-
znaniowego. Przypomniał, że związany przez 
lata z KUL papież Jan Paweł II nauczał: „pod-
stawowa suwerenność społeczeństwa [...] 
wyraża się w kulturze narodu”.

O konieczności podjęcia refleksji 
w 100-lecie odzyskania przez Polskę wol-
ności, a także o roli kultury w życiu narodu 
i roli środowiska naukowego – w tym KUL 
– napisali marszałek Sejmu RP Marek Kuch-
ciński w liście odczytanym przez posła Syl-
westra Tułajewa i premier Mateusz Mora-
wiecki, z którego listem zapoznał zebranych 
szef Centrum Analiz Strategicznych Walde-
mar Paruch.

Wicepremier, minister nauki i szkolnic-
twa wyższego Jarosław Gowin, rozpoczyna-
jąc swoje wystąpienie, nawiązał do począt-
ków idei projektu „Polonia Restituta”, o któ-
rym po raz pierwszy mówił na KUL podczas 
inauguracji roku akademickiego 2017/2018. 
Przyłączył się do słów uznania dla działal-
ności KUL, szczególnie w okresie PRL, wy-
rażonych w listach marszałka i premiera. 
Przyznał, że nasz Uniwersytet zasłużył się 
w sposób nieoceniony dla polskiej kultury 
i obrony tożsamości Polaków, bo „[...] przez 
długie lata był to jeden w Polsce uniwer-
sytet, gdzie prowadzono niezafałszowane 
przez narzuconą ideologię badania nad pol-
ską kulturą, tożsamością i jej chrześcijański-
mi korzeniami. To tu znajdowali zatrudnie-
nie i mieli możliwość twórczej pracy i pu-
blikowania ludzie nauki usuwani z innych 
uczelni przez komunistyczne władze za to, 
że nie chcieli sprzeniewierzyć się prawdzie”. 
Wskazał na Jana Pawła II jako „patrona” pro-
jektu „Polonia Restituta”, bo do jego myśli 
odwołują się uczestnicy wszystkich debat. 
Wystąpienie papieża na temat kultury i toż-
samości wygłoszone w UNESCO w 1980 r. 
stanowi także – jak mówił minister – bazę 
jego własnej refleksji. Jarosław Gowin ubo-
lewał jednak, że nauczanie papieża Polaka 
nie było uwzględniane podczas budowania 
zjednoczonej Europy i wolnej Polski. Przy-
pomniał za Janem Pawłem II między innymi, 
że każdą kulturę należy odnieść do człowie-
ka, a dopiero potem do wytworów kultury; 
że fundamentalną funkcją kultury jest two-
rzenie więzi międzyludzkich; że Europa musi 
ocalić tożsamość kulturową; że w kulturze 

Minister Jarosław Gowin przypomniał za Janem Pawłem II, że „naród 
jest wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko 
kultura”

Konferencja była okazją do przekazania przez ministra Jarosława Gowina symbolicznego czeku 
– obligacji skarbowych na finansowanie zadań inwestycyjnych KUL, a także do zaprezentowania 
jubileuszowego znaczka wydanego przez Pocztę Polska  

Wystąpienie 
programowe na 
temat tożsamości 
przedstawił prezes 
AVEPRO o. prof. 
Andrzej Wodka CSsR
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U roczystość nadania imienia prof. Ignacego Czumy sali 113 
w CTW miała miejsce 3 XII 2018 r. Poprowadził ją ks. dr  

hab. Stanisław Fel, prof. KUL, dziekan Wydziału Nauk Społecznych. 
Przypomniał on między innymi, że prof. I. Czuma pracował jako pro-
fesor skarbowości i prawa skarbowego na Wydziale Prawa i Nauk 
Społeczno-Ekonomicznych KUL. W nawiązaniu do tego faktu pracow-
nicy 2 odrębnych dzisiaj wydziałów: Nauk Społecznych oraz Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji współpracowali przy organizacji 
uroczystości.

Prezentacji sylwetki prof. Czumy dokonała dr hab. Jadwiga Po-
trzeszcz, prof. KUL, która zaakcentowała, że wydarzenie wpisuje się 
w obchody 100-lecia KUL i odbywa się w roku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Prof. Czuma zaś ma wielkie zasługi za-
równo dla naszej ojczyzny jako jeden z najwybitniejszych działa-
czy społeczno-politycznych, który całkowicie poświęcił się idei walki 
o wolność i niepodległość, jak i dla naszej Alma Mater jako wybitny 
uczony i nauczyciel, a także człowiek zaangażowany w budowanie 
podstaw prawnoorganizacyjnych naszego Uniwersytetu. 

Ignacy Czuma urodził się 22 X 1891 r. w Niepołomicach. Studio-
wał prawo na UJ, w 1922 r. uzyskał doktorat, a 2 lata później habi-
litował się na podstawie monografii pt. Równowaga budżetu na tle 
prawa budżetowego różnych państw. Po studiach rozpoczął pracę 
na KUL, gdzie w 1925 r. został profesorem skarbowości i prawa skar-
bowego na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. W la-
tach 1926-1928 pełnił funkcję dziekana tego Wydziału, a w latach 
1938-1939 prorektora KUL. 

W 1927 r. był radnym miasta Lublin. W latach 1930-1935 był też 
posłem na Sejm RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Katolicko-Lu-
dowego, które weszło w skład BBWR. W Sejmie należał do Komisji 
Konstytucyjnej, pod przewodnictwem Walerego Sławka. Współtwo-
rzył 10 pierwszych artykułów Konstytucji kwietniowej z 1935 r.; sta-
nowią one jej pierwszą część zatytułowaną Rzeczpospolita Polska. 
Czuma opowiadał się za tą staropolską nazwą, odrzucając nazwę 
Republika Polska. Swoją preferencję motywował tym, że Polska jest 
„rzeczą pospolitą”, czyli „rzeczą wspólną”, to znaczy „dobrem wspól-
nym wszystkich obywateli”, a nie dobrem jakiejś grupy społecznej. 
Profesor był też autorem sformułowania o odpowiedzialności prezy-
denta przed Bogiem i historią. W Sejmie pracował również w Komisji 

Sala imienia prof.  Ignacego Czumy

DR HAB. JADWIGA POTRZESZCZ, PROF. KUL
Instytut Prawa

Wybitny myśliciel, polityk i społecznik, profesor, dziekan i prorektor KUL został 
patronem sali w Centrum Transferu Wiedzy.

Budżetowej jako jeden z referentów budżetu i w Komisji Oświatowej 
jako referent ustawy akademickiej z 1933 r. 

Uczestniczył w pracach wielu organizacji katolickich. Był zało-
życielem i długoletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego w Lublinie. W latach 1938-1939 pełnił funkcję prezesa 
Polskiego Związku Zachodniego na województwa lubelskie i wo-
łyńskie. We wrześniu 1939 r. działał w Komitecie Obywatelskim 
Miasta Lublina. 

W listopadzie 1939 r. został aresztowany przez Niemców i osa-
dzony na zamku lubelskim. Po uwolnieniu w 1940 r. wyjechał do 
Niepołomic, gdzie zaangażował się w organizację tajnego nauczania. 
W 1945 r. powrócił na KUL, na Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Eko-
nomicznych. W 1949 r. na wniosek prymasa Stefana Wyszyńskiego 
został mianowany przez papieża Piusa XII szambelanem papieskim.

W styczniu 1950 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy UB 
i po kilkumiesięcznym śledztwie, podczas którego zeznał, że komu-
nizm uważa za zło i nie zmieni tego zdania bez względu na konse-
kwencje, został skazany na 10 lat więzienia. Wyrok skazujący oparto 
na zarzucie napisania przez niego, na życzenie organizacji WiN, pra-
cy pt. Polska i Sowiety w lipcu 1945 r. Na skutek osobistej prośby 
prymasa Wyszyńskiego skierowanej do Bolesława Bieruta wyrok 
zmniejszono do 3 lat. 

Po powrocie z więzienia w styczniu 1953 r. prof. Czuma aż do 
1957 r. pozostawał bez pracy. Na KUL mógł wrócić dopiero po śmierci 
Bieruta, ale tylko na wykłady zlecone. Jednak już w 1960 r. na skutek 
żądania komunistów został usunięty z KUL wraz z ks. prof. Antonim 
Słomkowskim. Zmarł 18 IV 1963 r. w Lublinie.

Po przedstawieniu sylwetki prof. Czumy słowo wygłosił Rektor 
KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, który zwrócił uwagę, że Profe-
sor był osobą kierującą się jasno określonym systemem wartości – 
wartości chrześcijańskich i przeciwstawiał się złu zarówno w czasach 
hitlerowskich, jak i komunistycznych, za co był więziony i prześlado-
wany. Następnie głos zabrał Andrzej Czuma, który w imieniu rodziny 
podziękował za zorganizowanie uroczystości i pamięć o jego ojcu. 
Odsłonięcia tablicy poświęconej prof. Ignacemu Czumie dokonał 
Rektor KUL w towarzystwie synów prof. Czumy – Benedykta i An-
drzeja. W uroczystości udział wzięli pracownicy i studenci KUL oraz 
rodzina Profesora.

narodu wyraża się suwerenność społeczna. 
W dalszej części wystąpienia minister Gowin 
przybliżył historię Polski przez pryzmat waż-
nych wydarzeń i postaci mających wpływ na 
kształtowanie się polskiej tożsamości – wy-
mienił między innymi chrzest Polski, hymn 
Bogurodzica, Wincentego Kadłubka i jego 
kronikę, św. Stanisława, Jadwigę Andega-
weńską, powstanie parlamentaryzmu, dzie-
dzictwo Jagiellonów (wielość kultur, wyznań 
i narodów), unię polsko-litewską 1569, Kon-
stytucję 3 maja, Nobla Sienkiewicza i Miło-
sza, „Solidarność”. W odniesieniu do przy-
szłości stwierdził, że kulturę trzeba rozwi-
jać dynamicznie i twórczo, korzystając także 
z jej dziedzictwa. Wyraził nadzieję, że KUL 
przyczyni się do tego w znaczący sposób.

Debata – prelekcje i panele

Po wystąpieniach otwierających konfe-
rencję rozpoczęła się dwuczęściowa debata. 
W sesji przedpołudniowej referat na temat 

tożsamości przedstawił prezes Agencji Stoli-
cy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości 
Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach 
Kościelnych o. prof. Andrzej Wodka CSsR. 
Podkreślił, że tożsamość (dana nam przez 
Boga), poczucie własnej tożsamości jest po-
trzebne człowiekowi, by – jak podaje Vatica-
num II – mógł on uczynić dar z siebie. Mówił 
też o pozytywnym wymiarze kultury, o kul-
turze pojednania jako biblijnej odpowiedzi 
na kulturę przemocy, o zderzeniu kultur jako 
dynamizmie odrodzenia. Przywołał również 
wystąpienie papieża Franciszka wygłoszone 
w 2013 r. na uniwersytecie na Sardynii, gdzie 
wskazał on na ogromne dramaty czasów 
współczesnych (przemoc, nierówność spo-
łeczną, dominację pieniądza, ataki na chrze-
ścijan), na które odpowiedzią musi być nowa 
kultura, kultura spotkania. Uprzywilejowa-
nym miejscem w tym zakresie jest uniwersy-
tet – miejsce kultury dialogu. Odwołując się 
do papieskiej konstytucji Veritatis gaudium 
z 2017 r., podkreślił rolę uniwersytetu jako 

zaczynu, soli w wypracowaniu nowego para-
dygmatu kultury. 

W dyskusji panelowej pt. „Kształtowanie 
tożsamości – osoby i okoliczności” uczestni-
czyli: Zofia Romaszewska – działaczka spo-
łeczna, prof. Szewach Weiss – politolog i po-
lityk, dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ 
– socjolog kultury.

Popołudniową debatę miało rozpocząć 
wystąpienie prof. Rocco Buttiglione – filozo-
fa i polityka. Tematykę referatu przygotowa-
nego przez prelegenta, nieobecnego z racji 
zdrowotnych, przybliża jego tekst nadesłany 
do okolicznościowej publikacji. Pisze w nim 
o rodzinie i narodzie jako kolejnych wspólno-
tach, w których rozwija się kultura człowie-
ka. Podkreśla wartość poszczególnych kultur 
narodowych i konieczność wzajemnego do-
pełniania się przez nie, by wszystkie narody 
mogły czerpać z bogactwa kultury europej-
skiej, zagrożonej obecnie przez kosmopoli-
tyzm i nacjonalizm. „Ordo amoris – kończy 
– obejmuje kolejne kręgi przynależności: do 
własnej rodziny, do własnego narodu, do Eu-
ropy. I biada nam, jeśli kiedykolwiek musieli-
byśmy przeciwstawić sobie te miłości!”.  

  W panelu „Znaczenie dziedzictwa kultu-
rowego dla drugiego stulecia niepodległości 
RP” udział wzięli: Krzysztof Zanussi – reżyser 
i scenarzysta, Zygmunt Staszczyk – muzyk, 
dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL 
– filozof.

W 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości trzeba mówić nie tylko o hi-
storii, ale też o kulturze i tożsamości, bez 
czego nie byłoby wolnej ojczyzny przed 
100 laty i dzisiaj – powiedział na zakończe-
nie obrad ks. dr hab. Sławomir Nowosad,  
prof. KUL, dziekan Wydziału Teologii. Pamię-
tając o tym, że to „człowiek i tylko człowiek 
jest sprawcą i twórcą kultury [...], w niej się 
wyraża i w niej się potwierdza”, jak powie-
dział Jan Paweł II w UNESCO w 1980 r., należy 
wskazać – kontynuował – na potrzebę namy-
słu nad człowiekiem – osobą ludzką, by kon-
sekwentnie odczytywać i potwierdzać to, co 
nazywamy integralną antropologią. Ta z ko-
lei domaga się otwarcia na wymiar duchowy, 
by uchronić zarówno prawdę o człowieku, 
jak i wszelkie ludzkie poznanie przed reduk-
cjonizmem naturalizmu. Właśnie w tym kon-
tekście odsłania się znaczenie teologii, któ-
ra mówi człowiekowi, kim jest, mówiąc mu, 
kim jest Bóg (J. Ratzinger). Ks. prof. S. Nowo- 
sad wskazał też na rolę teologii dla nauki 
i kultury, a w tym kontekście na zadania i zo-
bowiązania KUL wobec przyszłości kultury 
narodowej i dziejów naszej ojczyzny.

W panelu „Kształtowanie tożsamości – osoby i okoliczności” uczestniczyli (od lewej):  
prof. Szewach Weiss, Zofia Romaszewska, dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ, dyskusję 
moderował Krzysztof Ziemiec, a w panelu „Znaczenie dziedzictwa kulturowego dla drugiego 
stulecia niepodległości RP” (od lewej): Zygmunt Staszczyk, Krzysztof Zanussi, dr hab. Agnieszka 
Lekka-Kowalik, prof. KUL, moderowała Anna Duda 

Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński i synowie 
prof. Ignacego Czumy – Benedykt (z lewej)  

i Andrzej odsłaniają tablicę pamiątkową  
w Centrum Transferu Wiedzy
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AGNIESZKA JURCZAK
Biuro Zarządu Głównego TP KUL

Fundowanie stypendiów dla studentów, udział w rozwijaniu materialnej bazy 
Uniwersytetu, modlitewne wsparcie Uczelni – to tylko nieliczne przykłady pomocy  
ze strony Towarzystwa Przyjaciół KUL, jaką może cieszyć się nasza Alma Mater. 

Razem przez pokolenia

T owarzystwo Przyjaciół KUL jako organizacja społeczna w służbie KUL od niemal 100 lat 
zrzesza osoby wspierające Uniwersytet na różnych płaszczyznach w realizacji misji Deo 

et Patriae. Płaszczyzn tych z roku na rok jest coraz więcej. Ponieważ wspomaganie Uczelni 
to przede wszystkim inwestowanie w ludzi, dlatego też, począwszy od roku akademickiego 
2015/2016, TP KUL prowadzi 2 programy stypendialne – dla studentów rozpoczynających 
na KUL swoje pierwsze po maturze studia oraz dla tych, którzy w sposób bezinteresowny 
działają na rzecz Uczelni. Do tej pory skorzystały z nich 72 osoby. W tym roku akademickim 
stypendia przyznano 12 studentom, którzy otrzymali je z rąk ks. prof. dra hab. Antoniego Dę-
bińskiego – rektora KUL i prezesa TP KUL podczas uroczystości 14 XI 2018 r.

Działania Towarzystwa kierowane są również do szerszej społeczności akademickiej.  
TP KUL współorganizuje „KUL-owskie spotkania literackie”, OPUS MAGNUM – KULowskie 
wieczory z muzyką, a także wspiera rozwój infrastrukturalnej bazy naukowo-dydaktycznej 
Uczelni (w tym partycypuje w kosztach związanych z doposażeniem i modernizacją sal wykła-
dowych). Towarzystwo koordynuje i finansuje także pielgrzymki społeczności akademickiej 
na Jasną Górę, gdzie podczas apelu jasnogórskiego, odbywającego się pod przewodnictwem 
Rektora KUL, cała społeczność akademicka zawierzana jest opiece Matki Bożej. Do zadań TP 
KUL należało w ostatnim czasie także prowadzenie zbiórki publicznej na budowę pomnika 
założyciela i pierwszego rektora KUL ks. Idziego Radziszewskiego, który został odsłonięty  
8 XII 2018 r.

Szczególną grupą, do której Towarzystwo kieruje swoje działania, są byli studenci naszej 
Alma Mater. W czerwcu 2018 r. TP KUL współorganizowało Światowy Zjazd Absolwentów 
KUL. Oprócz prowadzenia strony www.absolwentkul.pl oraz absolwenckich portali społecz-
nościowych – www.facebook.com/absolwencikul i twitter.com/AbsolwenciKUL, Towarzy-
stwo co miesiąc przygotowuje „Newsletter Absolwenta”. Aby odnowić i umocnić łączność 
sympatyków i byłych studentów KUL z ich Uczelnią, zaprasza również do tworzenia zamiej-
scowych kół TP KUL.

Tegoroczni stypendyści Towarzystwa Przyjaciół KUL wraz z władzami Uczelni i wydziałów

65 lat Koła PTTK 

TOMASZ JAN BIAŁOPIOTROWICZ
absolwent historii sztuki, były prezes Koła PTTK 

16 XI 2018 r. świętowano jubileusz 
działającego na KUL Koła PTTK. 
Uroczystość zgromadziła obecnych 
członków, a przede wszystkim dawną 
wspólnotę: wiele osób przyjechało 
z różnych zakątków Polski, ale 
także z zagranicy. Byli i tacy, którzy 
pamiętali Koło jeszcze z początków jego 
działalności – z lat 50. ubiegłego wieku.

J ubileusz rozpoczął się w kościele aka-
demickim koncelebrowaną Euchary-

stią, której przewodniczył biskup świdnicki 
Ignacy Dec, gość równolegle odbywającego 
się sympozjum katechetycznego. W intencji 
członków Koła PTTK – żyjących i zmarłych – 
modlił się ks. dr hab. Andrzej Kiciński, profe-
sor i prorektor KUL. 

Po Mszy św. były pierwsze „turystyczne” 
powitania, czasem zabawne rozpoznawanie 
się po latach niewidzenia. Uczestników i ofi-
cjalnych gości powitała kurator Koła dr hab. 
Alicja Puszka z Instytutu Historii. Gość hono-
rowy prorektor ks. prof. A. Kiciński w swo-
im przemówieniu wyraził wielką sympatię 
dla naszej turystycznej wspólnoty i uznanie 
z powodu wydania jubileuszowej książki, 
którą – na jego życzenie – ozdobiło swoimi 
autografami blisko 80 osób. Prelekcję na te-
mat historii Koła wygłosiła dr Katarzyna Za-
gdańska-Dudek, niegdyś prezes Koła. Prze-
mawiali także między innymi obecny prezes 
Aleksandr Ivanow i ks. Marcin Jankiewicz, 
przewodnik, żeglarz, w swoim czasie misjo-
narz na Ukrainie i w Rosji. List gratulacyjny 
z okazji jubileuszu odczytał w imieniu Zarzą-
du Głównego PTTK Andrzej Wasilewski; to-
warzyszyli mu prezesi: Oddziału Miejskiego 
PTTK Katarzyna Komisarczuk, Koła Pracow-
ników Nauki przy OA PTTK w Lublinie dr Jó-
zef Kaczor, lubelskiego SKPB Jan Szajowski. 
O inicjatywie i powstawaniu książki Studenci 
i turystyka. PTTK na KUL 1953-2018. Historia 
i wspomnienia opowiadał jej redaktor prof. 
dr hab. Eugeniusz Niebelski, pracownik na-
ukowy Instytutu Historii i KUL-turysta.

Publikacja jest pracą zbiorową. Jej pierw-
sza część to historia Koła PTTK na KUL, dru-
ga – opowieści kilkudziesięciu KUL-turystów, 
trzecia – bogaty zestaw fotografii, właściwie 
album, rejestrujący migawki z wędrówek pie-
szych, kajakowych i rowerowych, zagranicz-
nych wypraw, jubileuszy Koła i innych wyda-
rzeń. Na kartach książki przewijają się wspo-
mnienia sięgające początków Koła – trudnych 
lat 50. XX w. W każdym okresie turystycznych 
dziejów wyłania się z nich nade wszystko cie-
kawość świata i ludzi, pragnienie wolności 
oraz radość czerpana z obcowania z przyrodą 
w przyjaznym towarzystwie. Książkę doceniły 
władze Uczelni: Rektor KUL ks. prof. dr hab. 
Antoni Dębiński w słowie wstępnym napisał: 
„Wydawnictwo to stanowi istotny przyczynek 
do ukazania historii KUL. Dowodzi też, że mi-
sja naszego Uniwersytetu realizowana była 
na przestrzeni lat na różne sposoby. Jednym 
z nich było budowanie wspólnoty ‘w drodze’; 
wspólnoty, która z wędrownych szlaków prze-
nosiła się na życie uniwersyteckie, relacje co-
dzienne i trwała przez lata; wspólnoty, mimo 
upływu lat, wciąż powiązanej więzami kole-
żeństwa, przyjaźni i troski o Uniwersytet”. 

Ponieważ osoby, których sercom bliski 
jest nasz Uniwersytet, mieszkają w różnych 
częściach Polski i świata, Towarzystwo sta-
ra się utrzymywać z nimi kontakt między 
innymi poprzez wzajemne wizyty. W listo-
padzie i grudniu 2018 r. ks. dr Łukasz Mu-
drak – dyrektor Biura Zarządu Głównego  
TP KUL odwiedził Stany Zjednoczone (Chica-
go) i Kanadę (Toronto, London). Spotkał się 
tam z wieloma Polakami, którzy mimo od-
ległości dzielącej ich od ojczyzny, pamiętają 
o naszej Uczelni i troszczą się o jej dobro. 
Towarzystwo uczestniczy także w różnego 
rodzaju projektach, którymi żywo zaintere-
sowane są środowiska polonijne. Ich przy-
kładem są prace archiwizacyjne prowadzo-
ne w polskich kościołach na terenie Stanów 
Zjednoczonych. Projekt ten, od strony mery-
torycznej realizowany przez zespół naukow-
ców z Ośrodka Badań nad Polonią i Dusz-
pasterstwem Polonijnym KUL oraz z Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
administrowany jest przez Biuro Zarządu 
Głównego TP KUL. Jest on współfinansowa-
ny przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Te i wiele innych inicjatyw Towarzystwo 
realizuje od niemal 100 lat. Kierunek jego 
działaniom nadaje Zarząd Główny, zawsze 
na czele z urzędującym rektorem KUL. 22 XI 
2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie no-
wych władz TP KUL, które stanowią: ks. prof. 
dr hab. Antoni Dębiński (prezes), ks. dr 
hab. Janusz Lekan, prof. KUL i ks. prof. dr  
hab. Stanisław Sojka (wiceprezesi), Piotr 
Waszak (skarbnik), ks. Jan Strzałka (sekre-
tarz), ks. kan. Kazimierz Gacan, ks. dr Krzysz-
tof Kwiatkowski i Małgorzata Baran-Sanoc-
ka (członkowie), prof. Stanisław Kiczuk,  
ks. Marcin Grzesiak i Agnieszka Zańko  
(członkowie komisji rewizyjnej). 

Warto też wspomnieć, że TP KUL, czynnie 
włączając się w organizację i obchody jubile-
uszu 100-lecia Uniwersytetu, ma w perspek-
tywie własną 100. rocznicę powstania, którą 
obchodzić będzie w roku 2022.

 Atmosfera spotkania była przyjacielska, bo mimo upływu lat dawne znajomości przetrwa-
ły. W czasie przerwy była okazja do zapoznania się z publikacją: autorzy tekstów otrzymywali 
autorskie egzemplarze, inni nabywali ją entuzjastycznie – prawie do wyczerpania nakładu. 
Nastąpiły potem zapowiadane w programie prelekcje. Usłyszeliśmy opowiadanie Waldema-
ra Michalskiego – relację z niedzielnego rajdu, który w latach 60. grupa studentów odbyła 
w towarzystwie prof. Ireny Sławińskiej oraz ks. Karola, późniejszego papieża Jana Pawła II. 
Była też relacja o roztoczańskiej trasie „weteranów”, organizowanej od 40 lat przez Pawła 
Sygowskiego imprezie, w której uczestniczą po dziś dzień kolejne pokolenia KUL-turystów; 
niektórzy z nich przyjeżdżają już z własnymi dziećmi, a nawet wnukami. Prelekcja Szymona 
Dziurdy pokazała, że KUL-turyści nadal potrafią zachwycać się Roztoczem czy pięknym Be-
skidem Niskim, czego dowodem były na przykład zdjęcia z niedawnego beskidzkiego Rajdu 
Wszystkich Świętych. Później przenieśliśmy się w dalekie strony świata: odwiedziliśmy Gruzję 
i góry Kaukazu (opowiadał dr Jan Kamiński), byliśmy w Ameryce Południowej – w Kolumbii 
i w Rio de Janeiro (prelekcje i prezentacje fotograficzne przedstawili Zygmunt Cywiński i Ma-
rek Okoń, turyści i pielgrzymi). 

 Końcowym akcentem jubileuszu było towarzyskie spotkanie: radość, rozmowy i opowie-
ści, stare i nowe, a śpiew zakończył świętowanie. Część turystycznego grona udała się jeszcze 
na prywatne celebrowanie u lubelskich przyjaciół.

Jubileuszowe spotkanie członków Koła PTTK z udziałem (od lewej) prezesa Aleksandra Ivanowa, 
kurator dr hab. Alicji Puszki, redaktora jubileuszowej książki prof. dra hab. Eugeniusza 
Niebelskiego i prorektora KUL ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL



30

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   styczeń-luty  2019 | Nr 1 (177) PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   styczeń-luty  2019 | Nr 1 (177)

31WYDARZENIA WYDARZENIA

Pomoc dla Kutaisi
KUL od kilku lat wspiera finansowo Dzienne Centrum dla Dzieci 

i Młodzieży w gruzińskim mieście Kutaisi. Centrum to pełni funkcję 
świetlicy dla dzieci i młodzieży w jednej z ubogich i zaniedbanych 
dzielnic miasta. Codziennie około 100 podopiecznych otrzymuje tam 
gorący posiłek i może odrobić lekcje. W ramach tegorocznej edycji 
akcji, dzięki zaangażowaniu studentów z Duszpasterstwa Akademic-
kiego KUL, przeprowadzona została zbiórka pieniędzy do puszek 
oraz kiermasz ciast podczas II Światowego Dnia Ubogich w niedzielę  
18 XI 2018 r. W akcji, wspieranej także przy różnych okazjach, zebra-
no łącznie ponad 5000 zł. 

Akcja Polacy – Rodakom
Już po raz trzeci KUL wsparł dzieło pomocy naszym rodakom na 

Wschodzie. W ramach akcji w dniach 15 X – 3 XII 2018 r. przeprowa-
dzona została zbiórka produktów spożywczych oraz zabawek przytu-
lanek, które posłużyły do przygotowania paczek świąteczno-nowo-
rocznych dla polskich rodzin mieszkających za wschodnią granicą. 
Akcja ta wychodzi naprzeciw ogromnym potrzebom ludzi, którzy 
– często pozostawieni bez jakiegokolwiek wsparcia – nierzadko znaj-
dują się w dramatycznej sytuacji materialnej. 

