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KSIĄDZ IDZI

RADZISZEWSKI

W ogłoszonym przez „Gazetę w
Lublinie" i Radio Lublin plebiscy
cie na Lublinianina Stulecia zwycię
żył ks. Idzi Radziszewski, pierwszy
rektor Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Jest to powodem do ra
dości całego środowiska uniwersyte
ckiego KUL. Dzieląc tę radość pu
blikujemy fragmenty wypowiedzi
Księdza Rektora Andrzeja Szostka
dla Radia Lublin z nagrania redak
tor Danuty Rieniaszkiewicz.
Ks. Idzi Radziszewski pierwszy rek
tor Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego. Zanim tę funkcję objął był
ostatnim rektorem Akademii Duchow
nej w Petersburgu, która przestała
działać po rewolucji październikowej,
i wszystkich zmianach politycznych w
ówczesnej Rosji. A warto pamiętać, że
ta Akademia powstała z kolei po zam
knięciu Wydziału Teologu Uniwersyte
tu Stefana Batorego w Wilnie. My, Po
lacy, mieliśmy szczęście, że ks. Idzi
Radziszewski tak się przejął tą ideą
kontynuowania działalności Akademii
w nowej rzeczywistości, że zaczął my
śleć o założeniu uniwersytetu katoli
ckiego. Zaczął on o tym myśleć jeszcze
zanim Polska powstała. Już w czerwcu
1918 roku po odpowiednich przygoto
waniach i rozmowach z Episkopatem
Polski, zdecydował się otworzyć w Lu
blinie nową katolicką uczelnię.
Ks. Idzi Radziszewski, choć był
urodzony na terenie obecnej diecezji
łódzkiej, związany był z diecezją włoc
ławską. Był synem nauczyciela; rodzi
na przemieszczała się przez Polskę.
Myślał o założeniu tego uniwersytetu
we Włocławku - w miejscu, z którym
był i prawnie, i sentymentalnie związa
ny. Za Lublinem jednak przemawiało
to, że w ówczesnej Polsce był położony
w centrum kraju, jak i to, że pomimo
centralnej pozycji Lublina, w ówczes
nych granicach Rzeczypospolitej, dzie
liła go duża odległość od istniejących
wówczas ośrodków uniwersyteckich:
Warszawy, Lwowa, Krakowa. Gęsto
zaludniona Lubelszczyzna - zamieszka
na głównie przez ubogą ludność wiej
ską, której edukacja leżała ks. Radzi
szewskiemu na sercu, a której nie stać
było na wędrówkę do tamtych ośrod
ków i na wyższe kształcenie - potrze
bowała ośrodka akademickiego.
Stworzenie szansy studiowania dla
tej młodzieży biednej było jedną z ra
cji założenia uniwersytetu katolickiego
właśnie w Lublinie. Już wówczas za

mierzano utworzyć na tym uniwersyte
cie wydział rolniczy. Nie zdążył on po
wstać w Katolickim Uniwersytecie, ale
ten zamysł zaistniał w formie specjal
nych kursów dla młodzieży rolniczej,
które realizowane były nie tylko przed,
ale i po wojnie.
Idea, aby uniwersytet katolicki był
wrażliwy na młodzież ubogą pozostała
w całej jego historii, także powojen
nej. (...) Nadal w KUL-u, w porówna
niu z innymi uczelniami państwowymi
czy publicznymi, studiuje szczególnie
duży odsetek młodzieży pochodzenia
wiejskiego i robotniczego. Jesteśmy z
tego dumni i staramy się wyjść naprze
ciw temu zapotrzebowaniu jakie oni z
sobą wnoszą. Ze swej strony mogę do
dać, że jest to młodzież o wielkich am
bicjach i pragnieniach zdobywania wie
dzy.
Ks. Idzi Radziszewski, jest wielką
postacią przede wszystkim jako organi
zator życia uniwersyteckiego. Kto do
świadczył tego trudu dzisiaj, ten go do
cenia. Jeszcze trudniej było wtedy. W
powstającej Polsce istniało wiele pro
blemów, spraw ważniejszych, pilniej
szych, zdawałoby się potrzebniejszych
niż zakładanie nowego uniwersytetu i
to katolickiego. Po kilkudziesięciu la
tach jakie upłynęły od jego szlachetnej
inicjatywy możemy dopiero docenić
dalekowzroczność jego myśli, a także
decyzji Episkopatu, który poparł utwo
rzenie tego uniwersytetu i wziął go pod
swoją szczególną opiekę.
Pamiętajmy, że rok 1918 jest ro
kiem symbolicznym w historii Polski.
Dzisiaj uczymy się i przyjmujemy jako
samo przez się zrozumiałe, że oto po
123 latach nieobecności Polski na ma
pie Europy i świata, z powrotem poja
wiło się jedno państwo polskie. Tak to
brzmi jakby był to proces naturalny.
Tymczasem Polacy rozdzieleni byli
przez całe pokolenia na trzy różne pań
stwa, wychowani w różnych trady
cjach; w różnych potyczkach bojowych
walczący przeciwko sobie na poszcze
gólnych frontach. Niełatwe było zjed
noczenie tych ludzi pochodzących z
trzech różnych zaborów. Chodziło o
takie ich zespolenie, takie spojenie,
aby tworzyli jeden naród. Szukano
więc tych idei, które łączą Polaków po
nad podziałami, ponad tymi różnymi
tradycjami. Stąd hasło Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego - Deo et Patriae, Bogu i Ojczyźnie. Tym bowiem
co szczególnie łączyło Polaków była
wiara w Boga, zwłaszcza wiara katoli
cka oraz umiłowanie ojczyzny.

