Katolicki Uniwersytet Lubelski
(od roku noszący imię Jana
Pawła II) wkrótce obchodzić będzie
jubileusz swego 90-leda i jego
doświadczenia wpisane są w dość
dramatyczne doświadczenia
współczesnej Polski. Jej też
najnowsze dzieje wyznaczają
wyzwania, jakim sprostać on
musiał i nadal musi w Kościele
i społeczeństwie. Wdziejach tych
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nie tylko teologów (wydziały teologiczne
funkcjonowały przecież także na innych
uniwersytetach), ale miał także promo
wać edukację szerokich rzesz społeczeń
stwa i przygotowywać je do pełnienia w duchu wierności Kościołowi katoli
ckiemu - ważnych funkcji społecznych.
Dlatego w strukturze budującego się
przez lata nowego Uniwersytetu szcze
gólne znaczenie miał Wydział Nauk
Prawnych i Ekonomicznych, na którym
studiowała największa liczba studentów.
Myślano już wówczas nad specjalnym
programem kształcenia rolników: war
stwy społecznej w Polsce najliczniejszej,
a zarazem z edukacyjnego (i ekonomicz
nego także) punktu widzenia najbardziej
upośledzonej.
W skrócie można więc powiedzieć,
że Uniwersytet miał przed sobą tro
jakie zadania: jednoczenie Polaków
poprzez umacnianie wiary katoli
ckiej i patriotyzmu, kształtowanie eli
ty intelektualnej tak potrzebnej no
wemu państwu i Kościołowi w nim
oraz edukację wiejskiej i małomia
steczkowej biedoty. Dodajmy jed 
nak, że Katolicki Uniwersytet Lubelski
w czasach II Rzeczypospolitej dopiero
się do realizacji tych zadań przygotowy
wał i nie miał czasu, by w pełni rozwinąć
swą aktywność. Tworzenie uczelni wyż
szej w mieście nie posiadającym tradycji
uniwersyteckich było procesem żmud
nym, wymagającym wielkiej roztropno
ści i wytrwałości. Pełnię praw uniwer
syteckich uzyskał KUL dopiero w 1938
roku, tuż przed wybuchem drugiej woj
ny światowej. W czasie wojny uczelnia
ta - podobnie, jak inne - musiała zejść
do podziemia i podtrzymywać tradycje
uniwersyteckie, by mogła do nich wró
cić po zakończeniu działań wojennych.
Dlatego o tym okresie życia Uczelni z punktu widzenia szczególnych do
świadczeń uniwersytetu katolickiego powiedzieć można niewiele, choć go
dzi się wspomnieć, że szereg Profesorów
KUL zapłaciło życiem za swe przywią
zanie do Kościoła, Polski i KUL-u.
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ne przywiązanie do Kościoła katolickie
go. Wynikało ono już z przedrozbioro
(1918-1939), czas panowania wej przeszłości, ale wzmocnione zostało
władzy komunistycznej (1945- właśnie poprzez rozbiory i patriotyzm.
1989) oraz etap obecny (po roku Rosja była prawosławna a Prusy pro
testanckie. Austria wprawdzie katoli
1989). Interesuje nas zapewne cka, ale tam sytuacja Polaków była sto
nade wszystko rola, jaką dziś pełni sunkowo najlżejsza; władze cesarstwa
Habsburgów nie podejmowały takich
i pełnić powinna ta uczelnia, ale zorganizowanych działań zmierzających
jak spróbuję pokazać - zadania do wynarodowienia Polaków, jak to mia
obecne wynikają organicznie ło miejsce w Rosji i w Prusach. To wtedy
z wcześniejszych jej doświadczeń. utrwalił się stereotyp „Polak - katolik”,
który w bardziej lub mniej uświadomio
Dlatego prezentację zadanego
nej formie kształtował mentalność wie
mi tematu ujmę w trzech lu rodaków.