Za działania związane z przeprowadzeniem zbiórki odpowiadał 
pracownik Działu Kształcenia. Wzorem lat ubiegłych dary można by-
ło przekazywać do kilku wyznaczonych miejsc na terenie kampusu 
uniwersyteckiego. Dodatkowo w tym roku, dzięki pomocy studen-
tów z Duszpasterstwa Akademickiego KUL, możliwe było prowadze-
nie zbiórki również po Mszach św. w 2 niedziele – 25 listopada oraz 
2 grudnia. 

Akcja spotkała się z ogromnym odzewem ze strony studentów, 
pracowników, jak również wielu ludzi dobrej woli. Dzięki ich hojno-
ści udało się zebrać aż 850 kg darów, czyli 350 kg więcej niż w roku 
ubiegłym.

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Tegoroczna akcja została po raz drugi zorganizowana przez Koło 

Badań Społecznych i Projektów Socjalnych Instytutu Nauk o Rodzi-
nie i Pracy Socjalnej na Wydziale Teologii, przy wsparciu kurator Koła  
dr Agnieszki Zaborowskiej. 

W dniach 10-13 XII 2018 r. w Kolegium Jana Pawła II prowadzona 
była zbiórka odzieży, obuwia, zabawek, książek oraz trwałych pro-
duktów spożywczych. Akcja odbywała się pod hasłem „Wylosuj dzie-
ciom szczęście” – każdy, kto przyniósł dar, brał udział w losowaniu, 

KATARZYNA PRZEPIÓRKA
Dział Kształcenia, koordynator Akcji Polacy – Rodakom 

A ula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego otworzyła gościnne podwoje na uroczystość, 
której program obejmował zwyczajowe już akcenty: odczytanie fragmentu Pisma 

Świętego, etiudę wigilijną w wykonaniu Teatru ITP, wspólne kolędowanie z Chórem KUL, 
wręczenie nagród najlepszym studentom, składanie życzeń przez ks. prof. dra hab. Antonie-
go Dębińskiego i abpa Stanisława Budzika. A wszystko zakończone łamaniem się opłatkiem 
i składaniem życzeń.  

Opłatek Uniwersytecki
Koniec roku i święta Bożego Narodzenia 
to szczególny okres, który zbliża do 
siebie ludzi i skłania do działania na rzecz 
najbardziej potrzebujących. W gronie 
niosących pomoc znalazła się także 
społeczność naszego Uniwersytetu.

Podziękowanie  
od rodziny obdarowanej 

w akcji Szlachetna 
Paczka, zorganizowanej 

na Wydziale Teologii  
(fot. ze zbiorów WT)

Zaproszona przez Rektora KUL i Uczelniany Samorząd 
Studentów KUL, społeczność uniwersytecka 
spotkała się 18 XII 2018 r. na tradycyjnym wieczorze 
opłatkowym.w którym 3 osoby otrzymały upominek oraz specjalne podziękowa-

nie za udział w zbiórce.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, między innymi dzię-

ki jej nagłośnieniu przez Radio Lublin, które wyemitowało wywiad 
z prezes Koła Anną Kostkiewicz, zachęcający do udziału w niej nie 
tylko studentów i pracowników KUL, ale także wszystkich mieszkań-
ców Lublina. 

Szlachetna Paczka
Akcja została w tym roku przeprowadzona na KUL po raz kolej-

ny. Wydział Teologii wraz z inicjatorem wydarzenia prodziekanem 
ks. drem hab. Januszem Lekanem, prof. KUL, objął wsparciem pię-
cioosobową rodzinę. 

W dniach 20 XI – 8 XII 2018 r. odbyła się zbiórka pieniędzy do 
puszki znajdującej się w dziekanacie WT oraz zbiórka produktów, 
zorganizowana przez Samorząd Studentów WT. W akcję włączyło się 
bardzo wiele osób, dzięki czemu możliwe było zakupienie wszystkich 
potrzebnych rzeczy, o które prosiła rodzina (m.in. odzieży, obuwia, 
szafy, odkurzacza).

7 grudnia odbyło się pakowanie darów, w którym udział wzięli 
studenci, doktoranci oraz koordynator akcji ks. dr Zbigniew Głowac-
ki. Zebrane dary przekazane zostały do magazynu Szlachetnej Paczki 
w DPS „Kalina”, skąd trafiły do rodziny.

Stalowowolska Paczka Pomocy
W dniach 23 XI – 14 XII 2018 r. z inicjatywy studentów Wydzia-

łu Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli 
przeprowadzona została zbiórka produktów spożywczych oraz arty-
kułów chemicznych w ramach akcji Stalowowolska Paczka Pomocy, 
której głównym organizatorem był MOPS w Stalowej Woli. Koordy-
natorami akcji z ramienia Wydziału zostali Małgorzata Wolak – pra-
cownik administracyjny oraz ks. Marcin Hanus – proboszcz parafii 
akademickiej pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Stalowej Woli. 

Akcja ta miała na celu wsparcie osób starszych znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej. Inicjatywa spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem całej społeczności akademickiej Wydziału. Zbiór-
ki darów organizowane były przez studentów na każdym kierunku 
studiów. Podczas Rady Wydziału również nauczyciele akademiccy 
wsparli akcję. Przygotowane paczki zostały przekazane potrzebują-
cym w okresie przedświątecznym za pośrednictwem pracowników 
MOPS oraz wolontariuszy.
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Czas dzielenia się  
dobrem
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1. „Niebo otwarte” 
– wezwanie do 
odpowiedzialności

„[...] kto wytrwa do końca, ten będzie 
zbawiony” (Mt 10,22). Mając w pamięci te 
słowa, uczniowie Jezusa trwali w niewzru-
szonej wierze, niekiedy aż do męczeństwa. 
Jednym z nich był św. Szczepan, którego 
dzisiaj wspominamy w atmosferze świąt 
Bożego Narodzenia. Słuchając opisu o jego 
okrutnym ukamienowaniu, stawiamy pyta-
nie, skąd pochodziła jego determinacja, skąd 
czerpał siły do stawienia czoła swoim prze-
śladowcom. Odpowiedź słyszymy co roku: 
jego moc płynęła z łaski i mocy Ducha, z za-
patrzenia w niebo, z rozważania historii zba-
wienia, która swój szczyt osiągnęła w Jezusie 
Chrystusie.

Jak podają Dzieje Apostolskie, zadaniem 
Szczepana jako diakona było pełnienie dzieł 
miłosierdzia na rzecz biednych oraz głosze-
nie słowa Bożego. Jednej i drugiej działal-
ności poświęcił się tak bezgranicznie i żar-
liwie, że był gotów ponieść wszystkie tego 
konsekwencje. Gdyby zrezygnował z głosze-
nia trudnej i wymagającej prawdy, być może 
mógłby żyć w spokoju, być może uratował-
by swoje życie. Jednak głębokie przekonanie 
o słuszności tego, co robił i co wyznawał, 
nakazało mu podejmować ofiarnie czyny 
miłości i głosić pełne przenikliwej mądrości 
katechezy. 

Historia życia i męczeństwa św. Szcze-
pana ukazuje człowieka odpowiedzialnego, 
a tym samym uczy nas i zachęca do podej-
mowania odpowiedzialności za swoje życie, 
za niełatwe często wybory i decyzje. Na ta-
ką odpowiedzialność człowiek może się jed-
nak zdobyć tylko wtedy, gdy poznał cel i sens 
swojego życia. Tylko „wpatrując się w nie-
bo”, wyznawca Jezusa Chrystusa postępuje 
odpowiedzialnie wobec siebie samego i in-
nych osób, solidaryzuje się z nimi, otacza je 
troską, ale nie tylko w potrzebach material-
nych, lecz przede wszystkim w poszukiwaniu 
prawdziwej, godnej człowieka drogi życia.

2. „Droga otwarta 
do nieba, tym, co 
służą ojczyźnie” (Jan 
Kochanowski, Pieśń XII)

Mijający rok dostarczył Polakom wie-
lu okazji  do świętowania naszej wolno-
ści. Obchody setnej rocznicy odzyskania 

Odpowiedzialność 
owocem wolności

Słowo Rektora 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
na uroczystość Narodzenia Pańskiego 2018 roku

odpowiedzialność. Wolność bowiem, jak pisał Jana Paweł II, „trzeba przyjąć niczym kiełkującą dopiero roślinę i troszczyć się odpowiedzialnie 
o jej wzrost” (Veritatis splendor, nr 86). 

Budowanie ojczystego domu – to powinność każdego z nas, także dzisiaj, po 100 latach od wywalczenia wolności przez naszych przodków, 
gdyż „zwyciężyć – jak mówił Józef Piłsudski – i spocząć na laurach to klęska”. Nie wystarczy samo uzyskanie wolności. Nie wystarczy nawet 
zdobywanie wolności w kolejnych przestrzeniach życia indywidualnego i społecznego. Wolności trzeba się wciąż uczyć, co więcej – wciąż trze-
ba zdawać z niej egzamin. A ten egzamin zdamy wtedy, gdy nade wszystko naszą wolność ukierunkujemy na dobro wspólne; gdy jej celem 
uczynimy miłość; gdy w duchu miłości przyjmiemy odpowiedzialność za siebie i za życie społeczne.

Człowiek odpowiedzialny stara się rozpoznać swoje obowiązki i konsekwentnie je wypełniać. Dlatego postawy odpowiedzialności nie da 
się pogodzić z lekkomyślnością, powierzchownością, niestałością, zobojętnieniem na sprawy drugiego człowieka i społeczeństwa. Przeciwnie, 
odpowiedzialna wolność wymaga praktyki takich sprawności moralnych, jak: prosta, zwyczajna, chociaż niekiedy trudna słowność, sumien-
ność, solidność, rzetelność, uczciwość. Odpowiedzialność potrafi rodzić wspaniałe owoce poświęcenia i ofiary. Człowiek odpowiedzialny chce 
i potrafi angażować swoje siły na rzecz społeczności. Stale szuka możliwości do czynienia dobra. Odpowiedzialność wymaga jednak również 
ponoszenia konsekwencji swoich wcześniejszych działań, także tych negatywnych. Wymaga przyznania się do błędu, niekiedy zmiany stano-
wiska czy decyzji.

Puentą tej refleksji niech będą jakże adekwatne słowa papieża Polaka, który tak mówił w 1999 roku w polskim parlamencie: „Niech 
wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego 
poświęcenia wielkim narodowym celom”, bo – jak napisał w swojej encyklice Redemptor hominis (nr 21) – „Chrystus uczy nas, że najwspa-
nialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie. Do takiej to właśnie »wolności wyswobodził nas 
Chrystus« (Ga 5,1; por. 5,13) i stale wyzwala”. 

3. Deo et Patriae – w duchu odpowiedzialnej służby

Katolicki Uniwersytet Lubelski, założony decyzją Konferencji Biskupów Królestwa Polskiego w lipcu 1918 roku, będący więc rówieśnikiem 
odrodzonej Rzeczypospolitej, wniósł znaczący wkład w jej nowy kształt. Dzięki gronu wyjątkowych ludzi, którzy byli ideowo związani z na-
szą Uczelnią, urzeczywistnił się wielki zamysł ks. Idziego Radziszewskiego, pomysłodawcy i twórcy Uniwersytetu. KUL miał służyć Ojczyźnie, 
kształcąc i wychowując nowe pokolenia według wartości chrześcijańskich, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dewizie Uniwersytetu – 
Deo et Patriae (Bogu i Ojczyźnie). Już dwa lata po założeniu Uczelni jej studenci i pracownicy stanęli w obronie młodej niepodległości. Gdy 
nadciągała nawała bolszewicka, na front udali się niemal wszyscy studenci, których przed wyruszeniem w drogę rektor KUL błogosławił zna-
kiem krzyża. Po zakończeniu działań zbrojnych w dzieło tworzenia II Rzeczypospolitej włączyli się profesorowie KUL. Angażując się w życie 
społeczne i polityczne, między innymi jako parlamentarzyści, legislatorzy, urzędnicy i działacze społeczni, służyli idei budowy wolnej Polski. 
Dlatego też w 1939 roku okupacyjne władze niemieckie uznały edukacyjne dzieło KUL za groźny element tożsamości narodowej i zamknęły 
Uniwersytet. Odważni profesorowie prowadzili jednak tajne nauczanie, a już w 1944 roku Uczelnia podjęła na nowo swoją działalność, choć 
wojna zebrała krwawe żniwo zarówno wśród studentów, jak i pracowników akademickich. Na liście katyńskiej znajduje się prawie sto nazwisk 
związanych z naszą Uczelnią, i nie jest to katalog zamknięty. Po zakończeniu wojny władze komunistyczne widziały w naszym Uniwersytecie 
przeszkodę w zawładnięciu duszą polskiego narodu, dlatego zadecydowały o likwidowaniu wydziałów i limitowały przyjęcia na studia, więziły 
studentów i profesorów, nakładały na Uczelnię nadmierne podatki, wprowadzały do niej konfidentów. A mimo to KUL, wierny swemu powo-
łaniu, był ostoją prawdy i oazą wolności, nigdy nie przestał być uniwersytetem autonomicznym, suwerennym w głoszeniu prawdy i miłości. 
To dlatego w 1983 roku Jan Paweł II, wcześniej nasz profesor, odbierając dyplom doktora honoris causa KUL, mógł powiedzieć: „Cieszę się 
z tego, że w roku odzyskania przez Polskę niepodległości państwowej – w roku 1918 – powstał w Lublinie katolicki uniwersytet. Ta zbieżność 
dat ma swoją wieloraką wymowę. Widocznie zachodzi jakiś organiczny związek pomiędzy niepodległością a uniwersytetem oraz pomiędzy 
niepodległością a »katolickością«”. 

4. „Dziecię nam się narodziło” (Iz 9,5)

Szanowni i Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
nasza społeczność akademicka wkracza w kolejne stulecie z całą świadomością swojej misji zawartej w dewizie Deo et Patriae, wskazanej 

przez inicjatora i pierwszego rektora KUL ks. Idziego Radziszewskiego. „Deklarujemy – jak zapisaliśmy w uchwale przyjętej przez Senat KUL 
z okazji 100-lecia Uczelni – że nadal będziemy dokładać wszelkich starań, by kształcić oraz wychowywać mądrych i odpowiedzialnych mło-
dych ludzi wiernych Bogu, otwartych na wyzwania współczesności, gotowych na co dzień świadczyć o godności człowieka, zdolnych do pracy 
na rzecz Kościoła oraz wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej” (uchwała Senatu KUL, 8.12.2018).

Najserdeczniej dziękujemy wszystkim naszym wiernym Przyjaciołom i Darczyńcom za troskę i wsparcie w realizowaniu tej szczytnej i jak-
że ważnej misji. Pamiętamy o Was we wdzięcznej modlitwie. Niech Boża Dziecina przyniesie naszej Ojczyźnie, Kościołowi i nam wszystkim 
radość z daru wolności, łaskę odpowiedzialności za nią i odwagę do budowania jej w duchu prawdy i miłości.

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 

 

 

 

Rektor KULLublin, Boże Narodzenie 2018         

niepodległości stwarzają też możliwość do pogłębiania refleksji, zarówno nad samym fak-
tem, oznaczonym symboliczną datą 11 listopada, jak i nad ideowymi przedsięwzięciami, 
ofiarnymi działaniami i bezkompromisowymi postawami wielu osób i środowisk, dla których 
służba Niepodległej stała się najświętszym nakazem, imperatywem moralnym. W tym nie-
zwykle złożonym procesie odbudowy Rzeczypospolitej chodziło przede wszystkim o to, by 
po ciężkich i długich latach niewoli roztropnie i sprawnie zorganizować polski dom w wymia-
rze kulturowym, społecznym, politycznym, gospodarczym, a także religijnym. Bo przecież: 
„Jedna już tylko jest kraina taka, / W której jest trochę szczęścia dla Polaka: / Kraj lat dzie-
cinnych!” – jak to poetycko ujął Adam Mickiewicz w epilogu narodowej epopei, zrodzonej 
z emigracyjnej tęsknoty do niepodległej Ojczyzny.

Tegoroczne świętowanie stulecia niepodległości wyraża naszą wdzięczność za ten wiel-
ki Boży i ludzki dar. Trzeba jednak nieustannie podejmować to, co stanowi konsekwencję 
tej wolności i suwerenności, a mianowicie: wymagającą mądrości, rozwagi i wytrwałości 

fo
t.
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Wydarzenia
Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński i prorektor ks. dr hab. 

Andrzej Kiciński, prof. KUL wręczyli stypendia doktoranckie – 22 listo-
pada, podczas posiedzenia Senatu, oraz stypendia przyznane dok-
torantom beneficjentom Funduszu Stypendialnego Wacława i Ireny 
Ungar – 18 grudnia.

13 grudnia Jego Magnificencja przewodniczył spotkaniu władz 
Uczelni ze społecznością uniwersytecką. Tematem była nowa ustawa 
o szkolnictwie wyższym i nauce. Rektor KUL przybliżył jej założenia 
w następujących zakresach: cele reformy, organy uczelni, rada dyscy-
pliny i struktura KUL. Jednocześnie przekazał kilka przyjętych już na na-
szej Uczelni ustaleń, a mianowicie: na KUL nie powstanie Rada Uczelni; 
wybór rektora Uniwersytetu pozostanie w gestii Senatu KUL; nie zmie-
ni się dotychczasowy podział KUL na wydziały. Prorektor dr hab. Iwona 
Niewiadomska, prof. KUL przedstawiła zaś koncepcję reformy w zakre-
sie nauki, kształcenia i szkół doktorskich oraz zapowiedziała powstanie 
na KUL komisji zajmujących się każdym z tych zakresów. Liczne pyta-
nia pracowników dotyczyły między innymi szkół doktorskich, sposobu 
powoływania koordynatora dyscypliny, dyscyplin niemających wyma-
ganej liczby 12 osób czy konsultacji nowego statutu Uczelni. Na za-
kończenie spotkania Rektor KUL nawiązał do 100-lecia Uniwersytetu, 
z którego obchodami wiąże się wydanie, zaplanowane na najbliższy 
czas, jubileuszowych publikacji i wybicie okolicznościowej monety.

19 grudnia władze Uczelni gościły dyrektorów szkół współpracują-
cych z Uniwersytetem w ramach zajęć organizowanych przez Uniwer-
sytet Otwarty.

Wizyty
14-17 grudnia Rektor KUL przebywał w Londynie, gdzie między 

innymi wręczył Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL ks. drowi Władysła-
wowi Wyszowadzkiemu, proboszczowi parafii Chrystusa Króla w Pol-
skiej Misji Katolickiej w Londynie-Balham.

21 grudnia wraz ze studentami z Akademickiej Służby Porządko-
wej gościł w Ośrodku Rekolekcyjnym im. św. Jana Pawła II, założonym 
w Kaniach koło Warszawy przez ks. Antoniego Słomkowskiego, rekto-
ra KUL w latach 1944-1951. Następnie modlił się przy jego grobie na 
cmentarzu w Ołtarzewie. 

Z KALENDARZA 
WYBRANE

Msza św. w intencji zmarłych członków społeczności uniwersyteckiej

Wręczanie 
stypendiów 
z Funduszu 
Stypendialnego 
Wacława i Ireny 
Ungar

Media
Z okazji 100-lecia KUL Jego Magnificen-

cja udzielił wywiadu między innymi redakto-
rom czasopism „Perspektywy” (9 listopada) 
i „Panorama Lubelska” (14 listopada), TVP Lu-
blin (28 listopada) oraz Polskiego Radia Lublin  
(30 listopada, 7 grudnia).

Modlitwa
13 listopada ks. prof. A. Dębiński przewod-

niczył Mszy św., koncelebrowanej między in-
nymi przez ks. prof. A. Kicińskiego, sprawowa-
nej w intencji zmarłych pracowników, absol-
wentów, studentów i darczyńców KUL. Na-
stępnie Rektor KUL wraz z przedstawicielami 
studentów modlił się przy grobie założyciela 
Uniwersytetu ks. Idziego Radziszewskiego.

4 grudnia Jego Magnificencja przewodni-
czył uroczystości poświęcenia nowego krzyża 
przed kościołem akademickim KUL, postawio-
nego z okazji jubileuszu 100-lecia Uczelni.

10 grudnia ks. prof. A. Dębiński poprowa-
dził rozważanie w czasie apelu jasnogórskiego 
w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze [tekst na 
www.kul.pl/wypowiedzi]. W nabożeństwie 
uczestniczyli pracownicy i studenci, głów-
nie zrzeszeni w korporacjach akademickich.  

W pokoju  
z pamiątkami 
po ks. Antonim 
Słomkowskim  
w Kaniach  
(fot. Michał 
Młodzikowski)

Przy grobie ks. Idziego Radziszewskiego

Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL dla o. Mariana Waligóry
(fot. Emilia Wasilewicz)

O KUL 
i dla KUL

DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

Sylwetki postaci związanych z KUL, 
nakreślone z uznaniem i serdecznością, 
przybliża jubileuszowa publikacja pióra 
Jego Magnificencji, opatrzona dedykacją: 
„Mojej Alma Mater”.

R adziszewski i Jaroszyński, Potulicka i Litawińscy, Longchamps 
de Bérier i Czuma, a więc kolejno: charyzmatyczni współtwór-

cy, hojni dobrodzieje i wybitni uczeni. Księża Słomkowski i Granat 
– bezgranicznie oddani rektorzy. „Referent kultury europejskiej”  
prof. Jan Parandowski i „pani od piękna” – projektantka Ma-
ria Chomentowska. Absolwentka – pisarka Hanna Malewska 
i student – poeta Józef Łobodowski. Jerzy Szeligowski, student pra-
wa, zaangażowany w sprawy powstającej Uczelni podobnie jak jego 
matka Jadwiga Szeliga-Szeligowska, pierwsza uniwersytecka biblio-
tekarka, która na prośbę ks. Idziego Radziszewskiego przybyła wraz 
z synem na Uniwersytet Lubelski z Petersburga w 1918 r. Papież Po-
lak – profesor naszego Uniwersytetu przez 24 lata i Prymas Tysiąc-
lecia – student, doktor, wielki kanclerz KUL; doktorzy honoris causa 
swojej Alma Mater z 1983 i 1949 r. 

To ludzie Uniwersytetu. Nieliczni, wybrani spośród tak wielu zna-
komitych postaci związanych z Uczelnią na przestrzeni 100 lat jej 
dziejów. Nieliczni, ale reprezentatywni. 

Pomieszczone w książce szkice ich portretów, zwykle bardzo 
szczegółowo nakreślone w ich kulowskich odsłonach, składają się 
na wielobarwną mozaikę – obraz Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, który w zamierzony sposób został stworzony przez ks. prof. 
dra hab. Antoniego Dębińskiego jako autora comiesięcznych jubile-
uszowych felietonów ogłaszanych czytelnikom „Gościa Niedzielne-
go”. Myślą przewodnią, inspirującą go do podjęcia zarówno cyklu 
prasowego, jak i jego wersji książkowej, z rozszerzonymi niektórymi 
artykułami, była wdzięczność. „Jako rektor KUL – wyznał w Słowie 
wprowadzenia – który miał honor i zaszczyt kierować Uczelnią w cza-
sie jubileuszu 100-lecia naszego Uniwersytetu, dziękuję serdecznie 
wszystkim naszym poprzednikom i współczesnym za ich wielki trud, 
zaangażowanie, nierzadko determinację i poświęcenie. To funda-
ment, a potem kolejne cegły w budowie tego wielkiego dzieła”.  

Gawędy na jubileusz zawierają też rozdziały opowiadające o po-
czątkach Uniwersytetu, o jego funkcjonowaniu w czasach zawie-
ruchy wojennej, o korporacjach akademickich i o uniwersyteckich 
symbolach. Książka opatrzona została historycznymi dokumentami 
i fotografiami.

Rektor KUL wręczył także Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL przeorowi 
Jasnej Góry o. Marianowi Waligórze.

Święta Bożego Narodzenia w kościele akademickim: 24 grudnia 
Jego Magnificencja przewodniczył pasterce; 25 grudnia Eucharystię 
sprawował prorektor ks. prof. A. Kiciński; 26 grudnia Rektor KUL prze-
wodniczył koncelebrowanej Mszy św. i odczytał list corocznie kie-
rowany do wiernych, w tym roku zatytułowany „Odpowiedzialność 
owocem wolności”; tego też dnia Eucharystia, odprawiana w intencji 
wspólnoty akademickiej oraz darczyńców Uniwersytetu, była transmi-
towana przez TVP Lublin. 

opracowała M.K.
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Odznaczenia państwowe

W dniu 18 XII 2018 r. wojewoda lubelski 
Przemysław Czarnek w imieniu Prezydenta RP  
Andrzeja Dudy wręczył pracownikom KUL 
medale za długoletnią służbę i Medale KEN.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
dr hab. Marek Jakubów
 ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL
mgr Irena Mateńko
prof. dr hab. Bogdan Szymanek

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
dr hab. Paweł Garbacz
dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
dr hab. Bartosz Jóźwik
dr hab. Paweł Kawalec
mgr Jacek Kowalik
ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
mgr Ewa Stępniak
mgr Joanna Wiatr

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
ks. dr hab. Rafał Charzyński
dr Maria Gałkowska-Bachanek
dr inż. Piotr Kulesza
ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
dr Małgorzata Łobacz
dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
dr Piotr Mamcarz
dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
dr Maria Zuba-Ciszewska

Medal Komisji Edukacji Narodowej:
mgr inż. Paweł Adamiec
dr Jacek Frydrych
mgr inż. Wojciech Januszczyk
dr hab. Krzysztof Jaskuła
dr Agnieszka Karczewska
ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
dr hab. Alicja Puszka
dr hab. Anna Rymuszka
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
dr Joanna Szady
dr hab. Joanna Teske
dr hab. Ewa Trzaskowska
dr hab. Sławomir Wącior
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
dr hab. Agnieszka Wolińska
s. dr hab. Beata Zarzycka CSAPI

Nagroda Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

Dr hab. Monika Sidor z Katedry Litera-
tury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Sło-
wiańskiej otrzymała Nagrodę Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia 
naukowe I stopnia. Uroczystość została zor-
ganizowana 3 XII 2018 r. w Starej Oranżerii 
w Łazienkach Królewskich. 

Nominacje
Ks dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL, 

dziekan Wydziału Teologii, w dniu 18 XII  
2018 r. został powołany przez papieża Fran-
ciszka do Komitetu Naukowego AVEPRO 
(Agencja Stolicy Apostolskiej ds. Oceny 
i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersy-
tetach i Wydziałach Kościelnych) na drugą 
kadencję.

Granty NCN
W 2 konkursach Narodowego Centrum 

Nauki finansowanie otrzymały następu-
jące projekty badawcze: „Deus Abscondi-
tus – Deus revelatus. Problem poznawczej 
niedostępności Boga i jego rozwiązania”  
prof. Jacka Wojtysiaka, kierownika Kate-
dry Teorii Poznania w Instytucie Filozofii 
– w konkursie OPUS 15; „Analiza porów-
nawcza angielskich i polskich syntetycznych 
złożeń przymiotnikowych w ujęciu morfolo-
gii rozproszonej” Sebastiana Wasaka, dok-
toranta Wydziału Nauk Humanistycznych, 
i „Ćwiczenie gry na instrumencie jako pro-
ces realizacji celu: rola afektu i intencji im-
plementacyjnych” Zofii Mazur, doktorant-
ki Wydziału Nauk Społecznych – obydwa 
w konkursie Preludium 15.  

 
Medal Jubileuszowy  
100-lecia KUL

Podczas Rady Wydziału Filozofii w dniu 
21 XI 2018 r. zostali uhonorowani za-
służeni pracownicy naukowi: s. prof. dr 
hab. Zofia Zdybicka, prof. dr hab. Antoni  
B. Stępień, ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk,  
ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk i dr Stani-
sław Majdański.

W czasie posiedzenia Senatu KUL w dniu 
22 XI 2018 r. medal otrzymał dr Tomasz 
Ożóg, przewodniczący OZ NSZZ „Solidar-
ność” KUL w latach 2010-2015. 