Choć ten wysiłek budowania II
Rzeczypospolitej był ogromnie trudny,
to zarówno w wymiarze wiary w Boga,
jak i patriotyzmu sprawdził się. Rok
1939 zaledwie 20 lat po powstaniu Rze
czypospolitej potwierdził, jak wielki
był patriotyzm w narodzie i młodzieży
polskiej. Wolno twierdzić, że ks. Idzi
Radziszewski i jego dzieło ma swój
udział w kształtowaniu nowego poko
lenia, z którego dziś jesteśmy dumni,
które staje jako wzór dla dzisiejszych
młodych Polaków. Ma swój udział
przez to właśnie, że oto w Lublinie
powstał nowy ośrodek akademicki.
Dzisiaj Katolicki Uniwersytet Lu
belski w obecnych granicach Polski jest
trzecim pod względem wieku uniwersy
tetem - po Uniwersytecie Jagielloń
skim i Uniwersytecie Warszawskim.
Szczyci się swoją tradycją i przywołuje
tamten moment 1918 roku i budowania
II Rzeczypospolitej, ponieważ dzisiaj
jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji.
Od 1989 roku, rzec możemy, że żyjemy wreszcie w wolnej Polsce. Teraz
dopiero, a nie od 1945 roku. A le tak
jak w 1918 roku, tak i w 1989 tę Polskę
trzeba dopiero tworzyć, jesteśmy w
trakcie tworzenia III Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej. Tak jak wtedy, tak i
dzisiaj ogromnie ważne jest, aby zna
lazł się wśród elementów budowania
tej Rzeczypospolitej silny ośrodek nau
kowo-dydaktyczny, gdzie kultywuje się
naukę katolicką. Naród polski jest na
rodem katolickim. Historia Polski jest
głęboko zakorzeniona w chrześcijań
stwo i byłaby nasza kultura poważnie
zubożona, zniekształcona, gdyby za
brakło takiego ośrodka, jakim jest i
chce nadal być Katolicki Uniwersytet
Lubelski.
Inicjatywa ks. rektora Idziego Ra
dziszewskiego stała się wielkim zaczy
nem promocji Lublina - darem dla
miasta. Jeśli rzeczywiście
l
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uczelniami, nie licząc prywatnych, jeśli aż do bieżącego
roku akademickiego był jedy
nym w Polsce miastem posiadającym dwa
uniwersytety w sensie ścisłym, jeśli właś
nie w Lublinie ma być założony, kolejny
uniwersytet polsko-ukraiński, to trzeba
podkreślić, że inicjatorem tego procesu
promocji miasta jest właśnie ks. Idzi Ra
dziszewski.
Potrzeba nam naśladowania i kontynu
owania jego odwagi, cierpliwości i zdolno
ści organizacyjnych. Trzeba pamiętać, że
pełnię praw ten uniwersytet uzyskał do
piero po 20 latach - w roku 1938. Jest to
zrozumiałe, jeśli się pamięta, ze tutaj nie
było żadnych wcześniej wyższych uczelni,
że profesorów ściągał ks. Idzi Radziszew
ski nie tylko z Petersburga, ale także ze
Lwowa, Krakowa, Warszawy, z różnych
innych ośrodków. Była to wielka praca i
należało przełożyć pomysł i akceptację ze
strony Episkopatu i władz Polski, marszał
ka Piłsudskiego, na te prace organizacyj
ne, które trwały 20 lat. Ks. Idzi Radzisze
wski nie dożył tego momentu 1938 roku,
ale on ten proces rozpoczął i dał wystar
czająco mocną podstawę uniwersytetu,
żeby w następnych latach, mimo kryzy
sów, uniwersytet przetrwał i po II wojnie
światowej jako pierwsza z uczelni wyż
szych mógł rozpocząć swoją działalność.
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Dzisiaj działa dalej i swoją rolę, oby jak
najlepiej, wobec Kościoła i narodu speł
nia. Z tego przede wszystkim znany jest
ks. Idzi Radziszewski i to jest przede
wszystkim tytuł, dla którego my dzisiaj o
nim wspominamy i jego wielką postać
przywołujemy.
Jest jedną z postaci szczególnie znaczą
cych dla historii Lublina, zwłaszcza histo
rii mijającego wieku. Ma po temu pełne
prawo. Myślę, że jest symboliczną posta
cią także w tym sensie, że pokazuje, jak
Lublin tworzony jest nie tylko przez ludzi
urodzonych w Lublinie i na Lubelszczyźnie, ale także przez tych, którzy wybrali
Lublin jako miejsce swojego życia i włas
nej twórczości, w tym także naukowej.
Lublin jest miastem Unii, szczyci się
tym, że tu właśnie w 1569 roku została za
warta Unia Polsko-Litewska i początek
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W
istocie więcej niż dwóch narodów. Nawet
jeśli ta idea była realizowana nie najszczę
śliwiej w poszczególnych latach, to prze
cież sama przez się jest ideą piękną.
Dzisiaj Lublin jest położony blisko
granicy wschodniej, ale znaczenie Lublina
nie zmalało, lecz nabiera większej wagi i
to, że ks. Idzi Radziszewski przyszedł tu
taj z Petersburga jest istotne. Postać ta
staje się symboliczna, w tym także nowym
duchu dialogu pomiędzy Polską a Wscho
dem. Tego pewnie ks. Idzi Radziszewski
nie przewidywał, a jednak życiem i dzie
łem swoim zapoczątkował to, co wolno
przypuszczać, bliskie było jego sercu.
Wspomniałem o tym, że ks. Idzi Ra
dziszewski urodzony został na terenie ar