Zrozumiała w tym kontekście jest za
punktach, nawiązujących
równo idea powołania uniwersytetu ka
do wspomnianych trzech okresów
tolickiego w tak katolickim społeczeń
historii Polski i historii KUL stwie, jak i zawołanie, jakim uczelnia
w Polsce. ta chciała się kierować i wśród innych
uczelni wyróżniać: Deo et fatriae^ Bogu
i Ojczyźnie. Zadania, które stawały przed
Katolicki Uniwersytet
tą nową instytucją, powołaną w tym sa
w II Rzeczypospolitej
mym 1918 roku, w którym kraj nasz od
o I wojnie światowej Polska od zyskał niepodległość, były oczywiste:
zyskała niepodległość, którą utra przyczyniać się do zjednoczenia kraju
ciła w końcu XVIII wieku. Jednymi wspierania go w umacnianiu zdrowe
z najtrudniejszych zadań stojących go życia społecznego oraz kształcić elitę
przed ówczesnymi władzami politycz intelektualną nowego państwa, w szcze
nymi było zjednoczenie Narodu, który gólności elitę katolicką, która wspoma
przez pokolenia rozdarty był pomiędzy gałaby Kościół w odrodzonej Polsce.
trzy ościenne mocarstwa: Rosję, Prusy Fundatorom wyższej uczelni katolickiej
i Austro-Węgry. Bywało, że Polacy - w Polsce zależało jednak na czymś wię
służący w armiach tych państw - sta cej. Olbrzymia część społeczeństwa ży
wali przeciwko sobie na polu bitwy. ła na wsi i w małych miasteczkach, żyła
Ukształtowały się różne tradycje, róż w biedzie i nie miała dostępu do szkół.
nie wyobrażano sobie profil nowego, Ksiądz Idzi Radziszewski, współzało
niepodległego państwa, panował chaos życiel i pierwszy Rektor Uniwersytetu
polityczny, zakładano wiele partii, nie wybrał więc na siedzibę uczelni Lublin:
rzadko zaciekle wzajem się zwalczają miasto położone w centralnej czę
cych, niełatwo było zaprowadzić demo ści ówczesnej Polski, a zarazem odda
kratyczny porządek. Ponad wszelkimi lone od istniejących już ośrodków uni
podziałami łączył jednak Polaków ka wersyteckich: w Warszawie, Lwowie
tolicyzm i patriotyzm. Powody przywią i Krakowie; zbyt oddalonych, by mogli
zania do Ojczyzny są zrozumiałe, choć z ich dobrodziejstw korzystać mieszkań
podkreślić trzeba heroizm wielu rodzin cy ubogich rejonów wiejskich i mało
polskich, które we wszystkich zaborach miasteczkowych - a takim rejonem była
kultywowały polski język i całą rodzimą między innymi Lubelszczyzna. Katolicki
kulturę. Wyjaśnienia wymaga szczegół- Uniwersytet Lubelski miał więc kształcić
etapy: okres międzywojenny
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wyróżnić można trzy zasadnicze

Katolicki uniwersytet w Kościele
i społeczeństwie
►

14

Katolicki uniwersytet we wspóczesnej kulturze

Doświadczenia Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego
w latach: 1945-1989
Koniec wojny nie oznaczał dla Polski
odzyskania niepodległości - pomimo
usilnie to przekonanie szerzącej oficjal
nej propagandy. Polska znalazła się w or
bicie wpływów ZSRR, z wszelkimi tego
gospodarczymi, politycznymi i ideolo
gicznymi konsekwencjami. Dalsze funk
cjonowanie katolickiej uczelni w Polsce
było poważnie zagrożone - i decy
zję wznowienia jej działalności trzeba
uznać za akt heroicznej wiary i odwa
gi pierwszego powojennego jej rekto
ra, ks. prof. Antoniego Słomkowskiego.
Przezwyciężyć on musiał ogromne trud
ności gospodarcze, opór niektórych
czynników kościelnych i zagranicz
nych, niechętnych jakiejkolwiek współ
pracy z nowym reżimem (wielu polity
kom wydawało się wówczas, że status
quo x roku 1945 rychło ulegnie zmianie),
nade wszystko zaś wrogość tegoż reżi
mu, który - tuż po wojnie jeszcze słaby
wprawdzie - jednoznacznie głosił ha
sła ateistyczne i antykościelne. Należało
oczekiwać, że nowe władze państwo
we będą czynić wszystko, by zaniechać
edukacji katolickiej w kraju, który miał
należeć do bloku państw socjalistycznych podległych Moskwie. O intencjach tych władz świadczy między innymi decyzja o powołaniu nowego uni
wersytetu w Lublinie, pomimo podjęcia
przez ks. rektora Słomkowskiego inicja
tywy odrodzenia KUL-u i pomimo tego,
że w Polsce było wiele innych, większych
niż Lublin miast pozbawionych uniwer
sytetu. W rezultacie Lublin był przez
dziesiątki lat jedynym w Polsce miastem
szczycącym się posiadaniem dwóch uni
wersytetów. Ks. Słomkowskiemu udało
się bowiem pokonać wszelkie trudno
ści i otworzyć podwoje Uniwersytetu dla
studentów. Co więcej, był to pierwszy
uniwersytet, który rozpoczął po II woj
nie światowej swą działalność.