6 XII 2018 r. zostali wyróżnieni pracow-
nicy Wydziału Nauk Społecznych: prof. dr 
hab. Piotr Kryczka, ks. prof. dr hab. Stani-
sław Kowalczyk, prof. dr hab. Adam Bie-
la, prof. dr hab. Zbigniew Zaleski, prof. dr 
hab. Andrzej Sękowski, prof. dr hab. Maria 
Braun-Gałkowska, ks. prof. dr hab. Janusz 
Mariański, dr hab. Grażyna Karolewicz, 
prof. KUL, Alicja Zbańska.

11 XII 2018 r. zostali odznaczeni pra-
cownicy Wydziału Teologii. Wśród nich by-
li emerytowani profesorowie: ks. prof. dr 
hab. Czesław Bartnik, ks. dr hab. Jan Chwa-
łek (odebrał dyrektor Instytutu Muzykolo-
gii ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL), 
ks. prof. dr hab. Władysław Głowa, ks. dr 
hab. Leonard Górka, ks. prof. dr hab. Fran-
ciszek Greniuk, ks. prof. dr. hab. Wacław 
Hryniewicz, ks. prof. dr hab. Ryszard Ka-
miński, ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, 
ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński, 
ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek, o. prof. dr  
hab. Celestyn Napiórkowski OFMConv, 
ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, ks. prof. dr  
hab. Antoni Tronina, ks. dr hab. Zbigniew 
Wit, ks. prof. dr. hab. Henryk Zimoń; by-
li dziekani: o. prof. dr hab. Hugolin Lang-
kammer, ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss, 
ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki, ks. prof. dr 
hab. Mirosław Kalinowski; pracownicy ad-
ministracji: dr Weronika Czakańska, Elżbie-
ta Brzozowska, Zuzanna Marcinek, mgr Ka-
zimiera Derkaczewska.

Dr hab. Monika Sidor z ministrem nauki  
i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem 

(fot. Przemysław Blechman, MNiSW)

Z Wydziału Nauk Humanistycznych 
w dniu 12 XII 2018 r. zostali odznaczeni 
prof. dr hab. Krystyna Stawecka i prof. dr 
hab. Henryk Podbielski.

Podczas posiedzenia Senatu KUL w dniu 
13 XII 2018 r. medal otrzymali przedstawi-
ciele organizacji kulturalnych KUL: prof. dr 
Leszek Mądzik – dyrektor Sceny Plastycznej 
KUL, Alicja Jachiewicz-Szmidt – kierownik 
Teatru Enigmatic, dr Kinga Bogacz – dyry-
gent Chóru Duszpasterstwa Akademickiego 
KUL, ks. dr Mariusz Lach – kierownik Teatru 
ITP, dr Krzysztof Przylicki – dyrektor Mu-
zeum KUL, a także emerytowani pracow-
nicy administracyjni: ks. dr Tadeusz Stolz 
– dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, Ka-
zimiera Majdańska – kierownik Sekretaria-
tu Rektora, Tekla Stępień – kierownik Se-
kretariatu Rektora, Maria Jura – kierownik 
Działu Spraw Pracowniczych, Zofia Czarnec-
ka – kwestor, s. Natalia Kansa – kierownik 
Żeńskiego Domu Akademickiego na Pocze-
kajce, Łucja Badeńska – działaczka OZ NSZZ 
„Solidarność” KUL.

Nominacje profesorskie
W dniu 22 XI 2018 r., podczas posiedze-

nia Senatu KUL, nominacje na stanowisko 
profesora zwyczajnego otrzymali: prof. dr 
hab. Eugeniusz Cyran, prof. dr hab. Wilken 
Engelbrecht, ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko, 
prof. dr hab. Witold Kołbuk, prof. dr hab. 
Małgorzata Łukaszuk-Piekara, prof. dr hab. 
Kajetan Perzanowski, prof. dr hab. Doro-
ta Śliwa. Ponadto nominacje otrzymali 
(nie uczestniczyli w uroczystości) prof. dr 
hab. Marek Wierzbicki i prof. dr hab. Ra-
fał Wnuk.

Nowy dziekan WPPKiA
Po rezygnacji z funkcji dziekana Wydzia-

łu Prawa, Prawa Kanonicznego i Admini-
stracji dra hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL, 
złożonej w związku z wyborem na sędziego 
Sądu Najwyższego, Rada Wydziału w dniu 
13 XI 2018 r. na nowego dziekana wybra-
ła dotychczasowego prodziekana do spraw 
nauki dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, 
kierownika Katedry Prawa Handlowego 
w Instytucie Prawa.

Nagroda XIII Festiwalu 
Polonijnego

Jury XIII Festiwalu Polonijnego „Losy Po-
laków 2018”, organizowanego przez Fun-
dację Polska – Europa – Polonia w ramach 

wieloletniego programu „Niepodległa”, 
związanego ze 100-leciem odzyskania nie-
podległości przez Polskę, nagrodziło filmy 
i programy telewizyjne, audycje radiowe, 
programy multimedialne i portale interne-
towe ukazujące życie Polaków na świecie. 
W kategorii: programy radiowe – historycz-
ne I nagrodę otrzymała dr Małgorzata Żu-
rakowska (Katedra Medialnej Komunika-
cji Społecznej w Instytucie Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej) za Księgę Henryki 
– słuchowisko o losach Henryki Paśnik, któ-
ra została deportowana na Sybir wraz z ro-
dzeństwem. Wręczenie nagród odbyło się 
3 XI 2018 r. w Centrum Prasowym Foksal 
w Warszawie.

Konkursy na najlepsze 
prace licencjackie, 
magisterskie i doktorskie

Katarzyna Kępka została wyróżniona 
w konkursie na najlepszą pracę magisterską 
i licencjacką dotyczącą Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Je-
go organizatorem było Stałe Przedstawiciel-
stwo RP przy OECD w Paryżu we współ-
pracy z Instytutem Europy Środkowo-
-Wschodniej w Lublinie. Nagrodzona praca 
licencjacka pt. Działalność inwestycyjna 
w Polsce w ocenie Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju została napisana 
pod kierunkiem dra hab. Bartosza Jóźwika, 
kierownika Katedry Ekonomii Międzynaro-
dowej w Instytucie Ekonomii i Zarządzania.

Absolwent bezpieczeństwa narodowe-
go Piotr Łoś otrzymał wyróżnienie za pra-
cę pt. Koncepcja Międzymorza jako próba 
stworzenia strefy bezpieczeństwa w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej po zimnej woj-
nie, przygotowaną pod kierunkiem dra hab. 
Wojciecha Gizickiego, prof. KUL (Katedra 
Stosunków Międzynarodowych w Instytu-
cie Nauk Politycznych i Spraw Międzynaro-
dowych), w konkursie Ministra Spraw Za-
granicznych na najlepszą pracę magisterską 
z zakresu współczesnych stosunków mię-
dzynarodowych za 2018 r. Uroczystość wrę-
czenia nagród przez ministra Jacka Czaputo-
wicza odbyła się 12 XII 2018 r. 

Absolwenci KUL zostali nagrodzeni 
w Konkursie im. prof. Lecha Morawskiego 
na najlepszą pracę magisterską, zorganizo-
wanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedli-
wości i Fundację im. Lecha Morawskiego, 
pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. 
Justyna Świerczek otrzymała II nagrodę za 
pracę pt. Zasada ochrony zaufania obywa-
teli do państwa i do stanowionego przez 
nie prawa jako dyrektywa poprawnej legi-
slacji i Aleksander Radliński – III nagrodę 

za pracę pt. Internalizacja prawa z perspek-
tywy uwarunkowań społeczno-ekonomicz-
nych w poglądach Alexisa de Tocqueville’a. 
Promotorem obydwu prac jest dr hab. Ja-
dwiga Potrzeszcz, prof. KUL z Katedry Teorii 
i Filozofii Prawa w Instytucie Prawa. Dnia 
19 XII 2018 r. nagrody wręczył wiceminister 
Marcin Warchoł.

Joanna Rodzeń-Krawiec za pracę doktor-
ską pt. Poczucie zdrowienia i umocnienia 
u chorych psychicznie uczestników środo-
wiskowych form opieki otrzymała I nagro-
dę w XV edycji ogólnopolskiego konkursu 
PFRON „Otwarte drzwi” na najlepsze prace 
magisterskie i doktorskie poświęcone te-
matyce niepełnosprawności. Nagrodzona 
rozprawa powstała na seminarium dokto-
ranckim prowadzonym przez dra hab. Woj-
ciecha Otrębskiego, prof. KUL, kierownika 
Katedry Psychologii Rehabilitacji w Instytu-
cie Psychologii. Gala wręczenia nagród od-
była się 13 XII 2018 r. 

Nagrody, wyróżnienia 
i stypendia dla studentów 

Emilia Gągol z IV roku prawa zajęła I miej-
sce w II Ogólnopolskim Studenckim Konkur-
sie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego, 
który odbył się 7 XII 2018 r. w Opolu. Or-
ganizatorami konkursu są Polskie Towarzy-
stwo Prawa Wyznaniowego oraz Uniwersy-
tet Opolski (Zakład Prawa Konstytucyjnego 
i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji UO). Hasło przewodnie tegorocz-
nego konkursu brzmiało „Konkordat Polski 
1993/1998”. Opiekunem naukowym dru-
żyny KUL był dr Michał Zawiślak z Katedry 
Prawa Wyznaniowego w Instytucie Prawa. 

Student prawa na Wydziale Zamiejsco-
wym Prawa i Nauk o Środowisku w Stalo-
wej Woli Kamil Dul został beneficjentem 
programu stypendialnego „100 na 100” 
im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matu-
szewskiego, ufundowanego przez Fundację 
LOTTO oraz Totalizator Sportowy. Inicjaty-
wa, pod honorowym patronatem premiera 
Mateusza Morawieckiego, została wpisana 
w program obchodów 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Celem 
programu było nagrodzenie 100 studen-
tów wyróżniających się postawą społecz-
ną, osiągnięciami w nauce i wrażliwością na 
otaczającą ich rzeczywistość. 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego za wybitne osiągnięcia na 
rok akademicki 2018/2019 otrzymali Ję-
drzej Piekara z MISHuS i Mateusz Weso-
łowski – student historii.

opracowała M.K.
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DR HAB. CEZARY TARACHA 
Instytut Historii

Dwadzieścia lat mija od beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej, dokonanej 
13 VI 1999 r. przez papieża Jana Pawła II. W gronie błogosławionych znalazł się biskup 
pomocniczy diecezji lubelskiej ks. dr Władysław Goral. 

Błogosławiony biskup 
Władysław Goral i KUL  

„Czym jest katolicka Uczelnia w Naro-
dzie, ci rozumieją, którzy są pozba-

wieni takiego skarbu. Uniwersytet Katolicki, 
jako jednostka w hierarchii naukowej naj-
wyższa, kreśli życie ludzkie w ramach prawdy 
Chrystusowej. A głos takiego uniwersytetu 
szanowany jest nawet przez przeciwników. 

Wychowując i kształcąc przyszłych rząd-
ców kraju, sędziów, nauczycieli, urzędników, 
tworzy rządy Narodem, oparte na prawie 
Bożym. A to przecież jest ideałem duszpa-
sterskiego posłannictwa. 

 Uniwersytet katolicki to skarb Narodu 
katolickiego”. 

Tymi słowami opisywał ks. dr Włady-
sław Goral charakter oraz zadania lubelskie-
go uniwersytetu, zachęcając jednocześnie 
duchowieństwo oraz wiernych diecezji lu-
belskiej do materialnego wsparcia młodej 
uczelni. Czy jego przesłanie spełniło się? Wy-
daje się, że w znacznej mierze tak. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw-
ła II, którego 100. rocznicę powstania ob-
chodziliśmy w minionym roku, od początków 
swego istnienia stanowił takie szczególne 
miejsce spotkania, przestrzeń wychowywa-
nia i formowania „człowieka wewnętrzne-
go” oraz cierpliwego kształcenia, zdobywa-
nia wiedzy i poszukiwania prawdy. Tu wła-
śnie przez długie lata koncentrowało się ży-
cie intelektualne Lubelszczyzny. W okresie  
II Rzeczypospolitej KUL był jedynym lubel-
skim uniwersytetem, a po II wojnie świato-
wej oazą naukowej i dydaktycznej wolności 
nie tylko na obszarze Polski, ale całego bloku 
komunistycznego. 

Od początków swego istnienia był również znaczącym ośrodkiem 
kreowania i realizacji cennych inicjatyw społecznych i kulturalnych. 
Przyciągał wielkie osobowości, które tu właśnie znajdowały możli-
wości intelektualnej realizacji, otwartej wymiany poglądów, dyskusji 
i polemiki.

Bł. bp Władysław Goral nie studiował na KUL, nie pełnił również 
funkcji jego wielkiego kanclerza. Jego związki z lubelskim uniwersy-
tetem były jednak bardzo silne, podobnie jak jego troska o wszech-
stronny rozwój młodej wówczas Uczelni. W tekście niniejszym chciał-
bym przedstawić kilka najważniejszych kwestii dotyczących relacji 
bpa Gorala z naszą Alma Mater.  

Chronologia kontaktów księdza 
i biskupa Gorala z KUL

Na podstawie dotychczasowych badań oraz istniejącej literatury 
trudno precyzyjnie określić początki kontaktów ks. Władysława Go-
rala z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Warto zwrócić uwagę, 
że w okresie, kiedy w Lublinie tworzył się nowy uniwersytet (lata 
1918-1920), Władysław Goral był klerykiem w lubelskim seminarium 
duchownym. W 1918 r. otrzymał z rąk biskupa sandomierskiego Ma-
riana Ryxa święcenia niższe, a w 1920 r. święcenia diakonatu, udzie-
lone przez biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana. Wydaje się 
oczywiste, że przebywając w Lublinie, w środowisku miejscowego 
duchowieństwa, śledził informacje dotyczące powstawania Uniwer-
sytetu, tym bardziej że obaj wspomniani biskupi brali udział w kon-
ferencji episkopatu Królestwa Polskiego (26-27 VII 1918 r.), podczas 
której ks. Idzi Radziszewski uzasadniał potrzebę powołania katolic-
kiej uczelni na polskich ziemiach. 

Wydaje się jednak, że z bieżącą działalnością Uniwersytetu Lubel-
skiego zetknął się ks. dr Goral głębiej dopiero po swoim powrocie ze 
studiów zagranicznych, czyli w 1926 r. Miał wówczas okazję do wizy-
ty na KUL, spotkań z jego profesorami i pracownikami. Od 1935 r. za-
angażował się w akademickie kursy formacyjne dla duchowieństwa. 
Później, już jako biskup pomocniczy, uczestniczył w świętach i uro-
czystościach uniwersyteckich. Ostatnie wzmianki o jego bytności na 
KUL pochodzą z pierwszej połowy 1939 r. 

Charakter relacji  
ks. Gorala z KUL 

Kontakty ks. Gorala z Uniwersytetem dokonywały się na płasz-
czyźnie naukowej, duszpasterskiej i personalnej. Były one natural-
ną konsekwencją jego wykształcenia oraz formacji intelektualnej. 
Przypomnijmy, że po ukończeniu szkoły powszechnej w Nasutowie 
i  gimnazjum w Lubartowie oraz przyjęciu niższych święceń w lubel-
skim seminarium Władysław Goral został wysłany przez bpa Fulma-
na na studia filozoficzne do Rzymu, zwieńczone doktoratem w ro-
ku 1922. Następnie kontynuował studia we Fryburgu (1922-1924), 
które dały mu licencjat z teologii. Tak więc, w latach 20. XX w., 
zdobył ks. dr Goral solidną formację uniwersytecką, stał się czło-
wiekiem uniwersytetu, człowiekiem nauki, intelektualnej refleksji, 
poszukującym iunctim pomiędzy wiarą i nauką. Warto jednak pod-
kreślić jeszcze inny aspekt. Ks. dr Goral odbył studia poza granicami 
Polski, kształcił się na prestiżowych uczelniach. Czas spędzony we 
Włoszech, w Szwajcarii oraz późniejsza praca wśród francuskiej Po-
lonii pozwoliły młodemu studentowi z podlubelskiego Stoczka na 

poznanie różnorodnych rzeczywistości politycznych, społecznych, 
kulturowych, ale i doświadczenie powszechności Kościoła. W gronie 
jego uniwersyteckich kolegów w Rzymie znajdowali się przedstawi-
ciele różnych nacji (wśród nich przyszły papież Paweł VI), a na placu 
św. Piotra gromadzili się chrześcijanie ze wszystkich kontynentów. 
Czasem szczególnego doświadczenia wspólnoty wszystkich chrze-
ścijan stało się dla niego konklawe oraz moment ogłoszenia wyboru 
Piusa XI w początkach lutego 1922 r. W tłumie wiwatującym na cześć 
nowego papieża dostrzegał ks. Goral mozaikę narodowości: „Idzie 
Anglik, Niemiec, Amerykanin, Polak, Hiszpan – idą wszyscy, aby być 
świadkami czynu historycznego”.

 Tak więc środowisko uniwersyteckie, które powszechność łączy 
z różnorodnością, stało się dla ks. dra Gorala jego własnym. Nic więc 
dziwnego, że interesował się Uniwersytetem Lubelskim, szukał z nim 
kontaktów oraz włączał się w różnorodne przedsięwzięcia jako ka-
płan oraz biskup. 

 Po powrocie do Lublina jako profesor w seminarium diecezjal-
nym prowadził wykłady z zakresu apologetyki, kosmologii, logiki, 
ontologii. Udzielał się w towarzystwach naukowych filozoficznych 
i teologicznych, wygłaszał referaty z zakresu prawa kanonicznego 
i świeckiego, publikował w wielu czasopismach, prowadził polemiki, 
pisał recenzje prac naukowych. Prowadząc aktywność typową dla 
uczonego, choć oczywiście pochłaniały go przede wszystkim prace 
duszpasterskie, w naturalny sposób poszukiwał kontaktu ze środo-
wiskiem uniwersyteckim. 

Formy kontaktów z KUL 

Wykłady dla duchowieństwa 
Z materiałów zgromadzonych w Archiwum Uniwersyteckim KUL 

wynika, że pomysł zorganizowania akademickich wykładów dla du-
chowieństwa pojawił się w początkach roku 1935. Dnia 9 lutego 
wybrana została komisja, która przygotowała projekt dotyczący te-
matyki zajęć, a 14 lutego odbyło się w gabinecie rektora Antoniego 
Szymańskiego pierwsze spotkanie zespołu wykładowców. Zaprosze-
nie do prowadzenia pierwszego cyklu wykładów otrzymali między 
innymi księża: Stanisław Czajka, Władysław Goral, Piotr Kałwa, Piotr 
Kremer, Józef Kruszyński, Józef Pastuszka, Zygmunt Surdacki, Franci-
szek Stopniak. Wykłady odbywały się w okresie letnim, przez 5 ko-
lejnych lat, 1935-1939 (po ich zakończeniu duchowni uczestniczyli 
zwykle  jeszcze w rekolekcjach). Honorarium dla profesorów prowa-
dzących wykłady podczas kursu dla duchowieństwa wynosiło 50 zł. 
Część z nich, w tym ks. Goral, rezygnowała jednak z wynagrodzenia. 
Organizatorzy kursu starali się o możliwie najwyższy poziom prowa-
dzonych zajęć, które miały przecież istotne znaczenie jako uzupeł-
nienie intelektualnej formacji lubelskiego duchowieństwa. Stąd też 
w gronie wykładowców znajdujemy nazwiska profesorów z Krakowa, 
Lublina, Lwowa, Przemyśla, Warszawy i Włocławka. 

Z archiwalnych materiałów wynika, że przyszły błogosławiony 
brał aktywny udział w tym uniwersyteckim przedsięwzięciu, głosząc 
wykłady o różnorodnej tematyce, np. „Jedność Kościoła a współcze-
sne próby zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich” czy „Jedność 
rodzaju ludzkiego i różnorodność ras”. 

 Jakim wykładowcą był ks. Goral? Oto, co pisze jeden z jego stu-
dentów, ks. Stefan Młynarczyk: „Wykład jego był rozumowy, logicz-
ny, tok myślenia był jasny, zaokrąglony. Przykładów dawał niewiele 
i były one również raczej logiczne niż opisowe, np. homo animal 

Bp Władysław Goral, 1938, Sztuka, Lublin  
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)



40

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   styczeń-luty  2019 | Nr 1 (177) PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   styczeń-luty  2019 | Nr 1 (177)

41WOKÓŁ NAUKI WOKÓŁ NAUKI

rationale służyło prof. Goralowi do zobrazowania wielu zjawisk filo-
zoficznych i psychologicznych. Słuchało się jego wykładów przyjem-
nie, był czas na zapisanie, oczywiście streszczając jego wykład, a nie 
dosłownie, jak to bywało wówczas u innych profesorów”. 

Społeczność KUL wobec wyboru ks. Gorala 
na biskupa pomocniczego lubelskiego  
Nowy wymiar relacjom ks. Gorala z KUL nadała jego nominacja 

na biskupa pomocniczego lubelskiego. W uroczystościach konsekra-
cyjnych, które odbyły się w katedrze w dniu 9 X 1938 r., udział wzięła 
delegacja Uniwersytetu z ks. rektorem Szymańskim oraz jego po-
przednikiem ks. Kruszyńskim na czele. 

Udział w uroczystościach uniwersyteckich  
 16 X 1938 r. po raz pierwszy i, niestety, ostatni bp Władysław 

Goral uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na KUL. Tego 
samego dnia wziął również udział w zjeździe absolwentów KUL, pod-
czas którego wygłosił do zebranych przemówienie w imieniu władz 
duchownych. W święto Chrystusa Króla 1938 r. pojawił się na uroczy-
stej akademii zorganizowanej na KUL. 22 I 1939 r. uczestniczył w aka-
demii unijnej. 

Ważnym wydarzeniem w dziejach KUL było powołanie przez wiel-
kiego kanclerza bpa M.L. Fulmana Instytutu Wyższej Kultury Religij-
nej. Warto przypomnieć, że w Polsce kolejne jednostki IWKR po-
wstawały w nawiązaniu do funkcjonującego na Uniwersytecie Gre-
goriańskim w Rzymie Institutum Culturae Superioris Religiosae pro 
Actionis Catholicae sociis, a jako pierwszy został utworzony w 1937 r. 
w Warszawie Instytut Wyższej Kultury Religijnej dla członków Akcji 
Katolickiej. W uroczystej inauguracji zajęć Instytutu na KUL, w dniu 
13 I 1939 r., udział wziął bp Władysław Goral.

Związki z ludźmi KUL
 W kręgu znajomych i współpracowników bpa Gorala znalazło 

się wiele wybitnych osób związanych z KUL. Wymieńmy grono naj-
ważniejszych: ks. prof. Józef Kruszyński – rektor KUL (1925-1933), 
ks. prof. Antoni Szymański – rektor KUL (1936-1942), ks. prof. Antoni 
Słomkowski – rektor KUL (1944-1951), kierownik Katedry Teologii 
Dogmatycznej, ks. prof. Piotr Kałwa – profesor prawa kanoniczne-
go, późniejszy biskup lubelski, ks. Józef Pastuszka – profesor filozofii 
i psychologii, Ignacy Czuma – profesor prawa i skarbowości, prorek-
tor KUL (1938-1939). 

Zatroskanie o materialny byt i rozwój katolickiej  
uczelni
Ks. dr Goral pamiętał również o materialnych potrzebach KUL, 

zwracając się z apelami do duchowieństwa i wiernych świeckich 
o hojne ofiary. Warto tu dodać, że Konferencja Episkopatu Polski  
(25-27 IX 1938 r.) postanowiła, że pierwsza niedziela czerwca (uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa) będzie świętem patronal-
nym i dniem KUL. W dniu tym w poszczególnych diecezjach i para-
fiach zbierano ofiary pieniężne na lubelską uczelnię. W apelu opubli-
kowanym na łamach „Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich” z roku 
1935 ks. Goral przypominał o potrzebie materialnego wsparcia dla 
uniwersytetu ze strony Kościoła i społeczeństwa. Szczególny obo-
wiązek w tym zakresie spoczywał, jego zdaniem, na duchowieństwie 
diecezji lubelskiej. Swoje przesłanie kończył słowami: „[…] kto jest 
szczerze przywiązany do Kościoła Katolickiego, kto dba o to, aby Pol-
ska rozwijała się w duchu nauki Chrystusowej, kto pragnie, abyśmy 
na wszystkich stanowiskach i we wszystkich zawodach mieli ludzi 

Sylwetkę i działalność biskupa pomocniczego diecezji 
lubelskiej Władysława Gorala w 120. rocznicę jego urodzin 
i 80. rocznicę święceń biskupich przypomniano podczas 
sympozjum zorganizowanego 6 XII 2018 r. przez Katedrę 
Świata Hiszpańskiego i Instytut Historii. Postać błogosła-
wionego przybliżyły referaty ukazujące między innymi je-
go posługę biskupią (dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL;  
ks. dr hab. Jarosław Marczewski, KUL; ks. Józef Maciąg), 
nauczanie (dr hab. Przemysław Czarnek, KUL), pracę dusz-
pasterską (ks. dr Robert Ogrodnik, PAN), elementy biografii  
(dr hab. Adam Redzik, prof. UW; dr hab. Cezary Taracha, 
KUL). O życiu Władysława Gorala jako księdza, a potem bi-
skupa mówili też przedstawiciele instytucji, z którymi był 
i jest związany: Zgromadzenia Sług Jezusa (s. Jadwiga Ro-
wecka), parafii pod wezwaniem bł. bpa Władysława Gora-
la w Lublinie (ks. Mariusz Nakonieczny), Zespołu Placówek 
Oświatowych jego imienia w Ciecierzynie (Alina Gromaszek).

Wydarzeniami towarzyszącymi sympozjum były projek-
cja filmu dokumentalnego, w reżyserii Szczepana Barczy-
ka, poświęconego postaci błogosławionego biskupa, a także 
koncert „Na żywot wieczny” w Filharmonii im. H. Wieniaw-
skiego w Lublinie.

o głębokich przekonaniach religijnych: Winien w dniu tym złożyć 
ofiarę na wielką sprawę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”.  

Troska bpa Gorala o KUL znalazła swój wyraz również przy okazji 
budowy Domu Księży Emerytów Diecezji Lubelskiej przy ul. Ogro-
dowej. Przypomnijmy, że obiekt ten powstał w latach 1932-1934, 
a inicjatorem tego przedsięwzięcia i koordynatorem prac był właśnie 
bp Goral. Wobec braku odpowiedniej bazy hotelowej na KUL wielu 
księży profesorów przyjeżdżających na wykłady spoza Lublina zatrzy-
mywało się właśnie w domu przy ul. Ogrodowej. Oto, co pisze na ten 
temat w swych wspomnieniach ks. Antoni Słomkowski: „Po obiedzie 
zajął się mną ks. rektor Szymański, by mi znaleźć mieszkanie. KUL 
nie posiadał własnego lokalu. Na szczęście właśnie kończono budo-
wę Domu Księży Emerytów Diecezji Lubelskiej przy ul. Ogrodowej. 
[…] Dom nie był jeszcze całkowicie wykończony, ale kilku księży mo-
gło już tam mieszkać. Tam otrzymałem dwa pokoje; byłem jednym 
z pierwszych mieszkańców tego domu. Nieco później spośród profe-
sorów KUL zamieszkał tam również ks. prof. J. Pastuszka”. 

Kontakty z dobroczyńcami KUL
Bp Goral podkreślał zasługi dla lubelskiej uczelni osób życzliwych, 

na przykład Józefa Piłsudskiego. Pozostawał w kontaktach ze spon-
sorami KUL, między innymi z ordynatem Maurycym Zamoyskim, na 
którego pogrzebie wygłosił mowę. 

 Podsumowując, trzeba zaznaczyć, że problematyka relacji  
bpa Władysława Gorala z KUL wymaga dalszych kwerend w lubel-
skich archiwach, bibliotekach, zbiorach prywatnych. Pozwolą one 
z pewnością na uzupełnienie strony faktograficznej, a być może uka-
żą jeszcze inne formy tych owocnych kontaktów. 

Warto zaś dodać, że od czasu beatyfikacji oraz powstania w Lu-
blinie parafii pod wezwaniem bł. bpa W. Gorala jego kult rozszerza 
się na terenie naszej diecezji. Wyrazem uznania tego faktu jest za-
twierdzenie do użytku wiernych Litanii do błogosławionego bisku-
pa Władysława Gorala na mocy dekretu abpa Stanisława Budzika  
z 16 XI 2017 r.