chidiecezji łódzkiej, że rodziną swoją i
związkami organizacyjnymi związany był z
Włocławkiem, że był rektorem w Peters
burgu, a potem został rektorem w Lubli
nie. To świadczy, jak bardzo potrafił przy
stosować swoje zdolności i pracę do tego
miejsca, gdzie okazał się najbardziej po
trzebny. Jest przede wszystkim kojarzony
z Lublinem i dobrze. Nie był on kosmopo
litą w tym brzydkim sensie kogoś, kto nie
ma ojczyzny nigdzie. Był raczej tym, kto
gdziekolwiek był tam swoją obecnością
wpisywał się w historię tego miejsca, pra
cując dla ojczyzny. Tak było w Petersbur
gu, tak było potem w Lublinie.
Trzeba brać przykład z postaci ks.
Idziego Radziszewskiego i umieszczać tam
serce swoje i tam zakorzeniać się jako we
własnej ojczyźnie, gdzie Pan Bóg sprawił,
że człowiek mieszka i może pracować.
Katolicki Uniwersytet Lubelski jest oj
czyzną wielu ludzi przybywających tutaj z
różnych stron, począwszy od swego zało
życiela - ks. Idziego Radziszewskiego, aż
po obecnych wielu profesorów i studen
tów, przybywających do nas z różnych
części kraju i spoza granic. Mamy przecież
ponad 700 studentów z zagranicy. Więk
szość zdecydowana z nich jest zza granicy
wschodniej: z Ukrainy i innych państw
sąsiadujących z nami od wschodu. Otóż
chciałoby się życzyć nam wszystkim, aby
tę szlachetną tradycję Lublina, Katoli
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego i ks.
Idziego Radziszewskiego dalej kontynuo
wać.
Ks. Andrzej Szostek