Zlikwidować go już się władzom ko
munistycznym w PRL nie udało, choć
czyniły one wszystko, by jego znacze
nie pomniejszyć, a profesorów i studen
tów zniechęcić do pracy w nim. W cza
sach stalinowskich zamknięto najbar
dziej prężny wspomniany Wydział Nauk

Prawnych i Ekonomicznych, szykano
wano szczególnie perfidnie ks. rekto
ra Słomkowskiego, usunięto z Uczelni
wielu profesorów, utrudniano im awans
naukowy, ograniczano możliwość pub
likacji ich dorobku, zablokowano nie
mal całkowicie łączność z innymi śro
dowiskami naukowymi w Polsce, dra
stycznie ograniczano lim it miejsc
na studiach, niechętnie zatrudniano je
go absolwentów, uniemożliwiano rozwój
bazy materialnej - by wspomnieć tyl
ko niektóre z podejmowanych przeciw
KUL-owi kroków. Jeśli KUL przetrwał,
to zawdzięcza to zarówno determinacji
jej wiernych profesorów oraz studentów,
jak i pomocy, jaką otrzymywał on za
równo ze strony Episkopatu Polski, jak
i szeregowych polskich katolików (KUL
utrzymywany był przez wszystkie te la
ta wyłącznie z ofiar wiernych). Wsparcie
dla KUL-u płynęło także z zagranicy,
zarówno w wymiarze politycznym, jak
i naukowym. Ambasadorowie i inni wy
socy przedstawiciele krajów zachod
nich uczestniczyli licznie w inaugura
cjach roku akademickiego, manifestując
swoją solidarność z Uniwersytetem, któ
rej nie mogły ignorować władze PRL.
Uczelnie zachodnie oferowały KULowskim naukowcom stypendia, zaś emi
gracja polska wspierała Uniwersytet fi
nansowo - a była to pomoc znaczna, jeśli
pamięta się o ówczesnym nieoficjalnym
(czyli faktycznym) kursie walut zachod
nich w Polsce.
Katolicki Uniwersytet Lubelski był
cierniem w oku władz komunistycz
nych nie tylko dlatego, że istnienie takiej
uczelni nie mieściło się w ideologicz
nej wizji komunistycznej Polski. KUL
był kłopotliwy przede wszystkim z po
wodu tego, czym dla społeczeństwa pol
skiego był i co dlań czynił. Uniwersytet
ten nadal realizował zadania zarysowa
ne jeszcze przed wojną: kształcił inte
lektualną elitę Kościoła i dawał szan
sę wykształcenia młodzieży pochodzą
cej z biednych środowisk wiejskich i ma
łomiasteczkowych. Ogromna większość
polskich biskupów uzyskała wykształce
nie właśnie na KUL-u (warto pamiętać,
że w 1956 roku zamknięto wydziały teo
logiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
i Warszawskim, w ich miejsce utwo
rzono w Warszawie Akademię Teologii
Katolickiej, nad którą władze komuni

styczne miały nadzieję sprawować kon
trolę). Młodzież pochodzenia robotni
czo-chłopskiego stanowiła zaś tak licz
ny procent studentów KUL, że reżimo
wa prasa nie ogłosiła wyników specjalnej
na ten temat przeprowadzonej ankiety:
trudno było przyznać, że najwięcej ta
kiej młodzieży kształci się w jedynym
w Polsce uniwersytecie, który odżegnu
je się od związków z robotniczo-chłop
ską partią.