Myśl i dzieło  
ks. prof. Tadeusza 
Stycznia
14 XII 2018 r. był ważnym dniem dla Instytutu Jana 
Pawła II. Pod wspólnym tytułem „Prof. Tadeusz 
Styczeń SDS – nauczyciel wolności” odbyły się  
2 wydarzenia – przed południem piąta już ogólnopolska 
debata naukowa poświęcona myśli ks. Tadeusza 
Stycznia, inspirowana tym razem jego tekstem 
Wolność z prawdy żyje, a po południu obchody 30-lecia 
kwartalnika Instytutu „Ethos”. 

DR HAB. AGNIESZKA LEKKA-KOWALIK, PROF. KUL
dyrektor Instytutu Jana Pawła II

W śród gości wydarzenia byli salwatorianie wraz z wiceprowincjałem ks. Karolem Kul-
czyckim, a całość prowadziła dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, dyrektor 

Instytutu Jana Pawła II i redaktor naczelna „Ethosu”. Debatę otworzyła dr hab. Monika Wal-
czak, prof. KUL, dziekan Wydziału Filozofii, zachęcając, by nie stanowiła ona jedynie rekon-
strukcji myśli ks. prof. Tadeusza Stycznia (1931-2010), ale prowadziła do jej twórczego rozwi-
jania. Inspirowane tekstem ks. Stycznia referaty spełniły to oczekiwanie. 

Wolność jest w „matni” prawdy, jak głosił ks. T. Styczeń, ale jest też w „matni” dobra – 
twierdził ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC (KUL/UW) – bo to my decydujemy, co jest 
warte uznania za prawdę; „wolność z kenozy prawdy żyje”. Poznana prawda – wyjaśniał dr 
hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UJD – musi być wypowiedziana w perspektywie dobra czło-
wieka; analizy ks. Stycznia są pierwszym krokiem do ujęcia rzeczywistości w aspekcie dobra. 
Obraz świata dany w wychowaniu – dodał dr hab. Marek Rembierz (UŚ) – jest poprzez po-
znanie prawdy przekraczany, a dzięki temu dojrzewamy jako podmioty. Egzystencjalne pyta-
nia o prawdę – komentował ks. prof. dr hab. Jan Sochoń (UKSW) – zaczynają się od prawdy 
własnego życia; a wtedy ujawnia się i aspekt dobra, bo i życie, i prawda jawią się jako warto-
ści warte miłowania. To właśnie afirmowanie i miłowanie prawdy – mówił ks. Piotr Ślęczka 
(Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini) – sprawia, że jestem sobą: osobą, 
kimś innym i wyższym niż byty nieosobowe, kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Odrzu-
cenie poznanej przez siebie prawdy staje się metafizycznym złem, bo wprowadza w osobę 
ontyczne pęknięcie. 

Referaty pokazały rozmaite punkty, w których koncepcja ks. Stycznia domaga się uzupeł-
nienia lub korekty i zainspirowały burzliwą dyskusję, w której głos zabrali zarówno prelegen-
ci, jak i słuchacze.

Świętowanie 30-lecia „Ethosu” otworzył 
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, profesor i pro-
rektor KUL. Czasopismo powstało w 1988 r. 
z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu 
Jana Pawła II ks. prof. Tadeusza Stycznia, któ-
ry został jego redaktorem naczelnym. Prócz 
niego pierwszą redakcję tworzyli: Wojciech 
Chudy, ks. Marian Radwan, Karol Klauza 
i ks. Andrzej Szostek. W skład pierwszego ko-
legium redakcyjnego wchodzili: ks. Andrzej 
Bronk, Krzysztof Dybciak, ks. Leon Dyczew-
ski, Jerzy Gałkowski, Adam Rodziński, Stefan 
Sawicki, Krystyna Stawecka, Tomasz Strzem-
bosz, ks. Jan Szlaga. Obecnie kolegium ma 
charakter międzynarodowy. 

Celem pisma jest szeroko pojęta refleksja 
nad intelektualnymi wyzwaniami współcze-
sności, dokonywana w perspektywie perso-
nalistycznej i inspirowana myślą filozoficz-
ną Karola Wojtyły, który jej pełen wyraz dał 
w swoim nauczaniu jako papież Jan Paweł II. 
Zadaniem „Ethosu” jest realizowanie papie-
skiej wizji trwałego i rzetelnego naukowego 
dialogu między intelektualistami poszukują-
cymi prawdy. Tomy mają charakter mono-
graficzny, a problemy ukazywane są w per-
spektywie etycznej, filozoficznej, teologicz-
nej i humanistycznej (pierwszy tom poświę-
cony był mniejszościom narodowym). 

Podczas uroczystości jubileuszowych hi-
storię, aktualne wyzwania i perspektywy 
kwartalnika omówili: Dorota Chabrajska (se-
kretarz redakcji), Mirosława Chuda, prof. 
dr hab. Jerzy Gałkowski, prof. dr hab. Karol 
Klauza, dr Stanisław Majdański, Cezary Rit-
ter, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC, 
ks. dr hab. Alfred M. Wierzbicki. Prelegenci 
przypomnieli, że ks. Styczeń widział potrze-
bę istnienia czasopisma od momentu po-
wstania Instytutu w 1982 r. (próbowano je 
wtedy wydawać na powielaczu), ale socja-
listyczne czasy temu nie sprzyjały. Wsparcie 
przyszło od samego ojca świętego, gdyż ze-
zwolenie na uruchomienie czasopisma było 
jednym z warunków jego przyjazdu do Polski 
w 1987 r. Przypomniano też metody zdoby-
wania papieru, utarczki z cenzurą (pierwsze 
numery mają zaznaczone interwencje cen-
zora), kłopoty finansowe i zabiegi o pozyska-
nie funduszy, tworzenie się wokół „Ethosu” 
środowiska, wydarzenia naukowe organizo-
wane w związku z kolejnymi numerami oraz 
aktualne problemy wynikające ze zmienia-
jącego się nieustannie prawa; zapropono-
wano też tematy do podjęcia w „Ethosie”. 
Wspomnieniami i anegdotami podzielili się 
również inni uczestnicy spotkania. Dyskusja 
pokazała, jak ważną rolę odegrał i wciąż od-
grywa „Ethos” na KUL i w polskim świecie 
akademickim. 

Ks. prof. Tadeusz Styczeń 
(fot. ze zbiorów Instytutu 
Jana Pawła II)
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DR HAB. IRENA WODZIANOWSKA
Instytut Historii

„Miłując Ojczyznę swą 
całym sercem...”

Tymi słowami ks. Idzi Radziszewski streszczał ideę powołania katolickiej uczelni 
w odradzającej się ojczyźnie. Początek organizacji struktur naszej Alma Mater 
związany jest ze stolicą carów. W powstanie Uniwersytetu zaangażowani byli bowiem 
profesorowie Akademii Duchownej, na której czele stał wówczas ks. Radziszewski, 
oraz środowisko polonijne. 

W celu przypomnienia zarówno osób, jak i aktywności Polonii 
w Piotrogrodzie, gdzie rozpoczęła się realizacja idei nowe-

go, katolickiego uniwersytetu, 20 XI 2018 r. odbyło się sympozjum 
pt. „Petersburskie korzenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
w świetle encyklopedii internetowej Polski Petersburg”. Zebranych 
uczestników powitali dyrektor Instytutu Historii dr hab. Tomasz No-
wicki, prof. KUL oraz dr Beata Nykiel, zastępca kierownika Instytu-
tu Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury 
w Krakowie, redaktor naukowy i prowadzący encyklopedii.

Przybliżono przede wszystkim działalność w Piotrogrodzie twór-
cy katolickiego uniwersytetu – ks. Idziego Radziszewskiego oraz 
jego fundatora – Karola Jaroszyńskiego. Dr hab. Irena Wodzianow-
ska w referacie pt. „Droga ks. Idziego Radziszewskiego (1871-1922) 
z Piotrogrodu do Lublina” zwróciła uwagę na zaangażowanie ks. Ra-
dziszewskiego w działalność edukacyjną, społeczną i charytatywną 
na rzecz Polonii nad Newą. Ta wielostronna aktywność księdza rek-
tora doprowadziła do wysunięcia jego kandydatury na stanowisko 
metropolity mohylewskiego. Jednak w obliczu odzyskania nieza-
wisłości kraju istotniejszą kwestią dla niego stała się konieczność 
kształcenia inteligencji katolickiej. Niepodległość bowiem, zdaniem 
ks. Radziszewskiego, można budować dzięki wartościom chrześci-
jańskim, rzetelnej wiedzy i kompetencji obywateli. Spotkanie się 
nad Newą ks. Radziszewskiego z przedsiębiorcą i finansistą K. Jaro-
szyńskim zaowocowało wówczas realizacją idei powołania pierw-
szego katolickiego uniwersytetu w Europie Środkowo-Wschodniej. 

W trudnych czasach, po przewrocie bolszewickim, w sytuacji gło-
du, niepewności dnia jutrzejszego, wcielano w życie ideę budowa-
nia podwalin niezależnej Polski, silnej wolą, intelektem i wiarą jej 
licznych twórców. Wiosną 1918 r., po zawieszeniu zajęć w Akademii 
Duchownej ze względu na pogarszającą się sytuację polityczną, Ko-
mitet Organizacyjny Uniwersytetu rozpoczął przygotowania do wy-
jazdu z Piotrogrodu. 

Powstanie Uczelni w Lublinie wsparł finansowo Karol Jaroszyń-
ski, który zobowiązał się między innymi do wybudowania i wyposa-
żenia gmachu uniwersyteckiego oraz biblioteki. Ta inicjatywa była 
tylko jedną z form pomocy udzielanej przez niego polskiej młodzie-
ży. Poprzedziło ją wieloletnie wspieranie polskich organizacji oświa-
towo-dobroczynnych w Imperium Rosyjskim. Dr B. Nykiel przed-
stawiła właśnie ten rodzaj działalności K. Jaroszyńskiego w okresie 
jego kilkuletniego pobytu w Piotrogrodzie („Piotrogrodzkie inicjaty-
wy charytatywno-oświatowe fundatora KUL Karola Jaroszyńskiego 
(1877-1939)”). W rosyjskiej stolicy, oprócz finansowego wsparcia 
udzielanego zarówno osobom prywatnym, jak i polskim instytucjom, 

Jaroszyński zakupił w 1917 r. nieruchomość, którą przekazał na rzecz 
polskich studentów. Zorganizowano w niej dom akademicki „Zgo-
da” z czytelnią, salami gimnastycznymi, pływalnią i kortami teni-
sowymi. Dom stał się w krótkim czasie centrum życia polskiego 
w mieście. Odbywały się tu zbiórki harcerzy, odczyty, posiedzenia 
organizacji polonijnych, charytatywnych, koncerty okolicznościowe, 
a także miał miejsce między innymi pierwszy bal 1. Pułku Ułanów 
Krechowieckich. 

Dr Mikołaj Banaszkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego przed-
stawił szerokie spektrum zaangażowania zarówno duchowieństwa, 
jak i osób świeckich w podtrzymywanie polskości w stolicy carów 
(„Katolicka działalność społeczna w przedrewolucyjnym Petersburgu 
jako szkoła postaw obywatelskich”). Zaprezentował między innymi 
aktywność Polskiej Macierzy Szkolnej, stowarzyszenia „Oświata”, to-
warzystw pedagogicznych i naukowych.

Zwieńczeniem sympozjum była prezentacja encyklopedii Polski 
Petersburg (www.polskipetersburg.pl). Redaktorzy tej cennej inicja-
tywy dr B. Nykiel oraz M. Banaszkiewicz zaprezentowali cele oraz 
zakres publikacji. Przybliża ona polskim i rosyjskim odbiorcom losy 
i dzieła Polaków związanych z Petersburgiem oraz polskich instytucji 
działających w tym mieście od końca XVIII w. po czasy współczesne 
(w 2 wersjach językowych – polskiej i rosyjskiej). Ukazują się na jej 
stronach biogramy polskich działaczy i uczonych. Prezentowane są 
materialne dzieła polskich twórców zachowane do naszych czasów 
w Sankt Petersburgu oraz miejsca związane z ich działalnością. Re-
daktorzy przedstawili też postacie związane z naszym Uniwersyte-
tem. Na łamach encyklopedii jak dotychczas ukazały się biogramy: 
pierwszego rektora KUL ks. I. Radziszewskiego, fundatora K. Jaro-
szyńskiego, prorektora prof. Konstantego Chylińskiego (1881-1939), 
wykładowców – prof. Stanisława Ptaszyckiego (1853-1933) i prof. Ja-
na Niecisława Baudouina de Courtenay (1845-1929), architekta Ma-
riana Lalewicza (1876-1944). Opublikowano także hasła instytucji, 
w których pracowali wykładowcy KUL (m.in. Akademia Duchowna, 
Wyższe Kursy Polskie, Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Woj-
ny). W najbliższym czasie ukażą się kolejne biogramy osób związa-
nych z naszą Uczelnią, na przykład ks. prof. Aleksandra Wóycickiego 
(1878-1954).

POLSKi  Petersburg
Польский Петербург

Królowa 
i dworski 
ceremoniał
Historia wielkiej miłości, 
pokonującej przeszkody 
i łamiącej konwenanse, 
ale krótkiej i zakończonej 
śmiercią młodej królowej, 
stała się podstawą 
trwającej do dziś legendy. 
Wawelska historia Barbary 
Radziwiłłówny rozegrała 
się na dworskiej scenie, 
wpisana w etykietę 
i ceremoniał królewskiego 
dworu.

Małżeński mezalians

Barbara z Radziwiłłów Gasztołdowa, powszechnie i pewnie już 
niezmiennie zwana Radziwiłłówną (choć w związek małżeński z Zyg-
muntem Augustem wchodziła jako wdowa po Stanisławie Gasztoł-
dzie), została żoną polskiego następcy tronu w niekonwencjonalnych 
okolicznościach i ta nietypowość stała się niejako znakiem rozpo-
znawczym czy może brzemieniem ciążącym na jej niedługim życiu 
u boku męża.

Zawarte w tajemnicy małżeństwo Jagiellona z poddanką, nie 
pierwsze przecież takie w jagiellońskiej historii matrymonialnej, było 
w powszechnej opinii doniosłym w skutkach błędem politycznym, 
niewybaczalnym wyłamaniem się z reguł gry obowiązującej korono-
wanych monarchów, kompromitacją jagiellońskiego dziedzica, trud-
nym do odbudowania osłabieniem autorytetu tronu. Pamiętać nale-
ży, co nam, dzieciom XX w., często zdaje się umykać, że – niezależnie 
od moralnej kondycji kandydatki na królewską żonę czy politycznych 
skutków związku z poddanką – samo małżeństwo z miłości nie mie-
ściło się w normach obyczajowych i mentalności ludzi tamtych cza-
sów. Mikołaj Rej, pisząc, iż „miłość rozum zaślepi, gdy się komu w łeb 
wrzepi”, wyrażał powszechne w epoce staropolskiej przekonanie. 
Nasi XVI-wieczni protoplaści nie byli oczywiście bezuczuciowi i nie-
wrażliwi. Owszem, człowiek mógł okazywać uczucia, namiętności, 
emocje, sentymenty, erotyczne fascynacje. Jednak w żadnym wy-
padku nie powinien się nimi kierować ani podejmować decyzji, opie-
rając się na nich. Zwłaszcza gdy dzierżył monarsze berło. 

Miniatura Barbary Radziwiłłówny, warsztat Lucasa Cranacha 
Młodszego, 1555/1565 r., www.muzeum-czartoryskich.krakow.pl  
(fot. pl.wikipedia.org)

DR HAB. AGNIESZKA 
JANUSZEK-SIERADZKA
Instytut Historii

U boku Zygmunta Augusta

Kandydatka na królewską małżonkę także musiała spełniać wie-
le oczekiwań, spośród których przygotowanie do zasiadania na tro-
nie obok monarchy miało swoje znaczenie. Dla drugiej żony króla 
Zygmunta Augusta odgrywanie roli monarszej małżonki i królowej 
było wyjątkowo trudne, jako że na scenę dworskiego theatrum ce-
remoniale wkroczyła nieprzygotowana, a stan zdrowia i nieprzyja-
zne środowisko, w którym się znalazła, nie ułatwiały jej szybkiego 
przyswojenia stosownej wiedzy. Na wawelski dwór Barbara trafiła 
pozbawiona wiedzy i umiejętności właściwych kobietom przygoto-
wywanym od dzieciństwa do roli żony władcy. Poczucie niepewności 
i zagubienia potęgowała atmosfera skandalu, która towarzyszyła od 
początku jej obecności w Koronie. Radziwiłłówna, z fatalną reputa-
cją, odmalowywaną w najczarniejszych barwach w licznych paszkwi-
lach, poślubiona w tajemnicy po gorszącym romansie, wprowadzana 
do zamkowych komnat przy odgłosach wyważanych drzwi, zamknię-
tych uprzednio na cztery spusty przez opuszczającą Wawel Bonę, nie 
budziła należnego królewskiej małżonce szacunku. 

Na zachowanie Radziwiłłówny, odbierane jako wyniosłe, nie-
grzeczne, chimeryczne, złośliwe i źle przyjmowane przez jej dwor-
skie otoczenie, w znaczący sposób wpływał stan jej zdrowia. Bole-
sna, nawracająca atakami choroba, której objawy i związane z nimi 
cierpienie Barbara – zgodnie z ówczesnym zwyczajem przeżywania 
kobiecych dolegliwości – próbowała ukrywać, bez wątpienia odciska-
ła piętno na zachowaniu królowej. Trudności adaptacyjne swej żony 
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małżonki. W drodze ku granicy koronnej Radziwiłłównie towarzyszyli 
bliscy królowi dostojnicy litewscy, po stronie polskiej czekał na nią 
dwustukonny poczet dworzan Zygmunta Augusta, a koło Łukowa 
wyszli jej naprzeciw wierni władcy koronni senatorowie, a także kilka 
wysoko urodzonych pań. Barbara nie podążyła jednak do Krakowa, 
a w stronę Radomia, więc to na podradomskich polach Zygmunt Au-
gust urządził uroczyste powitanie przyszłej królowej. Oficjalny wjazd 
małżonków do Krakowa nastąpił dopiero 13 II 1549 r. i mimo nie-
sprzyjającej zimowej szarugi było to pierwsze pełne celebry wystą-
pienie Radziwiłłówny na scenie dworskiego theatrum ceremoniale. 
Zgodnie z przyjętym zwyczajem pod Krakowem witali przyszłą kró-
lową najpierw mieszczanie kazimierscy, a następnie rajcy krakowscy 
i kleparscy. Pod katedrą wawelską na spotkanie małżonków wyszli 
kanonicy i opaci z podkrakowskich klasztorów, swoje przemówienia 
i powitania wygłosili dostojnicy z dworów Zygmunta Augusta i jego 
żony, a na zakończenie ceremonii powitalnej w katedrze zabrzmiał 
uroczysty hymn Te Deum laudamus. Przy okazji swego przybycia 
do Krakowa Radziwiłłówna miała sposobność poznać najważniejsze 
sceny krakowskiego dworskiego theatrum ceremoniale, w którym 
miała grać główną rolę przez kolejne 2 lata – królewski zamek i wa-
welską katedrę św. Stanisława i św. Wacława. Była to sceneria wielu 
najważniejszych wydarzeń związanych z panowaniem Jagiellonów; 
miejsce, w którym występowała publicznie przy okazji obchodzenia 
świąt kościelnych i w którym odbyły się najistotniejsze dla niej, jak 
dla większości królewskich małżonek, uroczystości. 

Z królewską koroną 

Żona Zygmunta Augusta czekała na królewską sakrę ponad 2 la-
ta od oficjalnego wjazdu do Krakowa, a sam akt – oderwany od ob-
rzędowo i liturgicznie związanych z nim zaślubin – przybrał kształt 
odmienny od koronacji wcześniejszych i późniejszych. Z myślą o ko-
ronacji Litwinki przygotowano specjalną instrukcję, według której 
miała się odbyć ceremonia królewskiej sakry. Król z determinacją 
i konsekwencją dążył do koronacji Radziwiłłówny, bo wszak to ten 
obrzęd potwierdzał wobec poddanych jej pozycję jako legalnej żo-
ny króla i przyszłej matki jego prawowitego potomstwa, a namasz-
czenie – centrum ceremonii koronacyjnej – nadawało tym aktom 
sankcję boską. Koronacja Barbary odbyła się w niedzielę 7 XII 1550 r. 
w Krakowie. Na uroczystości koronacyjne specjalnie przygotowano 
wnętrze wawelskiej katedry, która została ozdobiona pełnym prze-
pychu wyposażaniem. Barbara wkroczyła do świątyni prowadzona 
przez książąt śląskich, pośród urzędników, matron i dwórek. Urodę 
i wspaniałość stroju w tym dniu podkreśla jej portret koronacyjny. 
Przedstawia on królową w zamkniętej koronie na perłowym przybra-
niu szczelnie okrywającym głowę i okalającym twarz, w spływającym 
na ramiona przejrzystym welonie. Radziwiłłówna miała rozpuszczo-
ne, swobodnie opadające włosy – symbol czystości, ale też jeden 
z atrybutów królowej związany z płodnością. W trakcie Mszy św. 
arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Mikołaj Dzierzgowski doko-
nał namaszczenia królowej olejami na głowie, piersiach i ramionach. 
Wręczył Barbarze berło z zobowiązaniem, by była miłosierna wobec 
ubogich, życzliwa dla wdów i troskliwa wobec sierot, oraz pierścień –  
symbol Trójcy Świętej, zobowiązujący królową do krzewienia i obro-
ny chrześcijaństwa, zwalczania herezji oraz troski o biednych, a na-
stępnie włożył koronę na skronie Radziwiłłówny. 

Ukoronowana królowa uczestniczyła w wystawnej uczcie urzą-
dzonej w 2 wawelskich komnatach, ozdobionych na tę okazję 

Dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka, adiunkt w Katedrze Dziejów 
i Kultury Europy Jagiellońskiej, jest autorką między innymi publikacji 
poświęconych Barbarze Radziwiłłównie – artykułów: „Dwór królowej od 
kuchni, czyli o zaopatrzeniu stołu Barbary Radziwiłłówny”, „Królowa 
Barbara Radziwiłłówna na scenie dworskiego »theatrum ceremoniale«”, 
„Oprawa liturgiczna koronacji królowych w Polsce w pierwszej 
połowie XVI stulecia w świetle »ordines coronandi« Barbary Zápolyi 
(1512) i Barbary Radziwiłłówny (1550)” i książki „Królowa Barbara 
Radziwiłłówna w dworskim mikroświecie” (Lublin 2017) 

prokurował także sam Zygmunt August, który izolując ją od nieprzy-
jaznego otoczenia i wiadomości z zewnątrz, utrudniał jej odnalezie-
nie się w tej nowej sytuacji. Należy chyba widzieć w tych działaniach 
rzeczywistą troskę o ukochaną kobietę, co jednak z perspektywy dzi-
siejszej zdaje się być raczej zamykaniem w złotej klatce, ale – mimo 
wszystkich ewentualnych niedogodności – w przekonaniu Zygmunta 
Augusta zapewniało jej i bezpieczeństwo fizyczne, i po prostu spokój. 

Dworskie theatrum ceremoniale

Dwór królowej był strukturą – mechanizmem – przestrzenią – 
środowiskiem żywym, pulsującym, mającym swoje podskórne życie, 
sekrety i tajemnice, zmieniającym się, nie tylko i nawet nie przede 
wszystkim z powodu personalnych rotacji, ale głównie z powodu nie-
ustannej interakcji między królową a tworzącymi go ludźmi. Królowa 
zaś była w centrum owego mikroświata, tej skomplikowanej społecz-
nej sieci. Vita curialis Barbary Radziwiłłówny było rzeczywistością tak 
złożoną, że dotykało niemal wszystkich wymiarów ówczesnego życia.  

Na dworską codzienność składały się i rutyna dnia powszedniego, 
i wyjątkowość dnia świątecznego. Porządkowały ją pewne schematy, 
które temu wielozadaniowemu mechanizmowi, jakim był dwór, po-
zwalały funkcjonować płynnie i sprawnie. Tę umowną codzienność 
ujmowała w ramy i organizowała wewnętrznie obowiązująca wszyst-
kich przynależących do dworskiej wspólnoty etykieta, budowana i roz-
wijana na każdym dworze. Owa „znajomość życia” (savoir-vivre), czyli 
obowiązujących konwenansów, zwyczajów i norm, form i reguł grzecz-
ności, uprzejmości i kurtuazji – pozwalała tak ułożyć relacje między 
członkami dworskiej społeczności, by nie tylko cała struktura sprawnie 
działała, ale także by zaznaczała właściwe każdemu miejsce. 

Dla niedoświadczonej królewskiej małżonki pełna proceduralnych 
niejasności i – jak można się domyślać – stresująca dworska codzien-
ność stawały się jeszcze bardziej wymagające w tych sytuacjach, gdy 
monarcha i jego otoczenie zaczynali porozumiewać się językiem cha-
rakterystycznym dla królewskich ceremonii z ich piękną, bogatą ob-
rzędowością i rozbudowanym, złożonym systemem znaków, symboli 
i rytuałów. Ceremoniał dworskich uroczystości w mniejszym stopniu 
miał konwencjonalizować czy porządkować życie dworskiej społeczno-
ści. Ceremonie, oparte na troskliwie pielęgnowanych rytuałach i ob-
rzędach, w których w jedno łączyła się sfera sacrum i profanum, były 
w największym stopniu tymi momentami, w których zadanie dworu 
polegało przede wszystkim na otaczaniu splendorem, tworzeniu aury 
niezwykłości, dostojeństwa, bogactwa, wybraństwa. 

Dwór, czy raczej eksponowana jego część, w tych dość rzadkich 
i szczególnie podniosłych chwilach przestawał być złożoną z wie-
lu trybików machiną służącą królowej w codziennych, rutynowych 
i powtarzalnych czynnościach, a stawał się częścią, i to nieodzowną, 
budowania królewskiego majestatu i splendoru. Zwłaszcza dwór kró-
lowej, który nie był wszak ośrodkiem decyzji politycznych i nie miał 
znaczenia w systemie realnie sprawowanej władzy, nabierał nowego 
wymiaru i znaczenia właśnie w tych nieczęstych chwilach występo-
wania na scenie dworskiego theatrum ceremoniale.

Długa droga z Wilna na Wawel

Droga Radziwiłłówny na Wawel – długa i rozciągnięta w czasie 
– wiodła z Wilna przez Radom i Nowe Miasto Korczyn. Zygmunt 
August zadbał o to, by oprawa wyjazdu Barbary z Litwy i jej wjaz-
du na ziemie koronne we wrześniu 1548 r. była godna jagiellońskiej 

uroczystości towarzyszących tej rangi wydarzeniom została okro-
jona i uszczuplona albo – jak koronacja – dostosowana do niety-
powych okoliczności. 

Dopiero pogrzeb Barbary w 1551 r., ów ostatni akt wobec 
dworu, był uroczystością, która miała w pełni królewski charak-
ter, a monarszy majestat Radziwiłłówny widoczny był w całej 
okazałości. Zygmunt August uczynił wszystko, by uroczystościom 
pogrzebowym ukochanej żony nadać godną, a nawet manifesta-
cyjnie królewską oprawę. Na pogrzeb Barbary zapewniono kosz-
towne tkaniny, które były niezbędne: do przygotowania stro-
jów dla zmarłej i całego dworskiego otoczenia czuwającego przy 
trumnie i towarzyszącego jej w ostatniej drodze, do obleczenia 
żałobnym kirem ścian komnat zamku w Krakowie i w Wilnie, do 
udekorowania kościołów w obu stolicach, a także do okrycia koni 
i wozu przewożącego trumnę. Ciało Barbary ubrane było w czar-
ną atłasową szatę i ozdobione insygniami królewskimi – włożono 
jej na głowę koronę, a do ręki jabłko i berło, przystrojono długim 
złotym łańcuchem zawieszonym na szyi i 3 złotymi pierścienia-
mi. Czuwanie i żałobne nabożeństwa przy zmarłej trwały 2 tygo-
dnie. Król, opisując szwagrowi Mikołajowi Radziwiłłowi Rudemu 
przebieg krakowskich uroczystości, zaznaczył: „[...] uczynieliśmy 
krolowej jej miłości obchod cum tanta celebritate, ktory snadź 
i u ludzi w niemałym podziwieniu beł, bo beł uczynion et cum 
magno splendore et cum magna pompa”. Kondukt z ciałem kró-
lowej wyruszył z Krakowa do litewskiej stolicy 25 V 1551 r. i wśród 
śpiewów, bicia w dzwony i w blasku pochodni udał się w niemal 
czterotygodniowy pochód. W Wilnie witany był przez wielu do-
stojników i magnatów litewskich oraz licznie zgromadzony lud. 
Nabożeństwo żałobne odprawiono w kościele katedralnym, a na-
stępnie ciało królowej złożono do grobu w krypcie królewskiej ka-
plicy. Pompa funebris, jaką Zygmunt August uczcił ukochaną żonę, 
była iście królewska, spektakularna, pełna splendoru, ostentacyj-
nie wręcz wystawna.

Królewska miłość i dworski ceremoniał

Trzy lata dworskiego życia, które spędziła Barbara między peł-
nym niepewności wyjazdem z Wilna jako potajemnie poślubiona 
żona Zygmunta Augusta a pośmiertnym triumfalnym i iście kró-
lewskim powrotem nad Wilię, wypełnili ludzie, rzeczy, przestrzenie 
i wydarzenia, często ubierane w ceremonialny kostium i ryt. Ce-
remoniał dworski był elementem trwałego i głęboko osadzonego 
w zwyczaju systemu komunikacji, a same ceremonie nabierały cha-
rakteru teatralnego, stawały się wielowymiarowymi spektaklami 
realizowanymi wśród specjalnie przygotowanych dekoracji przez 
uczestników odgrywających starannie rozpisane role. Dla Barbary 
Radziwiłłówny język ceremoniału był z pewnością obcy, niezro-
zumiały, grała główną rolę, a roli tej nie znała, obca była dla niej 
otaczająca ją sceneria, występowała trawiona śmiertelną chorobą 
w niewygodnym i niedopasowanym scenicznym kostiumie, i nie 
mogła liczyć na pomoc niechętnych jej współaktorów. Na szczęście 
dla niej, „miłością, która się nie zdarza” (jak widzi to współczesna 
kultura masowa), kochał ją główny reżyser tych ceremonialnych 
dworskich przedstawień. Umiał on odpowiednio zaplanować i wy-
reżyserować dworskie widowiska i nie wzdragał się także przed rolą 
suflera, a na symboliczny koniec owej tragicznie przerwanej historii 
urządził niemające precedensu uroczystości pogrzebowe, odpra-
wione z wielką pompą w obu jagiellońskich stolicach. 

złotogłowiem, a być może także słynnymi arrasami; podziwiała też 
wieczorny pokaz sztucznych ogni. Uroczystości koronacyjne Barbary, 
szczegółowo zaplanowane i przygotowane przez Zygmunta Augusta, 
bogate w wywodzące się z długiej europejskiej tradycji rytualne ge-
sty, czynności i słowa, wsparte piękną dekoracją świątyni, podkreślo-
ne bogactwem paramentów i naczyń liturgicznych oraz przepychem 
i odświętnością szat liturgicznych, bez wątpienia spełniały swą nie 
tylko religijną, ale także prestiżową i propagandową rolę.

Pompa funebris

Zarówno oficjalny wjazd Barbary Radziwiłłówny do Krakowa, 
jak i uroczystości koronacyjne były odmienne od wcześniejszych 
i późniejszych takich wydarzeń na jagiellońskim dworze, zarów-
no ze względu na ich przebieg, jak i na fakt, że przygotowy-
wano je w tajemnicy, która według króla miała być gwarancją 
ich powodzenia. Zwyczajowa sekwencja kościelnych i dworskich 
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Na suchych i nasłonecznionych południowych stokach pagórków, skał lub wąwozów, 
w ekstremalnie trudnych do życia warunkach, odnaleźć można niezwykłe bogactwo 
flory i fauny, opowiadającej historię z czasów, kiedy Polska porośnięta była jeszcze 
stepem.

Czym są murawy kserotermiczne

Termin „murawa” w potocznym języku kojarzy się z terenem po-
rośniętym trawą; mówimy o murawie trawnika lub murawie boiska 
piłkarskiego. Z naukowego punktu widzenia jest to jednak tylko czę-
ściowo poprawne skojarzenie, bo murawy to zbiorowiska roślinne 
z dominującą niską roślinnością, w której skład wchodzą nie tylko 
trawy, ale również bogactwo roślin zielnych, krzewinek, a nawet 
krzewów. Ważną cechą muraw, oprócz niskiej roślinności, jest rów-
nież to, że wykształcają się w miejscach, gdzie panują trudne wa-
runki do życia dla roślin. Może to być bardzo suche podłoże, duże 
nasłonecznienie, wysokie zasolenie gleby lub skaliste podłoże. Wy-
stępowanie w takich warunkach siedliskowych odróżnia murawy od 
łąk – innych zbiorowisk trawiastych wykształcających się w bardziej 
dogodnych dla roślin warunkach żyzności i wilgotności podłoża. 

Jednym z możliwych typów muraw są murawy kserotermiczne 
(z gr. kseros – suchy, thermos – gorący), porastające suche i nasło-
necznione miejsca, w których ze względu na ekstremalne warunki 

tereny potencjalnie nadające się dla muraw 
zaczęły się systematycznie kurczyć. Przegry-
wające konkurencję z lasem murawy mogły 
przetrwać tylko na skrawkach niezadrzewio-
nego terenu, głównie na erodujących stro-
mych skarpach w dolinach rzecznych lub na 
skalistych stokach górskich. W tym trudnym 
okresie kurczącego się zasięgu gatunki kse-
rotermiczne znalazły jednak niespodziewa-
nego sprzymierzeńca, dzięki któremu znów 
mogły zacząć się rozprzestrzeniać. Sprzymie-
rzeńcem tym okazał się człowiek, a dokład-
nie prowadzona przez niego gospodarka rol-
na i pasterska. Człowiek wycinał lasy, prze-
znaczając żyźniejsze tereny na pola upraw-
ne, a mniej żyzne na pastwiska dla zwierząt 
hodowlanych. Przez setki lat ostatniego ty-
siąclecia gatunki muraw kserotermicznych 
znajdowały dogodne warunki do występo-
wania na półnaturalnych siedliskach takich, 
jak: suche pastwiska, miedze i drogi śródpol-
ne. W drugiej połowie XX w. nadszedł jed-
nak kres tej koegzystencji. Intensyfikacja rol-
nictwa, wprowadzenie nawozów sztucznych 
i chemicznych środków ochrony roślin, a tak-
że zmniejszenie opłacalności tradycyjnej go-
spodarki pasterskiej spowodowały, że niewy-
korzystywane pastwiska zaczęły stopniowo 
zarastać krzewami i drzewami, a przetrwanie 
w krajobrazie rolniczym stało się trudniejsze 
ze względu na stosowane herbicydy. W efek-
cie ilość siedlisk dogodnych dla flory ksero-
termicznej gwałtownie zmalała, a wiele ga-
tunków stanęło na krawędzi zagłady.

Stan obecny 

Współcześnie w Polsce murawy kseroter-
miczne występują relatywnie rzadko. Zajmu-
ją zwykle resztkowe fragmenty terenu, który 
nie został przekształcony na pola uprawne 
lub nie zarósł krzewami lub drzewami. Miej-
sca te są często odizolowane od siebie i oto-
czone przez siedliska, które uniemożliwia-
ją rozprzestrzenianie się muraw i wymianę 
genetyczną między odseparowanymi prze-
strzennie populacjami. Sytuacji nie poprawia 
fakt, że polskie murawy kserotermiczne mają 
charakter typowo ekstrazonalny, co oznacza, 
że występują poza obszarem swojego natu-
ralnego zasięgu uwarunkowanego klimatem. 
Najbliższym bowiem zbiorowiskiem roślin-
nym podobnym do naszych muraw ksero-
termicznych są zbiorowiska stepowe połu-
dniowej i południowo-wschodniej Europy. To 
podobieństwo podkreślane było w dawnych 
nazwach muraw, które określano jako ze-
społy „pontyjskie” lub „stepowe”. Aktualnie 
jednak teren naszego kraju nie ma z „pon-
tyjskimi stepami” bezpośredniej łączności 
i polskie murawy nie mogą liczyć na zasilanie 
w geny lub gatunki ze strony macierzystej 

formacji roślinnej. Można więc powiedzieć, że polskie murawy kse-
rotermiczne są obecnie niewielkimi wysepkami, stanowiącymi pa-
miątkę po roślinności, która dotarła na teren Polski prawdopodobnie 
około 10 000 lat temu. Roślinność ta przetrwała różnorodne zawiro-
wania historii, nie mając do dyspozycji żadnego innego oręża poza 
zdolnością do przetrwania w ekstremalnie trudnym dla niej siedlisku.

Bogactwo florystyczne

Murawy kserotermiczne uważane są za jedne z bogatszych gatun-
kowo zbiorowisk roślinnych w Polsce. W szczególności murawy kse-
rotermiczne nazywane kwietnymi stanowią najbogatszy gatunkowo 
wariant tych zbiorowisk. Murawy takie występują właśnie w woje-
wództwie lubelskim, a ich największe i najlepiej zachowane fragmen-
ty znajdują się między innymi nad Wisłą, w okolicach wsi Mięćmierz 
i Dobre; w Bychawie, na terenie rezerwatu przyrody Podzamcze; na 
zboczach doliny Bugu, w okolicach Hrubieszowa; niedaleko Zamo-
ścia, w pobliżu wsi Kąty Drugie lub w rezerwacie przyrody Mach-
nowska Góra. W wymienionych lokalizacjach można spotkać płaty 
muraw składające się z dziesiątków lub setek gatunków roślin urze-
kających mnogością barw w okresie kwitnienia. Wiele z tych gatun-
ków kwitnie wiosną, kiedy warunki w zajmowanym siedlisku nie są 
jeszcze tak ekstremalne jak podczas upalnego lata. Nie brakuje jed-
nak roślin kwitnących w najgorętszych miesiącach lata, a kolory nie 
znikają z muraw nawet do jesieni. Nie sposób przedstawić wszyst-
kich przedstawicieli tego bogactwa flory kserotermicznej. Skupiając 
się tylko na wybranych gatunkach, należy wymienić otwierającego 
sztafetę kwitnienia miłka wiosennego, zawilca wielkokwiatowego 
i pierwiosnka lekarskiego. Wśród nich już w kwietniu pojawiają się 
wyniosłe kwiatostany pięknych storczyków. W maju i czerwcu barwy 
muraw zaczynają urozmaicać inne rzadkie gatunki takie, jak: żmijo-
wiec czerwony, len złocisty, pajęcznica liliowata czy szafirek miękko-
listny. Początek lata to okres kwitnienia dzwonków, goryczki krzyżo-
wej, pszeńca różowego oraz dziurawca wytwornego. Podczas peł-
ni lata możemy spotkać niezwykłego dziewięćsiła popłocholistnego 
z kwiatem osiągającym średnicę nawet 20 cm. Zbliżającą się jesień 
zaczynają zwiastować coraz liczniejsze kwiaty astra gawędki. Całość 
efektu wizualnego muraw uzupełniają liczne gatunki stepowych traw 
i turzyc oraz karłowate krzewy wisienki stepowej lub szczodrzeńca 
zmiennego.

DR RAFAŁ ŁOPUCKI
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych

Murawy 
kserotermiczne  
– przyrodniczy skarb 
Lubelszczyzny

mogą utrzymać się tylko specyficzne gatunki roślin. W Polsce mu-
rawy takie spotkać można najczęściej na silnie nasłonecznionych 
stokach pagórków lub skał wapiennych, jak również na stromych 
zboczach wąwozów lub dolin rzecznych. Zbiorowiska kserotermicz-
ne zajmują najczęściej stoki o dominującej ekspozycji południowej, 
gdzie temperatury przy gruncie w letnie dni przekraczają 50°C.

Historia muraw kserotermicznych

Początków tych zbiorowisk roślinnych na terenie naszego kraju 
należy prawdopodobnie szukać jeszcze w okresie plejstocenu, kiedy 
wraz z ustępowaniem lodowców ciepłolubna flora europejska roz-
poczęła wędrówkę z południa na północ kontynentu. Naturalnymi 
kanałami takiego rozprzestrzeniania się były strome zbocza dolin 
wielkich rzek, wokół których istniało wiele otwartych terenów nie-
porośniętych jeszcze wtedy lasem. Był to czas doskonałych warun-
ków do rozwoju zbiorowisk trawiastych i zielnych. Po nim nastąpił 
jednak okres, w którym dominację zaczęły zdobywać lasy, a otwarte 

Dr Rafał 
Łopucki – jego 
zainteresowania 
badawcze 
obejmują naukowe 
podstawy 
ochrony przyrody, 
modelowanie 
interakcji człowiek 
– środowisko, 
metodykę 
podejmowania 
decyzji 
środowiskowych, 
analizę widm 
spektralnych 

Fragment murawy 
kserotermicznej  

w okolicach Hrubieszowa;  
z lewej szparag lekarski 
(Asparagus officinalis)
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Bogactwo faunistyczne

Specyfika siedliskowa muraw kserotermicznych (suche i gorące 
warunki) oraz opisane powyżej bogactwo florystyczne są również 
powiązane z bogactwem faunistycznym. Dotyczy to w szczególno-
ści zwierząt bezkręgowych takich, jak: pająki, ślimaki, chrząszcze, 
mrówki, dzikie pszczoły czy motyle. W tych grupach systematycznych 
można znaleźć liczne przykłady gatunków ciepłolubnych, ściśle zwią-
zanych z siedliskami kserotermicznymi. Na przykład dla niewielkiej 
murawy (0,9 ha) opisywano około 150 gatunków chrząszczy należą-
cych tylko do jednej rodziny ryjkowcowatych, z których blisko 30% 
była charakterystyczna tylko dla tego siedliska. Podobne bogactwo 
ponad 170 gatunków pszczół opisywano dla muraw w dolinie Wisły. 
Znanym owadem, któremu odpowiadają warunki panujące na mu-
rawach kserotermicznych, jest także modliszka. Większe zwierzęta 
kręgowe: gady, ptaki i ssaki rzadziej są tak blisko związane z mura-
wami jak ciepłolubne bezkręgowce. Co prawda mogą wykorzystywać 
murawy kserotermiczne jako miejsca gniazdowania lub żerowania, 
jednak współczesne murawy są zwykle zbyt małe, aby zapewnić im 
dostateczną przestrzeń do życia. Jedynie najmniejsi przedstawiciele 
naziemnych kręgowców mogą spędzać całe życie na murawach i za-
spokajać tam wszystkie swoje potrzeby życiowe. Uważa się, że takim 
gatunkiem może być na przykład jaszczurka zwinka lub bardzo rzadki 
gryzoń – smużka stepowa.

Ochrona muraw

O bogactwie muraw kserotermicznych i potrzebie ich ochro-
ny naukowcy pisali już na początku XX w. Niestety, wprowadza-
nie ścisłego reżimu ochronnego okazywało się zwykle dla muraw 

kserotermicznych szkodliwe. Były to czasy, gdy ludzie dopiero uczyli 
się zasad skutecznej ochrony przyrody, która była wtedy utożsamia-
na z maksymalnym ograniczaniem ingerencji człowieka i pozostawia-
niem procesów przyrodniczych ich naturalnemu biegowi. W wielu 
wypadkach ochrona taka jest dobrym i skutecznym rozwiązaniem, 
jednak w odniesieniu do muraw kserotermicznych przynosi efekty 
odwrotne do oczekiwanych. Ukształtowane na ekstensywnie użyt-
kowanych pastwiskach, zespoły murawowe, po objęciu ich ścisłą 
ochroną zakazującą rolniczego wykorzystywania (wypasu i koszenia), 
szybko zarastały ekspansywnymi gatunkami drzew i krzewów (tarni-
ną, głogiem, robinią akacjową), w efekcie czego zanikały. Obecnie 
wiemy już, że dla ich zachowania potrzebna jest rozważna ingeren-
cja człowieka nazywana ochroną czynną. Polega ona na obejmowa-
niu muraw różnymi formami ochrony przyrody, które nie wykluczają 
możliwości prowadzenia działań ochronnych. Formami tymi są naj-
częściej stepowe rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, pomniki 
przyrody lub użytki ekologiczne. Na obszarach tych planuje się i pro-
wadzi działania służące zachowaniu i wzmacnianiu trwałości muraw. 
Są to między innymi okresowe wycinki drzew i krzewów, koszenie, 
ograniczanie ilości nierozłożonych szczątków roślinnych zwiększają-
cych wilgotność i żyzność podłoża, usuwanie ekspansywnych gatun-
ków zielnych i traw obcych dla tego zbiorowiska. Często działania te 
wykonują za człowieka wypasane na murawach zwierzęta, w szcze-
gólności owce prymitywnych ras, dobrze radzące sobie na stromych 
skarpach z ubogą roślinnością. Dodatkowo prowadzi się działania 
służące wzmacnianiu populacji najrzadszych gatunków poprzez na-
mnażanie ich w ogrodach botanicznych i dosadzanie do naturalnych 
populacji. Dzięki wszystkim tym działaniom, miejmy nadzieję, bę-
dziemy mogli się cieszyć pięknem tych zbiorowisk roślinnych jeszcze 
przez wiele pokoleń.

Obuwik pospolity  
(Cypripedium calceolus) 

Ostrożeń pannoński  
(Cirsium pannonicum) 

Zawilec wielkokwiatowy  
(Anemone sylvestris) i szczodrzeniec ruski 
(Chamaecytisus ruthenicus) 

Pestycydy w żywnościA naliza pozostałości pestycydów 
w żywności jest w ostatnich latach 

przedmiotem szczególnego zainteresowa-
nia pracowników wielu laboratoriów ba-
dawczych. Skażona pestycydami żywność 
stanowi bowiem poważne zagrożenie dla 
zdrowia i życia człowieka. Pestycydy to ob-
szerna grupa związków o bardzo zróżnico-
wanej budowie i różnorodnych właściwo-
ściach chemicznych. Obecność ich pozo-
stałości w żywności jest następstwem sto-
sowania w rolnictwie licznych substancji 
aktywnych zawartych w środkach ochro-
ny roślin oraz wynikiem ich znacznej per-
systencji, tj. bardzo długiego pozostawa-
nia w środowisku. Ze względu na wysoką 
trwałość oraz długofalowe skutki działania 
w organizmach żywych zalicza się pestycy-
dy do najbardziej toksycznych substancji 
chemicznych w środowisku. Ich obecność 
w żywności, nawet w bardzo niskich stę-
żeniach, stanowi poważne narażenie kon-
sumentów na intoksykację. Nawet ślado-
we ilości niektórych z tych związków mogą 
prowadzić do ostrych zatruć, a wieloletnia 
konsumpcja skażonych produktów skut-
kuje akumulacją tych substancji w organi-
zmie, czego konsekwencją mogą być liczne 
jednostki chorobowe w obrębie układów: 
immunologicznego, hormonalnego, pokar-
mowego czy nerwowego, nie wykluczając 
zmian nowotworowych.

Jednym z podstawowych działań zapew-
niających ograniczenie negatywnego wpły-
wu pestycydów na zdrowie człowieka jest 
ustalenie najwyższych dopuszczalnych stę-
żeń w spożywanych produktach oraz obo-
wiązkowa i systematyczna kontrola żywności 
pod kątem obecności w niej pozostałości pe-
stycydów. Najwyższy dopuszczalny poziom 
(NDP) pozostałości pestycydów w żywności 
regulują rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej. 

Znaczna część pestycydów wykazu-
je szkodliwe działanie już przy bardzo ni-
skich stężeniach, odpowiadających zawar-
tości 1 nanograma pozostałości pestycydu 
w 1 gramie świeżego produktu, stąd też ist-
nieje bardzo duże zapotrzebowanie na ich 
identyfikowanie oraz oznaczanie przy uży-
ciu metod o dużej selektywności i czułości. 
Oba te warunki spełnia ultrasprawna chro-
matografia cieczowa sprzężona z tandemo-
wym spektrometrem mas (LC-MS/MS, Li-
quid Chromatography coupled with tandem 
Mass Spectrometer), umożliwiająca wykry-
wanie zarówno coraz większej liczby związ-
ków w pojedynczym oznaczeniu, jak i coraz 

DR ANNA STACHNIUK
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych

Ultrasprawna chromatografia cieczowa sprzężona 
z tandemowym spektrometrem mas to wysoce 
czuła i selektywna metoda stosowana do analizy 
pozostałości pestycydów w warzywach i owocach.

bardziej śladowych ilości substancji obec-
nych w analizowanej próbce. 

W ramach dotychczasowych prac na-
ukowych obejmujących analizę zanieczysz-
czeń w żywności opracowałam i wdrożyłam 
metodę LC-MS/MS do analizy pozostało-
ści 56 pestycydów w próbkach 7 rodzajów 
owoców i warzyw (malin, truskawek, jeżyn, 
porzeczek czarnych i czerwonych, kalafio-
rów i brokułów). Łącznie przebadano 138 
próbek owoców i warzyw pochodzących 
z lokalnego przedsiębiorstwa produkujące-
go mrożonki, jak również od plantatorów 
z województwa lubelskiego, małopolskie-
go i świętokrzyskiego. Obecność pozosta-
łości pestycydów stwierdzono w 44 prób-
kach, stanowiących 32% ogółu analizowa-
nych. W 23 próbkach, czyli w 17%, wykryto 
pozostałości na poziomie lub poniżej naj-
wyższych dopuszczalnych poziomów (NDP). 
W 21 próbkach, czyli w 15%, rozpoznano 
pozostałości przekraczające dopuszczalny 
poziom (NDP). W 68% ogółu analizowanych 
próbek nie stwierdzono obecności pozosta-
łości pestycydów. Spośród 56 oznaczanych 
związków wykryto pozostałości 13. Pesty-
cydem najczęściej identyfikowanym, ozna-
czonym w 15 próbkach, był należący do 
grupy fungicydów – karbendazym (składnik 
preparatów grzybobójczych stosowanych 
do oprysku roślin). W badanych próbkach 
stwierdzono obecność pozostałości wielo-
krotnych. 9% analizowanych próbek zawie-
rało więcej niż 1 pestycyd. 

Rozwijając badania, przeprowadziłam 
ocenę możliwości rozszerzenia zakresu ana-
litycznego metody LC-MS/MS, służącej do 
oznaczania pestycydów w owocach, aby jed-
nocześnie dokonywać oceny skażenia myko-
toksynami (tzn. toksynami pleśni). Projekt 
ten został sfinansowany ze środków Narodo-
wego Centrum Nauki w ramach programu 
MINIATURA 1 (DEC-2017/01/X/ST4/00722). 
Uzyskane w czasie realizacji grantu wyniki 
pozwoliły mi na rozszerzenie wcześniejsze-
go protokołu o nowe anality i opracowanie 

Dr Anna Stachniuk podczas aplikacji próbki 
ekstraktu z czarnej porzeczki metodą 
ultrasprawnej chromatografii cieczowej 
sprzężonej z tandemowym spektrometrem 
mas (fot. Łukasz Linca)

metody LC-MS/MS umożliwiającej jednocze-
sną, czułą detekcję 10 mykotoksyn obok po-
zostałości 56 pestycydów w owocach czarnej 
porzeczki. 

zdjęcia: Rafał Łopucki
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100 lat prawa 
kanonicznego

Jubileuszowa konferencja

W dniu 7 XII 2018 r. odbyła się na KUL konferencja naukowa zaty-
tułowana „Polscy kanoniści w służbie Bogu i ojczyźnie. 100 lat prawa 
kanonicznego na KUL”. Organizatorami byli Wydział Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji oraz Instytut Prawa Kanonicznego. Wy-
głoszone zostały 3 referaty: „Sto lat prawa kanonicznego na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim” – ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. 
KUL, „Wpływ szkoły lubelskiej na rozwój kościelnego prawa proceso-
wego w Polsce” – ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, dziekan Wydziału 
Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie, „Dorobek kanonistyki upra-
wianej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w przedmiocie mate-
rialnego prawa małżeńskiego w okresie międzywojnia (1918-1939)” 
– ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon z UKSW. 

Celem konferencji było uczczenie 100. rocznicy istnienia na-
szego Uniwersytetu oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji, w którego strukturze funkcjonuje Instytut Prawa 
Kanonicznego. 

Prawo kanoniczne od początku istnienia Uniwersytetu jest 
przedmiotem badań i działalności dydaktycznej. W ciągu minio-
nych 100 lat wykształcenie kanonistyczne uzyskały osoby, które 
później pełniły, a wiele spośród nich pełni obecnie, wysokie funk-
cje w Kościele w Polsce i poza granicami kraju, a także w organach 
państwowych. Kanonistyka lubelska pozostaje w nurcie dewizy 
Uniwersytetu, służąc Deo et Patriae.

Powstanie w 1918 r. Uniwersytetu Lubelskiego stanowiło jedno-
cześnie początek badań naukowych i dydaktyki w zakresie dyscypli-
ny prawo kanoniczne. Określająca tożsamość Uniwersytetu dewiza 
Deo et Patriae ukierunkowała wysiłek badawczy i dydaktyczny na 
służbę Kościołowi i ojczyźnie. Celem było kształcenie katolickich elit 

KS. DR HAB. KRZYSZTOF BURCZAK, PROF. KUL
Instytut Prawa Kanonicznego

100. rocznica powstania Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji skłania do jubileuszowej 
retrospekcji – do spojrzenia 
z perspektywy czasu na historię 
i dokonania kanonistów oraz ich zasługi 
dla Kościoła i ojczyzny.

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji (od 1999)

W 1999 r. utworzono nowy kierunek studiów: administracja. 
Wówczas dokonano kolejnej zmiany nazwy Wydziału na Wydział 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, która funkcjonuje do 
chwili obecnej. 

Praca naukowa i dydaktyczna w zakresie prawa kanonicznego 
prowadzona jest nadal w ramach Instytutu Prawa Kanonicznego, li-
czącego obecnie 6 katedr: Historii Prawa Kanonicznego, Kościelnego 
Prawa Procesowego, Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyj-
nego, Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego, Prawa Ka-
nonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Prawa Katolickich Kościołów 
Wschodnich.

Funkcje kościelne profesorów 
prawa kanonicznego 

Spośród pracowników naukowych KUL wywodzą się hierarcho-
wie Kościoła katolickiego: bp Jan Nowicki (zm. 1973) – administrator 
apostolski w Lubaczowie, bp Piotr Kałwa (zm. 1974) – biskup lubel-
ski, bp Walenty Wójcik (zm. 1990) – biskup pomocniczy diecezji san-
domierskiej, bp Piotr Hemperek (zm. 1992) – biskup pomocniczy die-
cezji lubelskiej, abp Andrzej Dzięga – od 2002 r. biskup sandomierski, 
od 2009 r. arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński, bp Artur 
Grzegorz Miziński – od 2004 r. biskup pomocniczy diecezji lubelskiej 
i od 2014 r. sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Doktorzy honoris causa

Kilku profesorów prawa kanonicznego KUL zostało obdarzonych 
najwyższą godnością akademicką przez inne uczelnie. Są to: o. prof. 
Bronisław Wenanty Zubert OFM – Katolicki Uniwersytet im. Pétera 
Pázmánya w Budapeszcie (2011), abp prof. Andrzej Dzięga – Katolicki 
Uniwersytet im. Pétera Pázmánya w Budapeszcie (2014) i ks. dr hab. 
Leszek Adamowicz – Uniwersytet w Preszowie na Słowacji (2017).