Przed KUL-em stanęły jednak nowe
zadania. Nade wszystko stał się on je
dynym w Polsce (w istocie zaś jedynym
w całym bloku państw socjalistycznych)
uniwersytetem wolnym od marksistow
sko-leninowskiej ideologii, jedynym
ośrodkiem wolnej myśli akademickiej
- i taki charakter zachował, pomimo
prób narzucania także jemu tej ideolo
gii. Na przykład w programie studiów fi
lozoficznych obowiązywał także wykład
marksizmu, tyle że na KUL-u wykła
dano marksizm krytycznie, nie zaś bał
wochwalczo. Co niemniej ważne, pod
trzymywano tu refleksję nad chrześci
jańską tradycją i kulturą (w tym także
nad jej rolą w dziejach Polski), progra
mowo pomniejszaną lub zniekształ
caną w oficjalnej propagandzie. Nade
wszystko zaś kultywowano na tej uczel
ni refleksję humanistyczną. Na Wydziale
Humanistycznym rozwijano studia nad
kulturą (nie tylko polską), nad całym bo
gactwem ludzkiego ducha, który twór
czą aktywnością dowodził swej wyższo
ści nad światem natury. Na Wydziale
Filozofii (zwanym przez jakiś czas
Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej)
podjęto fundamentalną dyskusję z materialistycznymi koncepcjami człowie
ka, ukazując perspektywy jego wielko
ści wykraczające poza doczesność (do
roczne Tygodnie Filozoficzne stały się
wydarzeniami o ogromnym znacze
niu ideowym dla kraju). Na Wydziale
Prawa Kanonicznego, pozostałym
po likwidacji Wydziału Nauk Prawnych
i Ekonomicznych, podejmowano re
fleksję nas społecznym zaangażowa
niem człowieka, wykraczając poza ho
ryzont ściśle kościelnych zagadnień.
Na Wydziale Teologii wreszcie ukazy
wano zbawcze perspektywy człowieka,
którego celem ostatecznym jest wysłu
żona Pasją Chrystusa wieczność w domu
Ojca niebieskiego. Ta całościowa i orga-

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI | nr 5 (103) wrzesień-październik 2006

Wyzwania Katolickiego
Uniwersytetu dziś
Przełom roku 1989 był zaskocze
niem dla wielu. Nawet jeśli zaczął się
on w Polsce, po wieloletnim wysiłku
„Solidarności”, był także zaskoczeniem
dla Polaków, którzy stanęli w obliczu
nowych zadań, do jakich byli i są (jak
o tym świadczy historia najnowsza) nie
zbyt dobrze przygotowani. Postawił tak
że nowe wyzwania przed Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim. Niemałe
i niełatwe okazały się trudności ekono
miczne, o nich jednak nie ma potrze
by tu się rozwodzić. Ważniejsze jest to,
że KUL musiał odnaleźć właściwe sobie
miejsce w nowej Polsce, wreszcie napraw
dę suwerennej i wolnej od ideologicz
nych nacisków z zewnątrz. Postrzeganie
tej uczelni nade wszystko jako instytucji
akademickiej opozycyjnej wobec komu
nistycznych władz było tak powszechne
i tak silne, że trzeba się było wręcz tłu
maczyć, co tak właściwie usprawiedliwia
dalsze funkcjonowanie tej uczelni w no
wej sytuacji politycznej kraju. Trzeba by
ło przypominać, że KUL nie został zało
żony po objęciu władzy w Polsce przez
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przygotowywał on uformowaną w du
chu katolickiej wiary elitę intelektualną
dla Kościoła i całego polskiego społe
czeństwa i nadal szczególną troską ota
czał młodzież najuboższą. Wyzwaniem
szczególnym była dla Uniwersytetu głę
boko antychrześcijańska i w istocie antyhumanistyczna ideologia, toteż koncen
trował on swą aktywność nade wszyst
ko na refleksji nad człowiekiem i uchro
nieniu go przed poglądami i praktykami
„odczłowieczającymi człowieka”, pozba
wiającymi go należnej mu godności i na
dziei, podporządkowującymi go rzeko
mo nadrzędnym i nieuchronnym pra
wom dialektyczno-materialistycznej
ewolucji świata.
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niczna refleksja nad człowiekiem była
niezmiernie ważną odpowiedzią na sze
rzoną w społeczeństwie ateistyczną ideo
logię, redukującą człowieka do wymia
rów materialnej rzeczywistości, odbiera
jącą mu wolność i perspektywy pełnego
rozwoju. Była odpowiedzią na program
pozornej wielkości człowieka, którą miał
on osiągnąć poprzez walkę klas, toczą
cą się w atmosferze zakłamania i niena
wiści. I chociaż wiele lat później w swej
programowej Encyklice Redemptor hominis papież Jan Paweł II oświadczył, iż
„człowiek jest drogą Kościoła”, to moż
na powiedzieć, że już wcześniej, w latach
50-tych i 60-tych, ta cząstka Kościoła,
którą stanowił KUL, prawdę tę intui
cyjnie dostrzegła i gorliwie ją propago
wała.