Dorobek kanonistyki KUL

100 lat prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim Jana Pawła II daje obraz bezcennego wysiłku badawczego, 
dydaktycznego i organizacyjnego. Prawo kanoniczne, porządkujące 
życie społeczności Kościoła, wymaga naukowego dyskursu i podąża-
nia za szybkim rytmem życia. Zasada ius sequitur vitam dotyczy też 
prawa kanonicznego. Zmieniające się wymogi życia wywołują u usta-
wodawcy konieczność regulacji prawnych. Stąd w ciągu tych 100 lat 
2 Kodeksy prawa kanonicznego – z 1917 i z 1983 r. i ich kanony stały 
się podstawą refleksji naukowej, która zaowocowała naukowymi ko-
mentarzami. W ich przygotowaniu brali czynny udział profesorowie 
Wydziału Prawa Kanonicznego. Świadectwem aktywnego uczestnic-
twa profesorów Wydziału w życiu naukowym są także bardzo liczne 
hasła w encyklopediach i leksykonach oraz referaty wygłoszone na 
kongresach i konferencjach, stanowiące też istotny wkład w promo-
cję Uniwersytetu. Pracownicy Wydziału kształcili kapłanów i osoby 
świeckie z wielu krajów, głównie z Ukrainy, Słowacji, Czech, Białorusi, 
Litwy. Zaangażowanie naszych profesorów w przygotowanie różnych 
aktów prawnych kościelnych i państwowych dowodzi uznanego au-
torytetu środowiska kanonistów KUL. Dziś, gdy dziękujemy Bogu za 
dar 100 lat Uniwersytetu i Wydziału, chcemy wyrazić wdzięczność 
za ich intelektualny trud. Czerpiąc najlepsze wzorce, chcemy nie za-
pominać o ich naukowym wysiłku oraz kontynuować służbę Deo et 
Patriae.

Wydział Prawa Kanonicznego (1923-1984)

W okresie międzywojennym Wydział Prawa Kanonicznego na 
KUL był jedynym samodzielnym wydziałem tej dyscypliny w Pol-
sce. Na uniwersytetach w Krakowie, Warszawie, Wilnie i Lwowie 
prawo kanoniczne było nauczane w ramach wydziałów teologicz-
nych. W czasie II wojny światowej profesorowie Wydziału Prawa 
Kanonicznego KUL dzielili bolesne losy z całym narodem – służyli 
Bogu i ojczyźnie swoim wykształceniem i poświęcali dla niej swo-
je życie. 

Po wojnie Wydział wznowił swoją działalność. Od początku ist-
nienia kształcił przede wszystkim kapłanów. Spośród nich w przyszło-
ści zaczęli rekrutować się pracownicy naukowi, którzy zasilali kadry 
naukowe i dydaktyczne Wydziału. Jednym z nich był ks. Piotr Kałwa 
(jako biskup lubelski był wielkim kanclerzem KUL i jako członek Ko-
misji Episkopatu Polski ds. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
zabiegał o jego potrzeby). Wykładowcami byli też ks. Teodor Bensch 
i ks. Aleksy Petrani. Losy powojenne Polaków na Wschodzie dzielili 
również kapłani. Był wśród nich ks. Jan Nowicki (w 1968 r. został bi-
skupem). Na Wydziale pracowali również: ks. Paweł Pałka, ks. Józef 
Rybczyk, ks. Walenty Wójcik, ks. Jerzy Grzywacz, ks. Piotr Hemperek 
(w latach 1977-1980 był prorektorem KUL, a w latach 1983-1986 
pełnił funkcję rektora KUL; w 1986 r. został wybrany na rektora na 
drugą kadencję; jako rektor wygłosił na dziedzińcu i w auli przemó-
wienia powitalne podczas wizyty Jana Pawła II na KUL w 1987 r.). 
Wśród pracowników naukowych Wydziału byli też tacy, którzy stu-
diowali równocześnie prawo kanoniczne i prawo. Należał do tego 
grona ks. Stanisław Płodzień (pełnił na KUL różne funkcje admini-
stracyjne, m.in. w latach 1953-1954 był wicerektorem ds. admini-
stracyjnych, a w latach 1954-1956 prorektorem KUL). Pracownikami 
naukowymi byli też: ks. Edmund Przekop, Leon Halban, ks. Kazimierz 
Nasiłowski, ks. Franciszek Wycisk, ks. Józef Bakalarz, ks. Sławomir 
Nasiorowski (obecnie jest pracownikiem Sekretariatu Stanu Stolicy 
Apostolskiej). Wśród profesorów, którzy kształcili obecne pokolenie 
kanonistów, znajdują się o. Wenanty Bronisław Zubert OFM i ks. Sta-
nisław Paździor.

Wydział Prawa Kanonicznego 
i Nauk Prawnych (1984-1989)

Staraniem ks. prof. Józefa Krukowskiego na Wydziale Prawa Kano-
nicznego reaktywowano w 1981 r. Sekcję Prawa, która faktycznie za-
częła funkcjonować od roku akademickiego 1983/1984 i odtąd istniały 
2 sekcje – Prawa Kanonicznego i Prawa. Wydział przyjął nazwę Wydział 
Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych. Ks. Józef Krukowski i ks. Henryk 
Misztal należą do tych profesorów, którym z okazji 100-lecia Uniwersy-
tet i kanoniści mogą wyrazić głęboką wdzięczność. 

Wydział Prawa Kanonicznego 
i Świeckiego (1989-1999)

W 1989 r. nastąpiła zmiana nazwy Wydziału na Wydział Pra-
wa Kanonicznego i Świeckiego. W tym roku funkcję dziekana ob-
jął ks. prof. Marian Stasiak, który pełnił ją przez 10 lat (był organi-
zatorem VIII Międzynarodowego Kongresu „Kościół – państwo we 
współczesnych systemach prawnych” w 1993 r. w Lublinie). Wśród 
profesorów kanonistyki lubelskiej znajdują się: ks. Wojciech Gó-
ralski, ks. Antoni Dębiński, abp Andrzej Dzięga, ks. Florian Lempa, 
ks. Ryszard Sztychmiler, ks. Stanisław Tymosz, ks. Stanisław Dubiel, 
ks. Sylwester Kasprzak.

W 1989 r. zaniechano podziału na 2 sekcje i kierunek prawo kano-
niczne znalazł się w Instytucie Prawa Kanonicznego.

Konferencja z okazji 100-lecia prawa kanonicznego na KUL z udziałem 
prelegentów (od lewej): ks. dra hab. Krzysztofa Burczaka, prof. KUL,  
ks. prof. dra hab. Tomasza Rozkruta i ks. prof. dra hab. Gintera Dzierżona; 
prowadzący: prodziekan WPPKiA ks. dr hab. Leszek Adamowicz  
(drugi z lewej)

intelektualnych dla instytucji kościelnych, jak i ubogacanie duchem 
chrześcijańskim struktur państwa polskiego poprzez obejmowanie 
różnych funkcji i urzędów przez absolwentów KUL. 

Na przestrzeni lat zmieniała się struktura Wydziału. Zmieniała się 
też nazwa Wydziału, w którego strukturze prawo kanoniczne zawsze 
miało swoje miejsce.

Wydział Prawa Kanonicznego 
i Nauk Moralnych (1918-1923)

Po ukonstytuowaniu się Senatu Akademickiego w dniu 8 XII 
1918 r. wybrano dziekanów wydziałów. Pierwszym dziekanem Wy-
działu Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych został ks. Władysław 
Żongołłowicz. Nazwa Wydziału, jako wydziału kościelnego, została 
zatwierdzona 23 I 1919 r. Wydział od początku swojego istnienia 
posiadał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego licencjata 
i doktora. 

Od 3 X 1919 r. na Wydziale były 2 sekcje – Prawno-Społeczna 
i Prawno-Historyczna. Od roku akademickiego 1923/1924 zlikwido-
wano podział na sekcje i powstało 5 katedr.

Na Wydziale zatrudniano naukowców z innych ośrodków. 
Wśród wybitnych kanonistów byli ks. Józef Florczak, o. Gommar 
Michiels OFMCap, ks. Jan Wiślicki (w 1921 r. rozpoczął pracę na 
Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, w 1922 r. na 
Wydziale Prawa Kanonicznego; był promotorem rozprawy dok-
torskiej późniejszego prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego; 
na Wydziale pracował do 11 XI 1939 r., kiedy został wraz z innymi 
profesorami KUL uwięziony przez Niemców na zamku lubelskim). 
Profesorami na Wydziale byli też ks. Józef Pruszkowski, ks. Henryk 
Insadowski, ks. Jan Roth. 
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XXI Targi Wydawców 
Katolickich

DR MARZENA KRUPA
redaktor naczelna

W tegorocznej edycji wydarzenia swoją 
ofertę przedstawiło 41 wydawców.

U roczystego otwarcia XXI Targów Wydawców Katolickich doko-
nali ks. Roman Szpakowski SDB i ks. prof. dr hab. Antoni Dę-

biński, reprezentujący współorganizatorów wydarzenia – Stowarzy-
szenie Wydawców Katolickich i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II. Impreza ta włączyła się w obchody ważnych rocznic: 100-le-
cia odzyskania suwerenności przez Polskę, 100-lecia powstania KUL 
i 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. 

Trzydniowe wydarzenie, odbywające się w dniach 20-22 XI 
2018 r., pozwoliło szerokiemu gronu czytelników na zapoznanie się 
z najnowszą ofertą rynku wydawniczego w zakresie tematyki religij-
nej. Publikacje oferowały głównie znane oficyny diecezjalne i zakon-
ne. Swój dorobek wydawniczy wystawiło również Wydawnictwo KUL 
i Towarzystwo Naukowe KUL. Targi stały się też okazją do zaprezento-
wania publikacji naukowych, płyt czy rękodzieła. 

Wśród wydarzeń towarzyszących były spotkania autorskie, 
wystawa publikacji Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gau-
dium” poświęconych papieżowi Polakowi, a także koncert z okazji  
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Polonez 
listopadowy” w wykonaniu poety, pieśniarza, kompozytora i piani-
sty Leszka Długosza. Została również zaprezentowana Biblia Maxima 
Domu Emisyjnego Manuscriptum. Jest to Pismo Święte, w tłuma-
czeniu Jakuba Wujka, z naukowym opracowaniem Nowego Testa-
mentu, zawierającym kanony Euzebiusza, tzn. zestawienia perykop 
z różnych ewangelii w odpowiadających sobie kolumnach. Biblia 
Maxima, wydana na wzór średniowiecznych rękopisów (zdobienia, 
krój pisma, ilustracje, jubilerska oprawa), składa się z ponad 150 
kart pergamenaty (imitacja pergaminu), ma oprawę uszlachetnioną 
24-karatowym złotem i kamieniami jubilerskimi, rozmiary 50 x 35 cm 
i waży ponad 10 kg.

W czasie Targów Medal 100-lecia KUL otrzymał prezes Stowarzy-
szenia Wydawców Katolickich ks. Roman Szpakowski SDB.

Osiem tysięcy metrów 
ponad marzeniami

KS. DR GRZEGORZ GŁĄB
Instytut Filologii Polskiej

Pod takim tytułem 19 XI 2018 r. miała 
miejsce kolejna odsłona „KUL-owskich 
spotkań literackich” – wędrówka  
w góry najwyższe w towarzystwie 
Rafała Froni i Piotra Tomali. 

fot. unsplash.com

P unktem wyjścia do rozważań o hima-
laizmie i obcowaniu z górami stała się 

książka Anatomia Góry (debiut literacki Ra-
fała Froni), która ukazała się w lipcu 2018 r. 
nakładem Wydawnictwa Sine Qua Non. Ge-
nezę jej powstania odsłania autor już na 
pierwszych stronach publikacji: „W Górach 
nie ma ze mną bliskich. Nie ma tych, któ-
rych kocham. Dlatego zamykam ich na stro-
nach dziennika, jadą ze mną na zdjęciach, 
wetknięci między kartki jak ususzone kwia-
ty, które mają mi przypominać letnie dni. 
Jadą tam, by być ze mną. Gadam do nich 
czarodziejskim długopisem, spod którego 
wylatują słowa z szybkością karabinu ma-
szynowego […]. Otwieram zeszyt i jak na wi-
gilii zaczynam się dzielić opłatkiem, życząc 
sobie, by Góra okazała się łaskawa i abym 
dostąpił jej magii”. Jak zauważa Ilona Łęcka 
na łamach serwisu wspinanie.pl, ukazanie 
się książki zaledwie kilka miesięcy po prze-
rwaniu narodowej zimowej wyprawy na K2 
mogłoby sugerować czytelnikom, iż mamy 
do czynienia z pozycją „w najlepszym razie 
wyszykowaną pobieżnie i nastawioną mar-
ketingowo na wykorzystanie wciąż dużego 
zainteresowania medialnego przebiegiem 
wyprawy i związanych z nią kontrowersji”. 
Jednak relacja z przebiegu wyprawy zimowej 
2017/2018 na K2 zajmuje objętościowo nie-
wielką część publikacji, zaś całą resztę stano-
wią powstałe dużo wcześniej zapiski z innych 
ekspedycji, między innymi na Lhotse czy na 
czynne wulkany Ekwadoru. Himalaista pisze 
pamiętniki, czy może raczej dzienniki po-
dróży, nie tyle kreując świat przedstawiony, 
ile idealnego odbiorcę, ku któremu kieruje 
intymne zwierzenia – z lękiem, a zarazem 
z ujmującą otwartością ujawniając myśli czy 
sprawozdając przeżycia. Język tej narracji 
jest barwny i bogaty w skojarzenia zdradza-
jące romantyczną wrażliwość twórcy, który 
stara się wyjaśnić, dlaczego góry są tak ku-
szące i w jaki sposób wędrowanie po nich 
zmienia człowieka.

We wspomnieniach o wyprawie na K2, 
których odbiorcami było kilkuset uczestni-
ków spotkania w naszej Alma Mater oraz 
kilkadziesiąt tysięcy użytkowników mediów 
społecznościowych, osobiste impresje Ra-
fała Froni i Piotra Tomali niejednokrotnie 
musiały ustąpić (w miarę) obiektywnej opo-
wieści. Goście „KUL-owskich spotkań literac-
kich” rozwiali wiele mitów o tym, jak funk-
cjonuje się w górach wysokich (problemy 
związane ze skrajnymi warunkami atmosfe-
rycznymi, długością dróg wspinaczkowych 
czy adaptowaniem się ludzkiego organizmu 

do wysokości powyżej 5000 m n.p.m.), jakie niebezpieczeństwa 
czyhają na wspinaczy itp. W ujęciu alpinistów w Himalajach i Ka-
rakorum da się egzystować, a strefa śmierci jest częścią życia 
każdego z nas – w domu, na autostradzie, w basenie. Nie jest 
ważne, gdzie jesteśmy, ale jaką świadomość zagrożenia mamy 
i w jakim stopniu cechują nas zachowania odpowiedzialne. Pod-
czas spotkania wiele uwagi poświęcono także akcji ratunkowej 
na Nanga Parbat, której efektem było ocalenie życia francuskiej 
wspinaczki Élisabeth Revol. Warto podkreślić, że Polacy (Adam 
Bielecki, Denis Urubko, Piotr Tomala, Jarosław Botor) zasłuży-
li na najwyższe uznanie za organizację i przeprowadzenie owej 
bohaterskiej akcji. Mimo to śmierć Tomka Mackiewicza, nie-
możność udzielenia mu pomocy – jak komentował Piotr Tomala 
– pozostawiła w spinaczach cień smutku. Himalaista z Lublina 
przekonywał jednak, że wspomnienia z gór „są tylko dobre”, 
a środki finansowe, które przeznaczono na tegoroczną narodo-
wą wyprawę nie zostały zmarnowane, wprost przeciwnie, za-
owocowały czymś znacznie ważniejszym i piękniejszym – ocale-
niem ludzkiego istnienia.

O himalaistach mówi się często, że są wariatami, szaleńca-
mi, egoistami, którzy nie szanują życia i zbyt wiele ryzykują. Bez 
względu na takie czy inne opinie stanowią oni jednak grupę lu-
dzi z pasją, romantyków gór, poszukiwaczy ciszy i naturalnego 
piękna – są zarówno „pielgrzymami”, jak i „tułaczami”. Spotka-
nie z nimi sprawia, że naprawdę ma się ochotę na zdobywanie 
szczytów. Niekoniecznie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Na 
docieranie do „swoich szczytów”, na pokonywanie osobistych 
problemów, słabości i lęków.

Himalaiści Piotr Tomala (w środku) i Rafał Fronia  
– goście listopadowych „KUL-owskich spotkań literackich” 
wraz z prowadzącym ks. drem Grzegorzem Głąbem

KULTURA
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Teatralne prezentacje

URSZULA MOTYKA
doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej

W dniach 16-17 XI 2018 r. odbyło 
się II Ogólnopolskie Forum Teatrów 
Chrześcijańskich. Przed publicznością 
zaprezentowali się aktorzy Teatru A  
z Gliwic, Teatru Droga z Poznania, Teatru 
Eden z Wieliczki oraz Teatru Logos  
z Łodzi. To artystyczne wydarzenie było 
także okazją do świętowania jubileuszu 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz 100-lecia powstania KUL. 

T ematem wiodącym drugiej edycji wydarzenia była wolność 
i jej oblicza. Do tej kwestii nawiązywała również towarzysząca 

przedsięwzięciu sesja naukowa „Oblicza wolności we współczesnym 
teatrze chrześcijańskim”.

Pierwszym scenicznym punktem projektu był spektakl Kto Ty 
jesteś?... Teatru A, będący idealnym wprowadzeniem w tematykę 
Forum. Starsza Pani, której nie poznają bohaterowie, w scenie fina-
łowej okazuje się personifikacją Polski, zaś przez historię niepodle-
głej ojczyzny przeprowadza widzów Stańczyk. Lufy pamfletów Teatru 
Droga przeniosły publiczność do okresu międzywojnia. Scenariusz 
spektaklu został oparty na dowcipach, satyrach i piosenkach z czasu 
II wojny światowej, pokazujących okupacyjną codzienność w sposób 
humorystyczny. Teatr Eden przedstawił Zagubioną owieczkę – weso-
łą niespodziankę zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Spektakl, oprócz 
scenariusza, opierał się na improwizacji oraz interakcji z widzami. 
Przez zabawę i humor aktorzy przekazali najmłodszym przesłanie bi-
blijnej przypowieści o Dobrym Pasterzu. Ostatnim spektaklem dru-
giej edycji wydarzenia były Krzesła Teatru Logos – mocne, dające do 
myślenia przedstawienie o przemijaniu. 

Po każdym ze spektakli odbywały się rozmowy z artystami i twór-
cami, którzy mówili o procesie powstawania dzieła scenicznego, 
o samym teatrze, dzielili się swoimi świadectwami. Nie zabrakło tak-
że prezentacji twórczości poszczególnych teatrów oraz sprawozdań 
z ich rocznej działalności. Drugiego dnia, poza panelami i spektakla-
mi, odbyło się spotkanie z gościem specjalnym prof. Ewą Wycichow-
ską, choreografką, tancerką, kierownikiem Zakładu Tańca Uniwersy-
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wystąpiła ona 
z prelekcją i zaprezentowała się jako reżyserka Krzeseł Teatru Logos. 

Spotkania z filmem

DR MARCIN CYBULSKI
Instytut Filologii Słowiańskiej

Radzieckie, rosyjskie, ukraińskie  
i białoruskie dzieła o problematyce 
egzystencjalnej, filozoficznej czy religijnej; 
obrazy telewizyjne i kinowe; filmy 
nominowane do Oskara i filmy, które tę 
nagrodę otrzymały – zaprezentuje Instytut 
Filologii Słowiańskiej. 

W roku akademickim 2018/2019 KUL świętuje 100. roczni-
cę powstania, zaś Instytut Filologii Słowiańskiej wstępuje  

w 30. rok działalności. Z inicjatywy dyrekcji IFS, Koła Naukowego 
Studentów Slawistów oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 
Filologii Słowiańskiej KUL jedną z form uczczenia tego jubileuszu 
będzie cykl „30 filmów na 30-lecie Instytutu Filologii Słowiańskiej”. 
Pierwsze spotkanie, które odbyło się 29 XI 2018 r., otworzył film Iwan 
Wasiljewicz zmienia zawód (1973) w reżyserii Leonida Gajdaja.

 Celem, który przyświeca organizatorom, jest zapoznanie szero-
kiego kręgu odbiorców z bardzo bogatym, niezwykle zróżnicowa-
nym i fascynującym dorobkiem kinematograficznym Słowiańszczy-
zny Wschodniej, a więc zaprezentowanie całego wachlarza filmów 
radzieckich, rosyjskich, ukraińskich i białoruskich w ujęciu diachro-
nicznym – począwszy od tych zasłużenie noszących miano klasyki 
(filmy Leonida Gajdaja, Eldara Riazanowa, Władimira Mieńszowa, 
Nikity Michałkowa) aż do obrazów nakręconych w ostatnim czasie  
(m.in. Andrieja Zwiagincewa, Władimira Chotinienki, Aleksieja Bała-
banowa, Pawła Łungina, Siergieja Łoźnicy). Naszą ofertę kierujemy 
przede wszystkim do studentów: slawistów i lingwistów, jak również 
do młodzieży szkolnej z terenów Lubelszczyzny. Filmy, których pro-
jekcje zaplanowaliśmy, wyświetlane będą w oryginalnej wersji języ-
kowej, jednak – w trosce o możliwie najszerszy odbiór – opatrzone 
zostaną napisami w języku polskim. Każdy z pokazów zostanie po-
nadto poprzedzony krótką prelekcją na temat danego dzieła oraz je-
go twórców. Na spotkania zapraszani będą tłumacze filmowi, przewi-
dziany jest również konkurs na najlepszą recenzję obejrzanego filmu.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania jubileuszu In-
stytutu Filologii Słowiańskiej pod egidą X Muzy.

fot. pixabay.com/pl

w wykonaniu Chóru KUL, któremu akompaniowała na organach Ale-
sia Aleksandrowicz. Zespół wykonał tradycyjne kolędy i pastorał-
ki polskie. Organizatorem koncertu był Instytut Polski w Rzymie, 
a współorganizatorami parafia Santa Maria in Vallicella i kościół pol-
ski św. Stanisława w Rzymie.

Koncerty Chóru KUL 

O wacjami na stojąco w wypełnionych 
do ostatniego miejsca świątyniach 

kończyły się koncerty Chóru Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, któ-
ry w dniach 27 i 28 XI 2018 r. przebywał 
w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. Zespół 
pod dyrekcją dra hab. Grzegorza Pecki za-
prezentował twórczość najwybitniejszych 
kompozytorów polskich, między innymi Fry-
deryka Chopina, Stanisława Moniuszki, Ka-
rola Kurpińskiego, Grzegorza Gerwazego 
Gorczyckiego, Michała Kleofasa Ogińskiego. 
Partie solowe wykonali: Alesia Aleksandro-
wicz – fortepian, Magdalena Jemioła – so-
pran i Andrzej Gładysz – tenor. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się przedstawiciele 
korpusu dyplomatycznego Rzeczypospolitej 
Polskiej w Winnicy, władz lokalnych i ducho-
wieństwa. Wyjątkowy i bogaty program kon-
certów zachwycił słuchaczy, którzy ze wzru-
szeniem i wdzięcznością nagradzali polskich 
artystów burzliwymi brawami. Spotkania 
z Polakami stały się okazją do wielu wspo-
mnień i rozmów na temat historii Polski oraz 
kultywowania tradycji patriotycznych i war-
tości religijnych. Koncerty pod patronatem 
konsula generalnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Winnicy na Ukrainie wpisywały się 
w obchody Dni Papieskich, zorganizowanych 
w 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową oraz 100. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

W grudniu 2018 r. Chór Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod 
dyrekcją dra hab. G. Pecki odbył podróż do 
Rzymu. W dniu 13 grudnia zapewnił opra-
wę muzyczną Mszy św. sprawowanej przy 
grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Pio-
tra, transmitowanej przez Radio Watykań-
skie. W jubileuszowym roku 100-lecia KUL 
członkowie Chóru mieli możliwość w tym 
szczególnym miejscu modlić się i śpiewem 
dziękować Bogu za 100 lat działalności swo-
jego Uniwersytetu. W sobotę zaś 15 grudnia 
w kościele Santa Maria in Vallicella (Chiesa 
Nuova) w Rzymie, przy wypełnionej słucha-
czami świątyni, odbył się koncert świąteczny 

DR HAB. GRZEGORZ PECKA
dyrygent Chóru KUL

Utwory wokalne i wokalno-instrumentalne 
kompozytorów polskich wykonał Chór KUL  
podczas jesienno-zimowych występów na Ukrainie  
i we Włoszech.

ZDZISŁAW CIESZKOWSKI 
prezes Chóru KUL

Koncert w kościele Santa Maria in Vallicella w Rzymie 
(fot. Anna Cieszkowska)
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ze specjalistami pozwoliły przypisać je w większości konkretnym 
warsztatom.

W przypadku obiektów muzealnych najczęściej podejmuje się 
działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji za-
bytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji. Takie też założe-
nia przyświecały naszym konserwatorom. Ocalenie starych warstw 
malarskich i złoceń bywa jednak zdecydowanie bardziej pracochłon-
ne i kosztowne niż położenie ich na nowo. Trudnego zadania konser-
wacji podjął się Grzegorz Gołubiak z zespołem.

Odrestaurowane rzeźby staną się najważniejszym elementem 
przyszłej ekspozycji w Muzeum KUL, a ich wysoka wartość artystycz-
na pozwoli zbudować narrację, która stanie się bazą w nauczaniu 
o rozwoju lokalnej plastyki ołtarzowej okresu nowożytnego. 

Efekty żmudnych prac konserwatorskich zaprezentowane zostały 
na wystawie czasowej pt. „Odzyskany blask. Barokowe rzeźby ołta-
rzowe ze zbiorów Muzeum KUL”. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło  
9 XII 2018 r. w obecności Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnic-
twa wyższego, oraz gości zorganizowanej na KUL konferencji z cyklu 
„Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania nie-
podległości”, której tematem była „Kultura i Tożsamość”. Honorowy 
patronat nad wystawą objął abp Stanisław Budzik, metropolita lu-
belski. Autorem aranżacji plastycznej ekspozycji była Karolina Fan-
drejewska, znana polska scenografka i kostiumografka. Prace konser-
watorskie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Konserwacja 
cennych rzeźb 
ze zbiorów 
Muzeum KUL

Z biory muzealne KUL kryją jedną z najcenniejszych kolekcji no-
wożytnej plastyki sakralnej w Polsce – dzieła słynnych XVIII-

-wiecznych warsztatów rzeźbiarskich, między innymi Jana Eliasza 
Hoffmana (około 1690-1751) i Sebastiana Zeisla (czynny 1745 – oko-
ło 1780).

Na KUL trafiły one w 1956 r. za zgodą Centralnego Zarządu Mu-
zeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki z zasobów 
składnicowych w Kozłówce. W Muzeum zachowany jest odpis listu 
zawierającego zgodę CZMiOZ udzieloną dyrekcji Muzeum Lubelskie-
go na „nieodpłatne przydzielenie […] rzeźb dla celów naukowych 
Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu w Lublinie”. Ich stan już 
w momencie przekazania był bardzo zły. Z tego też względu na po-
czątku lat 60. XX w. rzeźby pokryte zostały grubą warstwą wosku. 
Była to wówczas najbardziej popularna metoda zabezpieczenia poli-
chromii i złoceń przed dalszą degradacją. To dzięki podjętym wtedy 
krokom możemy dziś oglądać autentyczne XVIII-wieczne warstwy 
wykończeniowe.

Możliwość ubiegania się o dotacje w konkursach ogłaszanych 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otworzyła no-
we perspektywy. Przygotowany przez Muzeum KUL projekt „Kon-
serwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL” 
z uwagi na liczbę oraz wielkość obiektów podzielony został na kil-
ka etapów. W ramach pierwszego z nich pracami konserwatorski-
mi objętych zostało 9 mocno zniszczonych rzeźb w drewnie dłuta 
XVIII-wiecznych twórców. Analizy porównawcze oraz konsultacje 

DR KRZYSZTOF PRZYLICKI
dyrektor Muzeum KUL

Na grudniowej wystawie 
w Muzeum KUL można 
było obejrzeć efekty 
prac konserwatorskich 
przeprowadzonych na 9 rzeźbach 
ołtarzowych. Swój dawny blask 
odzyskały dzięki dofinansowaniu 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. 

Wernisaż wystawy 
„Odzyskany blask. 
Barokowe rzeźby 
ołtarzowe ze zbiorów 
Muzeum KUL”

   rzeźby apostołów: św. Piotra (?), św. Jana,  
św. Bartłomieja, św. Andrzeja oraz 
nieokreślonego świętego (w inwentarzu 
Muzeum KUL określanego jako  
św. Paweł), przypisywane Sebastianowi 
Zeislowi (czynny 1745 – około 1780) i jego 
warsztatowi; czas powstania: 3. ćwierć 
XVIII w.

  rzeźba św. Kazimierza Jagiellończyka,  
wiązana z kręgiem Jana Eliasza Hoffmana 
(około 1690-1751); po połowie XVIII w.

  rzeźby 2 aniołów, dzieło nieokreślonego 
warsztatu puławskiego (?); po połowie 
XVIII w.

  rzeźba Chrystusa jako Salvatora Mundi 
(w inwentarzu Muzeum KUL błędnie 
określana jako Bóg Ojciec), łączona 
z krzeszowskim warsztatem Antona 
Dorazila (około 1695-1759);  
po połowie XVIII w.

CHRYSTUS JAKO SALVATOR MUNDI
Rzeźba przyścienna, od tyłu wydrążona; wykonana 
z drewna, zaprawa kredowo-klejowa, warstwy malarskie, 
złoto i srebro płatkowe, wysokość 77 cm; nr inw. MU KUL 
III-1561; dar Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej z 1956 r.

Rzeźba przed 
konserwacją – 
widoczne ubytki 
i zabezpieczenie 
woskiem

Rzeźba po 
oczyszczeniu 
z wosku 
i nałożeniu kitów

RZEŹBY OBJĘTE PRACAMI KONSERWATORSKIMI:

Rzeźba po 
wykonaniu 
złoceń i srebrzeń 
oraz retuszy 
malarskich

Dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury



58

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   styczeń-luty  2019 | Nr 1 (177) PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI   styczeń-luty  2019 | Nr 1 (177)

59POŻEGNANI POŻEGNANI

Śp. prof. Józef Japola 
(1944-2018)

Badacz
Gdy młody Józef Japola w 1962 r. przy-

chodził na polonistykę Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, miał za sobą dzieciństwo 
spędzone we wsi Szczytna koło Jarosławia 
oraz naukę w tym malowniczym podkar-
packim mieście w wyjątkowej na ówcze-
sne czasy szkole średniej. Było to bowiem 
liceum prywatne – Małe Seminarium Domi-
nikanów, powstałe na bazie Gomułkowskiej 
„odwilży”. Niestety, matury nie mógł tu już 
zdawać ze względu na likwidację placówki; 
zrobił ją więc eksternistycznie w Poznaniu. 
Jednak szkoła prowadzona przez zakon od-
cisnęła na nim wyraźny ślad formacji reli-
gijnej, z którym związany też był zapewne 
wybór uczelni. 

Od I roku studiów na KUL (1962-1968) 
jego zainteresowania naukowe szły w pa-
rze z fascynacją językiem i kulturą angiel-
ską, które znał jak mało kto w tamtych la-
tach w Polsce. Już jako student, a następ-
nie asystent prowadził pod naukową opieką  
prof. Stefana Sawickiego Sekcję Tłumaczeń 
w Kole Polonistów Studentów KUL. Zaowo-
cowała ona poważnym pismem naukowym 
„Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury 
i Metodologii Badań Literackich”, które na 
krajowym gruncie było przedsięwzięciem 
pionierskim, mającym na celu przekłady naj-
ważniejszych teoretycznych prac obcojęzycz-
nych na język polski (w latach 1966-1982 
ukazało się 5 zeszytów, z których pierwszy 
poprzedził słynne Archiwum przekładów 
„Pamiętnika Literackiego”). Japola dał się 
w tej pracy poznać jako bardzo dobry tłu-
macz z języka angielskiego i wnikliwy ko-
mentator tekstów teoretycznych.

Dziedziny, które zaczął następnie upra-
wiać profesjonalnie, czyli teoria literatury 
i metodologia badań literackich, w połącze-
niu ze wspomnianymi kompetencjami języ-
kowymi szybko pozwoliły mu znaleźć szlaki 
własnej refleksji badawczej. Były to najpierw 
anglojęzyczna teoria literatury (zwłaszcza 
teoria metafory, której poświęcił magiste-
rium o I.A. Richardsie i doktorat na temat 
anglosaskich badań nad przenośnią), a na-
stępnie relacja między oralnością i piśmien-
nością. W latach 70. i 80. przyszły wyjazdy 
zagraniczne, stypendia (z Fulbright Scholar-
ship na czele), a także wykłady. Podczas jed-
nego z pobytów w USA młody badacz ze-
tknął się z osobą jezuity Waltera Jacsona On-
ga (1912-2003). To właśnie z pracami tego 
amerykańskiego antropologa zostanie głów-
nie złączone całe dojrzałe życie naukowe 

DR HAB. ADAM FITAS, PROF. KUL
Instytut Filologii Polskiej

Był teoretykiem literatury i tłumaczem, wybitnym 
znawcą anglosaskiej teorii literatury i krytyki 
literackiej, pionierem polskich badań nad oralnością 
i piśmiennością, nauczycielem wielu pokoleń polonistów 
i anglistów, człowiekiem głębokiej wiary.

fot. ze zbiorów rodziny Józefa Japoli

Japoli. Z Ongiem wiąże się też jedno z pierw-
szych moich spotkań z Profesorem.

Otóż pamiętam, jak z kolegami na II ro-
ku studiów wybraliśmy się na egzotycznie 
w tamtych latach brzmiący wykład: „Ong”. 
Żartowaliśmy, o czym może być mowa, 
a prowadzący już na pierwszym spotkaniu 
powiedział swoim spokojnym i dość flegma-
tycznym głosem, że studenci amerykańscy 
mają nawet przedmiot zatytułowany „On-
glish”, a prace Waltera Onga robią – zresztą 
nie tylko w badaniach anglosaskich – świa-
tową karierę. Pamiętam, że przyjęliśmy te 
wieści z lekkim przymrużeniem oka; w koń-
cu każdy prowadzący zachwala swoje polet-
ko. Jednak Japola miał rację, a jego tłuma-
czenia oraz badania okazały się prawdziwą 
rewelacją w polskim literaturoznawstwie 

i całej humanistyce. Niedługo po ukaza-
niu się przekładu Oralności i piśmienności 
(Lublin 1992) rozmnożyły się polskie pra-
ce inspirowane książką, a Ong zaczął być 
jednym z licznie cytowanych autorów.  
Prof. Japola cierpliwie dbał o dalszą re-
cepcję jego pism. Mało kto wie, że drugie 
wydanie przekładu (Warszawa 2011) by-
ło przez pewien czas jedyną (!) na świecie 
edycją dzieła badacza amerykańskiego wol-
ną od błędów powielanych w wydaniach 
anglojęzycznych, nawet za życia Onga (in-
formacje Japoli, przekazane wydawnictwu  
Routledge, zostały uwzględnione w 30th An-
niversary Edition Orality and Literacy, Lon-
don and New York 2012). Poza tym Japola 
dzięki monograficznym artykułom i książce 
o badaczu (Tekst czy głos? Waltera J. Onga 

antropologia literatury, Lublin 1998), a tak-
że antologii przekładów tekstów Onga (Oso-
ba – świadomość – komunikacja. Antologia, 
Warszawa 2009) stał się nie tylko głównym 
polskim odkrywcą i propagatorem, ale tak-
że cenionym interpretatorem myśli ame-
rykańskiego antropologa. A że idee jezuic-
kiego badacza zapłodniły całą współczesną 
humanistykę – także inicjatorem i kontynu-
atorem badań w zakresie jednego z najbar-
dziej istotnych współcześnie interdyscypli-
narnych nurtów kultury.

Równolegle do badań teoretycznych oraz 
tłumaczeń rozwijał Japola od najwcześniej-
szych swoich prac krytycznoliterackich oraz 
naukowych zainteresowania literaturą an-
glojęzyczną. Obok ujęć syntetycznych, po-
święconych na przykład literaturze kanadyj-
skiej, szczególną uwagę zwracał na XX-wiecz-
nych autorów amerykańskich związanych 
z chrześcijaństwem (John Updike, Flannery 
O’Connor, Walker Percy). Planował większą 
rzecz o związkach literatury i religii w ame-
rykańskiej tradycji pisarskiej, interesowała 
go także recepcja Biblii w anglosaskim krę-
gu kulturowym. Pracował od wielu lat nad 
tymi kwestiami, także już w trakcie kiero-
wania odnowioną Katedrą Literatury Po-
równawczej (1999-2014), która czekała na 
odpowiednią osobę aż od lat tużpowojen-
nych, kiedy została utworzona z myślą o Ja-
nie Parandowskim.

Nauczyciel
O prof. Japoli jako dydaktyku krąży-

ły wśród studentów polonistyki i anglisty-
ki plotki oraz legendy, że jest na zajęciach 
trudny, wymagający, zdystansowany... Jego 
grupy ćwiczeniowe przeważnie nie były zbyt 
liczne, ponieważ studenci – wiedzeni tymi 
anonsami starszych roczników – przenosili 
się często do innych wykładowców. Co tę le-
gendę łączyło z prawdą? 

Niewątpliwie prof. Japola należał do te-
go typu ludzi, którzy znacznie zyskują do-
piero przy bliższym poznaniu. Pierwsze spo-
tkanie z podobnymi, dość introwertyczny-
mi osobowościami i tzw. pierwsze wrażenie 
może często wprowadzać w błąd. Do dziś 
część byłych studentów Japoli wspomina go 
szorstko, inni zaś mówią o nim z uznaniem. 
Niewątpliwie był oryginałem, jednym z tych 
naukowców i nauczycieli, o których opo-
wiada się wiele anegdot, a także przytacza 
po latach fragmenty ich ćwiczeń, wykładów 
czy egzaminów. Wydaje mi się, że owa am-
biwalencja reakcji uczniów Japoli wynikała, 
jak się po latach zorientowałem, nie tylko 

z jego charakteru, ale także ze swoistej me-
tody dydaktycznej. Polegała ona, primo, na 
dość ostrym od początku testowaniu ambi-
cji i inteligencji nieopierzonego studenta. 
Była to swoista próba ognia, którą wytrzy-
mać mogli tylko najbardziej zawzięci i naj-
wytrwalsi (Profesor powtarzał wielokrot-
nie, że nie każdy może być studentem szko-
ły wyższej). Secundo, istotą jego metody 
była nauka niezależności i obrony własnego 
zdania oraz przekonanie o potrzebie holi-
stycznego podejścia do nauki, by w pogoni 
za nią nie zagubić siebie. Ten drugi kom-
ponent metody (nauka niezależności i hie-
rarchii spraw) objawiał się w częstej dygre-
syjności wykładu Japoli, który lubił zbaczać 
z tematu, wprowadzać wątki pozanaukowe, 
czasem pośrednio związane z ważnymi do-
świadczeniami osobistymi. Był w tym, jak 
dziś myślę, pewien rys antropologiczny Pro-
fesora, który chciał nie tylko wyuczyć spe-
cjalistę w konkretnej dziedzinie, ale i wy-
chowywać człowieka świadomego, że w ży-
ciu nie da się uniknąć różnych zakrętów czy 
upadków, a wówczas godnie trzeba stawić 
im czoła. 

Dorobek dydaktyczny Japoli to 5 dokto-
rów (4 anglistów i 1 polonista) oraz około 40 
magistrów (mniej więcej po 20 studentów 
obydwu filologii).

Człowiek
Jednak Japola żył nie tylko nauką i dydak-

tyką. Na koniec przytoczę jeszcze inne moje 
z nim spotkanie, które – jak mi się wydaje – 
rzuci nieco więcej światła na jego profil nie 
tylko badawczy czy nauczycielski, ale – po 
prostu – ludzki.

Na początku lat 90. ubiegłego stule-
cia szukałem materiałów do pracy rocznej 
z poetyki, poświęconej pamiętnikowi mó-
wionemu Aleksandra Wata Mój wiek. Do-
wiedziałem się, że problematykę związa-
ną z różnicami pomiędzy mową a pismem 
zgłębia asystent prof. Sawickiego, wów-
czas dr Józef Japola. Z tremą początkują-
cego studenta zaczepiłem go po wykładzie 
z prośbą o radę. Natychmiast zaoferował 
mi pożyczenie maszynopisu swojego tłuma-
czenia fundamentalnej pracy Waltera Onga 
Oralność i piśmienność, mimo że rzecz nie 
była jeszcze drukowana, a za tydzień czy 
dwa miała być dopiero oddana do wydaw-
nictwa. Od razu więc zaskoczenie i miłe roz-
czarowanie, co więcej – wykładowca owia-
ny legendą nieprzystępnego okazał się życz-
liwy i bardzo pomocny. Czytając przekład, 
natrafiłem na takie zakończenie wstępu 

tłumacza: „Słowa podzięki kieruję też do 
moich córek: piętnastoletniej Justyny, która 
z entuzjazmem przepisała gros manuskryp-
tu, Agnieszki, która robotę ukończyła, i Ma-
tyldy, autorki projektu okładki”. Pomyśla-
łem wówczas, że pożyczający mi hojnie ma-
szynopis dr Japola jest człowiekiem bardzo 
rodzinnym, związanym silnie, jak się póź-
niej okazało, nie tylko z córkami, ale także 
z synem i przede wszystkim żoną. 

Gdy po kilku latach zacząłem pracować 
w Katedrze Teorii Literatury, szybko – mimo 
sporej różnicy wieku – zostaliśmy kolegami 
i wówczas mogłem się przekonać, jak bardzo 
Józek żyje nie tylko nauką, ale także rodziną 
i wiarą pielęgnowaną w ramach wspólno-
ty neokatechumenalnej. Współprzeżywał ze 
swoimi bliskimi ich radości i smutki, sukce-
sy i niepowodzenia, a prawdziwą dumą na-
pawały go wnuczęta, licznie witające świat 
w ostatnich latach (do tej pory w liczbie 17). 
Był dla mnie, ale chyba nie tylko, człowie-
kiem poukładanym, który ma odpowiednią 
hierarchię spraw: od Pana Boga na miejscu 
pierwszym poprzez obowiązki rodzinne, a na 
służbowych kończąc. Wszystkie te powinno-
ści traktował bardzo poważnie, aczkolwiek 
wnosił w ich „uprawianie” swoisty dystans 
i poczucie humoru. Stąd często patos ob-
niżał żartem, a solenną powagę zabarwiał 
dowcipem. Stąd też nie obnosił się ze swoją 
wiarą, nie afiszował, ale po prostu codzien-
nie i systematycznie wyznawał. W nekrologu 
napisano o nim: człowiek wiary, ale w jego 
wypadku trzeba koniecznie dopowiedzieć: 
człowiek głębokiej wiary. Objawiła się ona 
wyraźnie w jego pełnych dotkliwego cier-
pienia nie tylko dniach ostatnich, ale całych 
tygodniach i miesiącach szybko postępują-
cej choroby. Tracił wtedy stopniowo głos, 
a następnie także możliwość ruchu i w ogó-
le kontaktu z ludźmi. Na kolejny mój e-mail 
już nie odpisał, ale dał znać pustą odpowie-
dzią, że go otrzymał i przeczytał. Gdy dziś po-
wracam do osoby Profesora myślą, narzuca 
mi się uporczywie końcowa część Modlitwy 
Norwida: 

„Jestem z n a m i ę!...
Sam głosu nie mam, Panie, dałeś słowo.
Lecz wypowiedzieć któż ustami zdoła?
Przez Ciebie prochów stałem się Jehową,
Twojego w piersiach mam i czczę anioła.
To rozwiąż jeszcze głos – bo anioł woła!”.

Anioł przyszedł do Profesora w cichym 
i błogim śnie 1 XI 2018 r., w dzień Wszyst-
kich Świętych.
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Prof. Jerzy Rebeta 
(1932-2018)

Asystent, adiunkt, docent, 
profesor nadzwyczajny

Jerzy Rebeta urodził się 14 IV 1932 r. w Częstochowie jako syn 
Stanisława i Marii z domu Jagoda.

W 1951 r. zdał egzamin maturalny w Gimnazjum im. Henryka 
Sienkiewicza w Częstochowie, a następnie rozpoczął studia na Wy-
dziale Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1957 r. uzy-
skał stopień magistra filozofii w zakresie filozofii praktycznej.

Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Pawła Czarto-
ryskiego. Pod jego też kierunkiem pisał rozprawę doktorską. Po 
przejścia prof. Czartoryskiego do PAN promotorem jego doktoratu 
zgodziła się zostać prof. Hanna Waśkiewicz, kierownik Katedry Pra-
wa, w której J. Rebeta był pierwotnie zatrudniony. W październiku 
1957 r. został pracownikiem Katedry Socjologii, działającej wówczas 
na Wydziale Filozofii. 

 16 I 1968 r. uchwałą Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL 
Jerzy Rebeta uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. Ko-
mentarz Pawła z Worczyna do »Etyki Nikomachejskiej« Arystotelesa 
z 1424 r. Zarys problematyki filozoficzno-społecznej (praca została 
wydana w 1970 r. we Wrocławiu, nakładem Ossolineum). Publikacja 
ta (podobnie jak inne książki i artykuły J. Rebety) oparta była na wy-
nikach badań kilkuset rękopisów, zachowanych w bibliotekach pol-
skich i zagranicznych.

Stopień naukowy doktora habilitowanego został nadany  
drowi Jerzemu Rebecie 29 III 1984 r. decyzją Rady Wydziału Nauk 
Społecznych. Podstawą tego wniosku był bogaty dorobek naukowy 
oraz rozprawa habilitacyjna pt. Początki nauk społecznych w Polsce. 
Podstawy metodologiczne (wydana w 1988 r. we Wrocławiu, nakła-
dem Ossolineum). Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: 
prof. H. Waśkiewicz, prof. P. Czartoryski i prof. Juliusz Domański. 

Na podstawie aprobującej oceny dorobku naukowego dra hab. Je- 
rzego Rebety Senat Akademicki KUL w dniu 28 III 1992 r. awansował 
go na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prof. Rebeta przepraco-
wał 49 lat jako asystent, adiunkt, docent i profesor nadzwyczajny.

Ceniony badacz

Od samego początku pracy naukowej Jerzy Rebeta był cenionym 
badaczem. Wykazywał się twórczym podejściem do problematyki fi-
lozoficznej, społecznej i politycznej, zarówno w perspektywie histo-
rycznej, jak i współczesnej. Był jednym z pierwszych badaczy, którzy 
w oryginalny i zupełnie nowy sposób podjęli badania nad grupami 
nacisku. Według jego typologii grupy nacisku (grupy interesu, lob-
by) dzielą się na instytucjonalne (m.in. związki zawodowe, Kościoły) 
i okazjonalne (strajki, manifestacje).

W dorobku naukowym prof. J. Rebety zdecydowaną większość 
stanowią publikacje poświęcone najsłabiej zbadanej najwcześniej-
szej polskiej myśli społecznej i politycznej, która rodziła się i była 
głoszona w odnowionej w 1400 r. wszechnicy krakowskiej w pierw-
szych dziesięcioleciach XV w. Nawiązując do swoich badań, Profe-
sor bardzo często podkreślał, że biorąc pod uwagę doświadczenia 
historyczne, Polska nie miała się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, 

DR HAB. ANDRZEJ PODRAZA, PROF. KUL 
DR HAB. WOJCIECH GIZICKI, PROF. KUL
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych 
doktorzy wypromowani przez prof. Jerzego Rebetę

Prekursor badań politologicznych  
na KUL. Zmarł 11 XI 2018 r.  
Społeczność akademicka pożegnała go  
16 XI 2018 r. podczas Mszy św. 
pogrzebowej, sprawowanej  
w kościele akademickim KUL.

była wzorem dla innych państw, między innymi w kwestii tolerancji 
religijnej.

Prof. Jerzy Rebeta był ceniony zarówno na KUL, jak i poza nim. 
Brał czynny udział w ogólnopolskim i zagranicznym życiu naukowym. 
Uczestniczył w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. 
Ściśle współpracował z Polską Akademią Nauk. Był członkiem Za-
rządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Wielo-
krotnie, nie bez trudu związanego z problemami paszportowymi, 
wyjeżdżał na staże, stypendia i badania zagraniczne. Szczególnie bli-
skie relacje łączyły go z placówkami badawczymi w Belgii i Holandii 
(zwłaszcza Katholieke Universiteit Leuven i Université Catholique de 
Louvain), gdzie przebywał na miesięcznych stypendiach. Korzystał 
też ze stypendiów w Watykanie i Londynie. Wyjeżdżał do Trnawy na 
Słowacji z wykładami na tamtejszym uniwersytecie.

Prof. Rebeta jest prekursorem badań politologicznych na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. Był długoletnim pracownikiem In-
stytutu Socjologii KUL, którym przez pewien czas również kierował 
(wtedy Instytut nosił nazwę Sekcja Społeczna, a jego kierownik był 
odpowiednikiem dzisiejszego dyrektora). Rozwój badań politologicz-
nych na KUL stał się możliwy dzięki szerokiej formule studiów socjo-
logicznych, najpierw w ramach Wydziału Filozofii, a później w szcze-
gólności w ramach Sekcji Społecznej istniejącej w strukturze powsta-
łego w 1980 r. Wydziału Nauk Społecznych. Z uwagi na uwarunkowa-
nia polityczne czasów PRL niemożliwe było kształcenie politologów 
na KUL, stąd przedmioty politologiczne wykładano w ramach Sekcji 
Społecznej, po której ukończeniu można było uzyskać tytuł zawo-
dowy magistra socjologii. Wynikało to ze sporego pokrewieństwa 
pomiędzy socjologią a politologią, gdyż nauki te w różny sposób 
próbują wyjaśnić skomplikowaną naturę rzeczywistości społecznej, 
w tym politycznej.

Prof. Jerzy Rebeta był przez kilka lat członkiem i sekretarzem re-
dakcji czasopism wydawanych na KUL. Skutecznie wywiązywał się 
z zadań, zwłaszcza tych bardzo trudnych związanych z ingerencjami 
cenzury. Przez kilka lat wchodził w skład Redakcji Naukowej „Acta 
Mediaevalia”. 

Wymagający dydaktyk

Aktywność dydaktyczna Profesora obejmowała różne przedmio-
ty. Prowadził on zajęcia między innymi z zakresu historii filozofii spo-
łecznej, filozofii prawa, elementów nauk politycznych, historii myśli 
politycznej i społecznej, wstępu do nauk politycznych. Zajęcia te ce-
chował wysoki poziom merytoryczny, a wiedza prof. Rebety budziła 
niezwykły podziw i szacunek. 

Profesor był przyjaznym, choć niezwykle wymagającym wykła-
dowcą. Z wyjątkową pasją potrafił prezentować i wyjaśniać zawi-
łe niejednokrotnie problemy społeczno-polityczne. Zdecydowanie 
uczył i wymagał od studentów twórczego myślenia oraz konkretne-
go formułowania i rozwiązywania problemów. Owa nieustępliwość 
w egzekwowaniu „umiejętności myślenia” przydaje się bowiem za-
równo podczas studiów, jak i w życiu zawodowym. Udzielane odpo-
wiedzi musiała cechować konkretność i precyzja. Jako przykład takie-
go podejścia do wiedzy można podać słynne i zawsze obecne w ka-
nonie zajęć i egzaminów Profesora pytanie o różnicę między partią 
a grupą nacisku. Nie oczekiwał przy tym wyszukanej i rozbudowanej 
odpowiedzi. Wystarczyło konkretne i celne stwierdzenie, że inny jest 
cel obu podmiotów! 

Zajęcia Profesora nie były również pozbawione jego słyn-
nego i szlachetnie uszczypliwego humoru. Co więcej, cechą 

charakterystyczną stała się inteligentna ironia i subtelne piętnowa-
nie nierozsądku. 

Profesor wypromował, w ramach seminarium z politologii, 
7 doktorów. Był również promotorem wielu prac magisterskich. 
W części z nich, w tym w kilkudziesięciu napisanych w Filii Wydzia-
łu Nauk Społecznych w Stalowej Woli, seminarzyści Profesora po-
dejmowali istotne i nowatorskie analizy związane z problematyką 
grup nacisku.

Sprawny organizator

Prof. Jerzy Rebeta angażował się w prace organizacyjne na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim. Szczególnie ważne, wymagające 
odpowiednich zabiegów, związane były z ogólnopolską sesją ko-
pernikowską, zorganizowaną przez władze Uniwersytetu z okazji 
500. rocznicy urodzin astronoma, oraz z wyjazdami społeczności 
uniwersyteckiej na spotkania z Janem Pawłem II w Częstochowie 
i Warszawie. 

W 1989 r. Profesor został mianowany kierownikiem powstałej 
z jego inspiracji Katedry Historii Myśli Społecznej i Politycznej, prze-
mianowanej decyzją Senatu Akademickiego KUL z 30 VI 1993 r. na 
Katedrę Politologii. Badania prowadzone w Katedrze Politologii mia-
ły niezwykle istotne znaczenie w wyjaśnieniu zjawisk występujących 
w wymiarze globalnym, regionalnym i w odniesieniu do Polski. Były 
one odpowiedzią na dynamiczną transformację porządku między-
narodowego, czyli środowiska, w którym funkcjonuje Polska. Od 
samego początku istnienia Katedry Politologii jej pracownicy mieli 
za zadanie rozwijanie badań z zakresu socjologii polityki oraz dopro-
wadzenie do powołania odrębnego kierunku studiów: politologia. 
W związku z powstaniem 1 IX 2009 r. Instytutu Politologii Katedra 
Politologii została przemianowana na Katedrę Stosunków Międzyna-
rodowych i stała się częścią nowego Instytutu. 

Prof. Rebeta wniósł także wkład w rozwój specjalizacji mene-
dżersko-związkowej, funkcjonującej na Wydziale Nauk Społecznych. 
Prowadził również przez lata wykłady, proseminarium i seminarium 
magisterskie w Filii WNS KUL w Stalowej Woli.

Profesor umiejętnie prowadził zawiłe sprawy, również z zakresu 
administracyjnego. Wykazywał się przy tym dokładnością i opie-
kuńczością, zarówno nad studentami, jak i pracownikami. W tym 
miejscu wypada przywołać opinię prof. Hanny Waśkiewicz z 1992 r.,  
jednoznacznie doceniającą pracę organizacyjną prof. Jerzego Rebe-
ty, którego cechowała duża wyrozumiałość i dyplomatyczny talent 
w przezwyciężaniu trudności.

Życie prywatne

18 VII 1959 r. Jerzy Rebeta zawarł związek małżeński z Alicją Ro-
mualdą Pabin. Mieli 3 dzieci: córki Katarzynę Cedro i Magdalenę 
Postępską oraz syna ks. dra Wojciecha – obecnie ojca duchownego 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, delegata bi-
skupa do spraw misji, a także 2 wnuczki i 6 wnuków.

Z pracą na Uniwersytecie, liczącą bez mała pół wieku, wiązały się 
działania i poglądy polityczne Profesora dotyczące różnych wydarzeń 
w kraju i zagranicą. Do nich należało podpisanie znanego „Memoria-
łu 101”, wystosowanego w 1976 r. przez intelektualistów w sprawie 
zmian konstytucji. Przede wszystkim zaś był to udział w najwcze-
śniejszym okresie działalności NSZZ „Solidarność”. 

Dla swoich uczniów prof. Jerzy Rebeta pozostanie w życzliwej pa-
mięci jako wspaniały człowiek, mistrz i wzór naukowo-dydaktyczny.
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Śp. ks. prof. Jan Chwałek 
– wspomnienie

Napoczątku października 2018 r. od-
wiedziłam Księdza Profesora w jego 

rodzinnym domu w Woli Baranowskiej. Nie 
przypuszczałam, że będzie to nasze ostatnie 
spotkanie. Profesor pokazywał mi w kompu-
terze 4 książki, nad którymi pracował: Sagę 
rodu organów, Monografię zabytkowych or-
ganów w Kazimierzu Dolnym, Budowę orga-
nów (wyd. II) i Wspomnienia. Dwie pierwsze 
były już według mnie ukończone, ale zna-
ny ze swej dokładności, a wręcz skrupulat-
ności Profesor wciąż coś poprawiał i uzu-
pełniał. Nie mógł wówczas chodzić, ale był 
jeszcze pełen naukowych planów, zachowy-
wał trzeźwość umysłu i ciekawość świata, 
która zawsze mu towarzyszyła. Ta wszech-
stronność zainteresowań sprawiała, że był 
muzykologiem, nauczycielem muzyki, dyry-
gentem, budowniczym i konserwatorem or-
ganów, rzeczoznawcą zabytkowych instru-
mentów, majsterkowiczem „złotą rączką”, 
znawcą komputerów oraz wszelkich tech-
nicznych i elektronicznych nowinek. Wszyst-
ko to wplatał jednak w cel nadrzędny – w po-
wołanie kapłańskie i posługę duszpasterską.