Prawie półwiecze panowania władz
komunistycznych w Polsce miało oczy
wiście różne etapy, w ostatnich latach
władze komunistyczne w Polsce prze
żywały coraz to większe trudności za
równo ekonomiczne, jak i ideologicz
ne, z czego oczywiście starał się KUL
korzystać odradzając zamykane wcześ
niej wydziały i kierunki studiów, po
większając liczbę studentów, nawiązu
jąc szersze kontakty z innymi środowi
skami akademickimi, zarówno w kra
ju, jak i za granicą, rozbudowując bazę
lokalową. Nie do przecenienia wręcz
są tu zasługi najdłużej sprawujące
go urząd rektora (a zarazem głównego
twórcy Filozoficznej Szkoły Lubelskiej,
tak ważnej w sporach o właściwą wizję
człowieka) o. prof. Mieczysława Alberta
Krąpca. Szczególnym wydarzeniem stał
się wybór Kardynała Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową. Był on przecież
przez prawie ćwierćwiecze Profesorem
KUL, wykładał na nim etykę i włączył
się twórczo w kształtowanie oblicza
Uniwersytetu. Jego zadania jednak po
zostały w zasadzie nie zmienione. Nadal

komunistów, ale że początki jego sięgają
odrodzenia wolnej Polski w roku 1918.
Przywołanie na pamięć tamtego okre
su istnienia i działalności KUL jest waż
ne dla określenia jego obecnych zadań.
Pomimo wielu różnic dzielących czasy
obecne od okresu po I wojnie świato
wej, wskazać można także na znaczą
ce podobieństwa. Jak wtedy potrzebny
był w odrodzonej wolnej Polsce katoli
cki uniwersytet, tak i dziś niezmiernie
ważną jest rzeczą, by w dziele budowa
nia własnego państwa nie zabrakło gło
su Kościoła i jego elit, by nie zabrakło
w szczególności ośrodka akademickiego,
który wprost to zadanie gotów jest pod
jąć. Polska nadal jest krajem w ogrom
nej większości katolickim, Kościół cieszy
się ogromnym autorytetem i wiele mo
że uczynić, by właściwy kształt tej wol
ności nadać. Odzyskanie jej jest prze
cież progiem, a nie metą - i nie każdy
sposób formowania wolnego społeczeń
stwa zasługuje na moralną i społeczną
akceptację. Oczywiście, uniwersytet ka
tolicki nie jest jedyną instytucją włączo
ną w ten zbiorowy trud, ale pełni w pro
cesie kształtowania oblicza nowej Polski
ważną, wręcz niezastąpioną rolę, zarów
no z powodu swej specyfiki (jako uczel
ni katolickiej), jak i z racji historycznych:
z powodu rangi, jaką sobie w ubiegłych
latach zdobył.
O to więc pierwsze zadanie, jakie
stanęło przed KUL-em po 1989 roku
i jest aktualne do dziś: włączyć się twór
czo w dzieło budowania dojrzałego spo
łeczeństwa, zdolnego sprostać wyzwa
niom współczesności; dojrzałego tak
że (jeśli nie wręcz: przede wszystkim)
w wymiarze religijnym i moralnym. x
Pierwszym krokiem w tym kierunku było otwarcie się na inne uczelnie i współpraca z nimi w tym, co stanowi zadanie <
wszystkich wyższych uczelni. Kroku te
go dokonał już ks. rektor prof. Stanisław
Wielgus, obecny Biskup Płocki, które
mu przypadło w udziale trudne dzie
ło przeprowadzenia KUL-u przez próg
roku 1989. Podporządkował on natych
miast drogi kariery naukowej pracowni
ków KUL standardom obowiązującym
w innych uczelniach (dotąd bowiem pro
cedury awansowania profesorów wyż
szych szkół kościelnych były odmienne
od tych, którym podlegali pracownicy
naukowo-dydaktyczni uczelni państwo
wych), wszedł do organizacji skupiają
cych rektorów polskich uniwersytetów
(pełnił tam nawet funkcję wiceprzewod
niczącego), wprowadził KUL do mię
dzynarodowych instytucji tego typu (w
organizacjach skupiających uczelnie ka
tolickie KUL uczestniczył oczywiście
już wcześniej), otworzył uniwersytet
na naukową współpracę z innymi uczel-
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► Katolicki uniwersytet w Kościele i społeczeństwie
niami w Polsce. Nie był to proces bardzo
trudny; naukowcy nie są zazwyczaj poli
tykami i na ogół życzliwie zareagowali
na otwarcie się ze strony KUL-u. Trzeba
powiedzieć, że ten proces wzajemne
go uznania i kooperacji na różnych po
lach trwa i pracownicy KUL uczestniczą
w szeregu inicjatyw podjętych przez śro
dowisko akademickie w Polsce.