Kreśląc sylwetkę i dokonania ks. prof. Jana  
Chwałka, uwzględnię te na pozór odrębne, 
a w jego życiu tak ściśle połączone profesje.

Muzykolog

W 1956 r. ks. Chwałek został skierowany 
przez bpa Jana Kantego Lorka na studia mu-
zykologiczne na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, gdzie w roku 1961 otrzymał ty-
tuł magistra teologii ze stopniem licencjata 
i został zatrudniony w Katedrze Muzykologii. 
W 1964 r. uzyskał stopień doktora, w 1980 r. 
doktora habilitowanego, w 1981 r. został po-
wołany na stanowisko docenta, a w 1992 r. 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
W latach 1982-1985 był dyrektorem Instytu-
tu Muzykologii, w latach 1984-2005 kierow-
nikiem Katedry Instrumentologii. W 2005 r. 
przeszedł na emeryturę.

Na początku swej naukowej drogi zaj-
mował się chorałem gregoriańskim, zgod-
nie z sugestią ks. prof. Hieronima Feichta. 
Po doktoracie i uzyskaniu samodzielności 
naukowej zainteresował się problematy-
ką organologiczną. Jako kierownik jedynej 
w Polsce Katedry Instrumentologii wypraco-
wał metodę inwentaryzacji zabytkowych in-
strumentów i badań struktury brzmieniowej 
organów. Zajmował się rozwiązaniami kon-
strukcyjnymi w organach, wykonał kilkana-
ście dokumentacji technicznych XVII- i XVIII-
-wiecznych pozytywów przenośnych. Badał 

DR HAB. MARIA SZYMANOWICZ, PROF. KUL
Instytut Muzykologii

Urodził się 7 I 1930 r. w Woli Baranowskiej, zmarł  
30 XI 2018 r. w Babulach koło Padwi Narodowej. 
Został pochowany na cmentarzu parafialnym 
w rodzinnej miejscowości. 

dawne systemy strojenia instrumentów klawiszowych, a wiedzę teoretyczną w tym zakresie 
stosował w praktyce, o czym będzie poniżej. 

Wypromował 12 doktorów i 114 magistrów. Należał do Towarzystwa Naukowego KUL, 
Związku Kompozytorów Polskich (Sekcja Muzykologów), Polskiego Towarzystwa Muzyki 
Dawnej, International Musicological Society, Gesellschaft der Orgelfreunde, komitetu re-
dakcyjnego „Studiów Sandomierskich” i „Zeszytów Naukowych KUL”. Jest autorem książki 
Budowa organów, ponad 50 artykułów naukowych, 27 haseł encyklopedycznych, ponad 
20 artykułów popularnonaukowych. Został odznaczony medalem Signum Universitatis KUL, 
Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL (pośmiertnie) oraz medalem Per musicam ad fidem.

Nauczyciel muzyki i dyrygent

W latach 1963-1972 oraz 1994-2000 ks. J. Chwałek był profesorem w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Sandomierzu. W pierwszym okresie pracy prowadził lekcje śpiewu, 
uczył zainteresowanych kleryków gry na fortepianie i organach, prowadził chór seminaryj-
ny i amatorskie zespoły instrumentalne, organizował koncerty. W roku 1958, na polecenie  
bpa J.K. Lorka, rozpoczął wykłady i ćwiczenia z muzyki na kursie organistowskim w Sando-
mierzu; prowadził je do 1972 r. W 1963 r. został powołany do Diecezjalnej Komisji ds. Or-
ganistowskich oraz na egzaminatora kandydatów na organistów w diecezji sandomierskiej. 
W latach 1968-1972 był także dyrygentem chóru katedralnego. W drugim okresie pracy 
w seminarium duchownym prowadził wykłady z muzykologii. Skomponował 4 jednogłosowe 
msze z akompaniamentem organowym. 

Organmistrz i rzeczoznawca zabytkowych organów

W 1972 r. ks. J. Chwałek podjął zajęcia zlecone w Krakowskim Oddziale Pracowni Konser-
wacji Zabytków, a w latach 1975-1982 współpracę tę kontynuował na pół etatu. W 1974 r. 
uzyskał dyplom czeladnika w rzemiośle organmistrzostwo w Izbie Rzemieślniczej Miasta Sto-
łecznego Warszawy i w 1988 r. dyplom mistrzowski w Izbie Rzemieślniczej w Krakowie. Od 
1997 r. był rzeczoznawcą Ministra Kultury i Sztuki (obecnie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego) w dziedzinie ochrony zabytków ruchomych, specjalność: konserwacja zabyt-
kowych organów. Od 1998 r. był członkiem komisji egzaminacyjnej czeladniczo-mistrzow-
skiej w Izbie Rzemieślniczej w Krakowie. 

Zbudował 3 pozytywy przenośne, a także organy w kościołach parafialnych  w Dwikozach, 
Skotnikach i Zawichoście oraz w kaplicy WSD w Sandomierzu. We współpracy z siostrzeń-
cem Grzegorzem Stawowym zbudował 36-głosowe organy w bazylice św. Kazimierza w Ra-
domiu oraz 20-głosowe w kościele w Wierzawicach. Przebudował instrumenty w kościele 
św. Michała w Sandomierzu, w katedrze sandomierskiej oraz w kościele akademickim KUL. 
Z ramienia wojewódzkich konserwatorów zabytków uczestniczył w pracach konserwator-
skich organów w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym, w kościele św. Andrzeja w Olkuszu, 

w kościele cysterskim w Jędrzejowie, wykonał konserwację XVII-wiecznego pozytywu z Mu-
zeum Diecezjalnego w Sandomierzu oraz kilkadziesiąt remontów organów w kościołach die-
cezji sandomierskiej. 

Trzeba także podkreślić zasługi Księdza Profesora w zakresie instrumentarium KUL. Otóż, 
zaprojektował organy w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które pod jego nadzorem 
wykonał warszawski organmistrz Włodzimierz Truszczyński. Przez wiele lat bezinteresownie 
naprawiał i stroił wszystkie organy Instytutu Muzykologii.

Profesor-organmistrz to w pewnym sensie ewenement. W powszechnym mniemaniu bu-
downiczy organów jest rzemieślnikiem, który wykonuje wyuczone czynności. Ks. prof. Chwa-
łek rzemiosło podbudował solidną wiedzą. Studiował dawne traktaty teoretyczne i obcoję-
zyczną literaturę fachową, podpatrywał rozwiązania konstrukcyjne dawnych mistrzów. Swoją 
wiedzę wykorzystywał w praktyce, na przykład zastosował strój naturalny w XVII-wiecznych 
organach w Olkuszu (strój z epoki) czy rozwiązanie konstrukcyjne traktury w radomskich or-
ganach na wzór niemieckiego organmistrza z XIX w. Friedricha Ladegasta.

Majsterkowicz „złota rączka”

Jan Chwałek, gdyby nie był księdzem profesorem, mógłby świadczyć usługi dla ludno-
ści jako stolarz, ślusarz, elektryk, elektromechanik, mechanik samochodowy, hydraulik... Te 
umiejętności wykorzystywał przy budowie organów i dla własnych potrzeb. Na KUL można 
go było spotkać na korytarzu Gmachu Głównego w „niewyjściowym” ubraniu, z narzędziami 
wystającymi z teczki. Ksiądz Profesor nie wstydził się roboczego ubrania, z godnością zamie-
niał je na uniwersytecką togę i sutannę prałata.

Miłośnik poezji

Czy można połączyć pracę stolarza, elektryka i mechanika z umiłowaniem poezji najwyż-
szych lotów? Okazuje się, że można. Ksiądz Profesor jest tego najlepszym przykładem. Znał 
na pamięć bardzo długie fragmenty głównie dzieł Mickiewicza i Norwida. Recytował je na 
uroczystościach w Instytucie Muzykologii, najczęściej podczas spotkania opłatkowego i świę-
ta patronalnego IM w dniu św. Cecylii, czym wzbudzał aplauz i podziw studentów. Na pytania, 
skąd ta znajomość poezji, z uśmiechem odpowiadał: „W dzieciństwie byłem urwisem. Pani 
w szkole dawała mi wybór – albo siedzisz w kozie, albo za karę uczysz się wiersza. Zawsze 
wolałem uczyć się wiersza. Znajomość poezji została mi więc z dzieciństwa”. Może tak było, 
ale wiem, że czytał poezję i uczył się jej fragmentów na pamięć do końca pobytu w Lublinie. 
Już po jego przejściu na emeryturę ofiarowałam mu tomik wierszy Wisławy Szymborskiej. Na 
najbliższym spotkaniu muzykologicznym recytował fragmenty z tego tomiku. Czy tym utrzy-
mywał tylko sprawność umysłu? Z pewnością nie, to było prawdziwe umiłowanie literatury. 

Profesor miał także zdolności plastyczne. Z wielkim powodzeniem kopiował ołówkiem wy-
bitne dzieła malarstwa. Jak twierdził, wykonywał te rysunki w młodości, później zaprzestał 
z braku czasu, ale też z powodu coraz mniejszej sprawności rąk.  

Kapłan

Ks. prof. Jan Chwałek, mimo rozlicznych 
obowiązków zawodowych, nigdy nie zaprze-
stał posługi duszpasterskiej. Jako mieszka-
niec lubelskiego osiedla LSM początkowo 
przynależał do parafii św. Józefa, później do 
parafii Przemienienia Pańskiego. W miarę 
możliwości służył przy ołtarzu i w konfesjo-
nale. W początkach organizacji parafii cho-
dził z wizytą duszpasterską (kolędą) w blo-
kach LSM. Głosił także rekolekcje w para-
fiach diecezji sandomierskiej i radomskiej, 
tematem ich często było 10 przykazań. 
Ks. Chwałek przywiązywał bowiem wielką 
wagę do fundamentów. Krytykował duszpa-
sterstwo oparte na – jak mawiał – świecz-
ce i gitarze. Otaczał także kapłańską opie-
ką pracowników i studentów muzykologii. 
Uczestniczył w pogrzebach członków ich ro-
dzin, błogosławił związki małżeńskie, chrzcił 
dzieci. 

W 2011 r. ks. Chwałek opuścił Lublin i za-
mieszkał w domu rodzinnym w Woli Bara-
nowskiej. Nadal służył jako kapłan w miej-
scowej parafii. Kiedy nogi zaczęły odmawiać 
mu posłuszeństwa, kupił używany samo-
chód, aby móc pokonać niespełna półkilo-
metrową drogę z domu do kościoła. U schył-
ku życia powrócił do muzyki – w Woli Ba-
ranowskiej założył 4-głosowy chór miesza-
ny Chorus Familiaris, którego dyrygentem 
została jego bratanica Agata Chwałek-Nińo. 
Chór ten był jego radością i dumą. 

Dobry człowiek

Absolwenci muzykologii KUL, kreśląc 
w swych wspomnieniach sylwetkę Mistrza 
jako człowieka i pedagoga, wyrażają się 
o nim z największą sympatią i uznaniem. 
Podkreślają takie cechy Profesora, jak: dys-
krecja, uczciwość, szlachetność, skromność, 
zapał w pracy naukowej. W 2010 r. Ksiądz 
Profesor obchodził 80-lecie urodzin. Insty-
tut Muzykologii uhonorował Jubilata księgą 
pamiątkową Artificium, ars, scientia. Aula 
w Kolegium Jana Pawła II wypełniła się po 
brzegi przyjaciółmi, absolwentami i rodziną. 
W księdze pokaźną część zajmują listy gratu-
lacyjne i dziękczynne dyplomantów Księdza 
Profesora. Z listów tych można wyczytać, jak 
wiele dawni studenci mu zawdzięczają. Po 
prostu – był dobrym człowiekiem. Nigdy nie 
szczędził czasu na rozmowę, która niejedno-
krotnie leczyła. W razie potrzeby wspierał 
studentów finansowo. Miał także silne wię-
zi ze swoją rodziną – siostrami, szwagrem, 
braćmi, bratowymi i ich dziećmi. Według re-
lacji siostry Kingi był ostoją rodziny. Żywił 
szczególne nabożeństwo do św. Jana Pawła II,  
któremu zawierzał trudy swojej starości. 

fot. Maria Szymanowicz
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Wyjątkowy kalendarz

P rzygoda z kalendarzem „Wszyscy je-
steśmy pasjonatami życia” rozpoczę-

ła się na ćwiczeniach z psychospołecznych 
podstaw rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych z dr Katarzyną Mariańczyk. Pomysł na 
projekt pojawił się już na pierwszych zaję-
ciach i szybko zaczęliśmy go urzeczywistniać. 
W skład naszego zespołu wchodzili: Oliwia 
Baka, Magdalena Biegalska, Wiktoria Bo-
bieni, Szymon Borzych, Aleksandra Chaber 
i Dominika Cynar. Początki były trudne: za-
chęcenie 12 osób z różnymi niepełnospraw-
nościami i trudnościami do wzięcia udziału 
w projekcie, który wymagał ich czasu i za-
angażowania, wydawało nam się w pewnym 
momencie niemożliwe. Szybko jednak oka-
zało się, że nasi modele to osoby zdetermi-
nowane, o wielkiej pogodzie ducha, chętne 
do niesienia pomocy innym. Znaleźliśmy nie 
12, a 13 osób: w różnym wieku, z różnymi 
doświadczeniami oraz przede wszystkimi 
z różnymi pasjami. Łączyła ich chęć podzie-
lenia się nimi ze światem. Dzisiaj widzimy, że 
na każdym etapie realizacji projektu otrzy-
mywaliśmy ogromną i przekraczającą nasze 
wyobrażenia dawkę dobra. Szybko udało się 
nam znaleźć współtwórców kalendarza: wła-
ściciela przepięknego studia fotograficzne-
go Lublin TN Foto Tomasza Nóżkę, który je 
nam użyczył; utalentowaną makijażystę Emi-
lię Grzywacz oraz fryzjerkę Martę Ciesielską, 
które sprawiły, że nasi uczestnicy czuli się jak 
światowej sławy modele i modelki; fotografa 

DOMINIKA CYNAR
studentka psychologii

Pasjonaci życia – mimo czy wbrew swojej 
niepełnosprawności. Stali się bohaterami projektu 
opracowanego przez studentów psychologii. 

Marka Jachorka, który wykonał genialne zdjęcia; kamerzystę i montera Damiana Bronharda, 
który zadbał o materiał wideo z realizacji projektu; grafika Mikołaja Garlaka, dzięki któremu 
kalendarz finalnie zachwyca odbiorców.

Podczas trzydniowej sesji poznawaliśmy się nawzajem i dobrze się razem bawiliśmy. Ale 
też ciężko pracowaliśmy. Były to piękne 3 dni pełne wzajemnej inspiracji, wymiany doświad-
czeń, nawiązywania przyjaźni.

Kolejne miesiące po edycji kalendarza pokazują, jak ważny był ten projekt: udało się nam 
nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Fiore i przy jego wsparciu oraz pomocy dra hab. 
Wojciecha Otrębskiego, prof. KUL rozpocząć zbiórkę pieniędzy na budowę placu zabaw przy 
Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym „Bratki” w Trzciance koło Wilgi. Dzięki dyrektorowi In-
stytutu Psychologii prof. drowi hab. Piotrowi Francuzowi kolejna zbiórka rozpoczęła się pod-
czas absolutorium psychologii. Przeprowadzenie następnych okazało się możliwe w kościele 
akademickim i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W każdej z nich kalendarz pełnił funkcję 
cegiełki. O naszym projekcie zrobiło się głośno także w mediach: w audycjach Radia Centrum 
i Polskiego Radia Lublin, w reportażu w „Zdarzeniach” i w porannym programie TVP3 Lublin, 
a także w Teleexpresie w TVP. 

W imieniu całego zespołu dziękuję każdej osobie, która zaangażowała się w ten projekt 
i w niego uwierzyła. Przygoda z kalendarzem przerosła nasze oczekiwania, przyniosła wiele 
dobra i wierzymy, że jeszcze wiele przyniesie.

Studiowanie może być fascynującą przygodą lub nieatrakcyjnym 
obowiązkiem. Jak się okazuje – o czym niejednokrotnie przekonałam 
się podczas prowadzenia zajęć – w dużej mierze zależy to od samych 
studentów. W 2018 r. miałam przyjemność prowadzić zajęcia 
z psychospołecznych podstaw rehabilitacji osób niepełnosprawnych na 
III roku psychologii. Zajęcia te mają charakter projektowy i pozwalają 
ujawnić się wielu talentom studentów. Kilkoro z nich podjęło się 
realizacji bardzo ciekawego projektu, który rozpoczął się na zajęciach, 
a potem rozwijał, budząc duże społeczne zainteresowanie. Gratuluję 
studentom pomysłowości, wytrwałości i otwartości na tematykę związaną 
z niepełnosprawnością. 

dr Katarzyna Mariańczyk  
Instytut Psychologii

Pora na otwartość!
Powstało kolejne narzędzie promocji, 
upowszechniania i pozycjonowania treści naukowych 
publikowanych na KUL. To Platforma Czasopism KUL 
– CzasKUL.

Wyzwania współczesności

Upowszechnianie oraz promocja wyni-
ków badań stały się nieodzownym elemen-
tem nowoczesnej polityki naukowej. Kato-
licki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, wpi-
sując się w nową rzeczywistość i chcąc wes-
przeć pracowników KUL w upowszechnianiu 
ich dorobku, stworzył Repozytorium Instytu-
cjonalne KUL. Potrzeba propagowania idei 
otwartego dostępu do publikacji wymagała 
jednak podejmowania dodatkowych działań. 
W ostatnim kwartale 2017 r. w Sekcji Repo-
zytorium BU KUL kiełkowały pierwsze pomy-
sły stworzenia platformy czasopism, która 
pozwalałaby na publikowanie periodyków 
KUL w internecie.

Na początku 2018 r., już pod egidą Dzia-
łu Repozytorium i Pozycjonowania Wydaw-
nictw, podjęto starania o uruchomienie na 
KUL platformy czasopism. Ruszyły prace 
związane z przygotowaniem zamówienia pu-
blicznego i uregulowaniem strony prawnej 
przedsięwzięcia. W czerwcu odbyło się szko-
lenie kilku redakcji i rozpoczęła się imple-
mentacja pierwszych tytułów. Od lipca pro-
wadzono konsultacje dotyczące interfejsu 
i funkcjonalności platformy. W październiku 
2018 r. Platforma Czasopism KUL (CzasKUL) 
zaistniała w przestrzeni wirtualnej pod adre-
sem https://czasopisma.kul.pl.

Nowoczesność w nauce

CzasKUL jest nowoczesną platformą 
otwartych czasopism naukowych wydawa-
nych na KUL w wersji on-line. Pieczę nad 
nią sprawuje zespół Działu Repozytorium 
i Pozycjonowania Wydawnictw. Platforma 
funkcjonuje w modelu Open Journal Sys-
tems (OJS), pozwalającym na elektroniczne 
prowadzenie całego procesu wydawniczego 
– od zgłoszenia artykułu po jego publikację 
w sieci (szczegółowo omawia go Ewa Roz-
kosz w książce Rozwój czasopisma naukowe-
go. Poradnik dla redaktorów i wydawców, 
która została zdeponowana w ReKUL). Obec-
nie wdrożono wersję 3.0 aplikacji, której ak-
tualizacje wprowadzane są na bieżąco.

Narzędzie jest adresowane do redakto-
rów czasopism, recenzentów, naukowców, 
studentów oraz wszystkich zainteresowa-
nych wynikami badań z różnych dyscyplin 
naukowych.

CzasKUL pozwala na darmowe, zgod-
ne z prawem autorskim korzystanie z opu-
blikowanych numerów czasopism, zarów-
no archiwalnych, jak i bieżących. Teksty 

AGNIESZKA KULBAKA
Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

udostępniane są na zasadach open access 
z wykorzystaniem licencji Creative Com-
mons. Przy każdym artykule zamieszczono 
informację o prawach czytelnika względem 
tekstu. Aby otrzymywać na skrzynkę e-mail- 
lową powiadomienia o ukazaniu się nowych 
numerów czasopism, wystarczy założyć kon-
to i odpowiednio je sprofilować.

Indeksowanie – 
cytowanie – prestiż

Platforma Czasopism KUL ma pomagać 
redakcjom czasopism w spełnieniu kryte-
riów aplikacyjnych do międzynarodowych 
baz biobliometrycznych. Może bowiem peł-
nić funkcję domowej strony www tytułu.

Artykułom zamieszczanym na CzasKUL 
nadawane są numery DOI, pozwalające na 
szybkie i jednoznaczne docieranie do plików 
z tekstem prac. Dzięki stosowaniu otwartego 
protokołu OAI-PMH, zaopatrywaniu tekstów 
w konieczne metadane i wyodrębnianiu czę-
ści bibliograficznej możliwe jest skuteczne 
ich przetwarzanie przez roboty wyszukiwa-
rek oraz indeksowanie w bazach. Platforma 
pozwala na generowanie opisów w różnych 
stylach bibliograficznych, przez co wpływa 
na poprawne cytowanie pracy.

Dla każdego artykułu można przygoto-
wać statystyki udostępnień i zbadać cyto-
wanie w bazie Scopus. Dodatkowym atutem 
platformy jest funkcjonalność umożliwiają-
ca dzielenie się informacjami o opublikowa-
nych treściach na profilach społecznościo-
wych. Poza tym CzasKUL oferuje dostęp do 
wtyczek: POL-index, Crossref, Scopus, a tak-
że powiązanie z Google Analytics.

Dzięki zwiększeniu widoczności prac pu-
blikowanych na KUL i poszerzeniu grona ich 
potencjalnych odbiorców Platforma Czaso-
pism KUL ma realny wpływ na wzrost cyto-
walności artykułów naukowych, a tym sa-
mym przyczynia się do osiągnięcia lepszych 
wyników w ewaluacji Uczelni.
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Jednolity System 
Antyplagiatowy
Począwszy od roku akademickiego 2018/2019,  
na wszystkich polskich uczelniach obowiązuje 
jednolity system sprawdzania prac dyplomowych.

O bowiązek sprawdzania prac dyplo-
mowych programem antyplagia-

towym wprowadziła nowelizacja ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym z czerwca 
2016 r., dlatego na KUL wdrożone zostały 
zasady polityki antyplagiatowej oraz zaim-
plementowano Otwarty System Antyplagia-
towy (OSA). Było to rozwiązanie autorskie 
i tymczasowe, ponieważ ustawa zapowiada-
ła równocześnie stworzenie ujednoliconego, 
ogólnie dostępnego programu antyplagiato-
wego. Jesienią 2018 r., podczas warsztatów 
zorganizowanych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, zaprezentowano te-
stowe rozwiązania systemu, który miał być 
w niedalekiej przyszłości wykorzystywany 
do badania oryginalności prac dyplomo-
wych, a w styczniu obecnego roku udostęp-
niono jego pełną wersję pod nazwą Jedno-
lity System Antyplagiatowy (JSA). Od tego 
czasu w JSA sprawdzane są przewidziane do 
obrony prace licencjackie, inżynierskie i ma-
gisterskie. Weryfikacja prac doktorskich czy 
innych związanych z postępowaniami awan-
sowymi będzie odbywała się po utworzeniu 
odpowiednich dla nich repozytoriów.

Jednolity System Antyplagiatowy z pew-
nością standaryzuje badania antyplagiato-
we, a przez wprowadzenie jednakowych 
metod badawczych, baz referencyjnych i al-
gorytmów obliczania podobieństw zapew-
nia równe traktowanie prac studentów na 
wszystkich polskich uczelniach. Jednocze-
śnie nie jest prostym programem statystycz-
nym, który pokazuje powtarzalność znaków, 
ale bada cechy stylometryczne tekstów. JSA 
poza podstawowym sprawdzeniem pracy 
dyplomowej pod kątem plagiatu umożliwia 
także profilowanie badania poprzez wpro-
wadzenie tzw. wykluczeń, czyli ciągów zna-
ków, słów lub wyrażeń, które są wyłączone 
z badania podobieństwa i w związku z tym 
nie mają wpływu na ostateczny wynik orygi-
nalności pracy. 

Niewątpliwym atutem JSA są repozytoria, 
których zawartość stanowi podstawę do po-
równania tekstów i wskazania podobieństw 
między nimi. Jednolity System Antyplagiato-
wy dysponuje stale aktualizowaną ogólno-
polską bazą pisemnych prac dyplomowych 
(ORPPD), która na początku obecnego roku 
obejmowała niemal 3 miliony obronionych 
prac. To jest zasób nieporównywalny do żad-
nego z wcześniej funkcjonujących repozyto-
riów programów antyplagiatowych. Ponadto 
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JSA odnosi treści prac dyplomowych do zawartości polskiego internetu (NEKST), bazy aktów 
prawnych oraz anglojęzycznej Wikipedii.

Udostępnienie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego przynosi wiele korzyści dla popra-
wy jakości prac dyplomowych i transparentności procesów dyplomowania w całym kraju. 
Eksperci z zakresu prawa autorskiego wskazują, że sprawdzanie prac dyplomowych przez sys-
tem, który dysponuje tekstami wszystkich prac obronionych w Polsce po 1 X 2009 r., w krót-
kim czasie wyeliminuje zjawisko handlu pracami o tej samej tematyce. 

By rola JSA nie słabła, system powinien być rozwijany. Po pierwszych procedurach bada-
nia antyplagiatowego na naszym Uniwersytecie dostrzec należy potrzebę poszerzenia repo-
zytoriów o bazy tekstów obcojęzycznych, przede wszystkim w zakresie języków: angielskiego, 
rosyjskiego i ukraińskiego. Należałoby również wzmocnić sposób oznaczania tekstów prawi-
dłowo cytowanych w pracach oraz treści wykluczanych z badania antyplagiatowego. Lista 
dezyderatów z czasem zapewne będzie się wydłużała, ale też od systemów i procedur, które 
mają charakter projakościowy, wymaga się więcej.

Jednolity System Antyplagiatowy został opracowany przez Ośrodek Przetwarzania Infor-
macji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI-PIB). Ta instytucja została wyznaczona przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do administrowania i wdrażania nowych rozwiązań 
w systemie, a także do współpracy z uczelniami, które korzystają z JSA w procedurze dyplo-
mowania. Na naszej Uczelni stosunkowo sprawnie przebiegła adaptacja nowego programu 
antyplagiatowego. Zarządzenie Rektora KUL z 15 I 2019 r. w sprawie zasad polityki antypla-
giatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych, które wprowadziło obowiązek ko-
rzystania z JSA, w pierwszej kolejności objęło prace dyplomowe promowane na kierunkach 
inżynierskich. Z satysfakcją można odnotować fakt, że procedury weryfikacji prac odbyły 
się bezproblemowo, a promotorzy otrzymali wsparcie w postaci spotkań szkoleniowych 
i warsztatów.

Przed letnią edycją obron prac dyplomowych zachęcam Państwa do zapoznania się z bazą 
wiedzy opublikowaną na stronie https://jsa.opi.org.pl, materiałami instruktażowymi z kana-
łu OPI na YouTube oraz do kontaktu z Działem Kształcenia. 

Stwórz z Nami

T A Ń C Z ,  Ś P I E W A J  I   G R A J !
W   P O L S C E  I   Z A  G R A N I C Ą !

Poszukujemy osób, w  których życiu muzyka, 
śpiew i  taniec zajmują miejsce szczególne. Osób 
obdarzonych wrażliwością i  pasją, otwartych, 
komunikatywnych, predysponowanych do pracy 
w  grupie. Dodatkowymi atutami będą zdolności 
aktorskie, jak również doświadczenie zdobyte 
w zespołach tanecznych lub chórach.

R E K R U TA C J A  D O  3  S E K C J I :
Taniec   |   Śpiew   |    Instrumenty

PRZESŁUCHANIA 27-28 LUTEGO:
środa-czwartek |   godz.  19.00
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
Gmach Główny KUL, Al. Racławickie 14, Lublin

W I Ę C E J   I N F O R M A C J I :
Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL  
ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL, dyrektor  
tel. 694 451 101

Barbara Brzozowska 
kierownik artystyczny Zespołu 
tel. 693 270 927

Zespół Pieśni i Tańca KUL!

Osoby do sekcji wokalnej i instrumentalnej 
proszone są o przygotowanie utworu 
do prezentacji.

https://jsa.opi.org.pl