Jedną z najważniejszych było posze
rzenie oferty uczelnianej dla młodzieży
chętnej do podjęcia studiów. Należy pa
miętać, że sztywna i zawężona struktu
ra studiów spowodowała to, że w Polsce
był zastraszająco niski procent obywateli
legitymujących się wyższym wykształce
niem, uzyskane zaś stopnie i specjalno
ści naukowe nie harmonizowały z po
trzebami kraju. Zwiększyła się więc licz
ba studiujących na KUL-u (w latach 60tych było ich ok. 2-3 tysiące, dziś kształci
się u nas ponad 20 tysięcy studentów).
Uruchomiono lub znacznie rozwinięto
kierunki wyraźnie nachylone społecznie
(prawo, administracja, psychologia, pe
dagogika, socjologia, ekonomia, dzien
nikarstwo, nauki o rodzinie), otwarto
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
którego obecność bynajmniej nie naru
sza zasadniczo humanistycznego profi
lu uczelni, raczej go o istotny element
poszerza. Pracownicy i absolwenci KUL
zaczęli odgrywać ważną rolę w życiu
politycznym regionu i kraju, uczestni
cząc w różnych komisjach i ciałach do
radczych, pełniąc funkcje prezydentów
miast, stając się liderami ugrupowań
politycznych, zasiadając w parlamencie
wi w rządzie (dziś dwóch profesorów KUL
*zasiada w Parlamencie Europejskim, a je> den jest urzędującym wicepremierem).
Polityczne zaangażowanie ludzi zwią
zanych z naszą uczelnią budzi niekiedy
kontrowersje (także w samym KUL-u),
jednakże samo w sobie zaangażowanie
to oceniać trzeba pozytywnie: KUL dziś
bardziej efektywnie realizuje te zadania
służby Bogu i Ojczyźnie, które przyjął
na siebie już w chwili założenia.
Poszerza się też współpraca zagra
niczna, zwłaszcza nachylona na kraje
dawnego obozu państw socjalistycznych.
Na KUL-u studiuje kilkuset studentów
zagranicznych (najwięcej z Ukrainy),
nasi profesorowie prowadzą regular
ne zajęcia na Ukrainie i Słowacji, KUL
wspomagał założenie uniwersytetów ka
tolickich w Bratysławie i we Lwowie,
stale współpracuje też z szeregiem in
nych uczelni katolickich tego regionu.
Oczywiście, pozostaje także w bliskich
kontaktach z uczelniami zachodnimi,
w tym wielu katolickimi. Wobec sąsia

dów ze Wschodu i Południa poczuwamy
się jednak do szczególnych zobowiązań:
tak, jak my korzystaliśmy w trudnych la
tach z pomocy krajów i uczelni zachod
nich, tak dziś mają prawo liczyć na naszą
pomoc te środowiska, które odczuwają
dotkliwy brak wyższej edukacji katoli
ckiej. Trzeba podkreślić, że inicjatywy te
(skądinąd bardzo niekiedy obciążające
skromny budżet KUL) nie byłyby moż
liwe bez osobistego zaangażowania i po
święcenia wielu profesorów.
Społeczna aktywność Uniwersytetu,
tak w kraju, jak i za granicą, jest jed
nak tylko wtedy pożyteczna, gdy połą
czona jest z odpowiednią formacją du
chową. Uniwersytet katolicki nie mo
że zatracić swej katolickiej tożsamości
i powinien łączyć rzetelną pracę na
ukową i dydaktyczną z równie rzetel
ną formacją religijno-moralną. Ta misja
Uniwersytetu jest tyleż ważna, co trud
na. Studiującej młodzieży nie można
(na szczęście!) i nie należy indoktrynować, należy jednak dać jej możliwie
pełną ofertę dydaktyczną zapewniającą
nabycie elementarnej wiedzy na temat
chrześcijaństwa, a zwłaszcza katolicy
zmu oraz uwzględniającą (jak to się nie
kiedy określa) chrześcijańską hierarchię
wartości. Każdy student KUL-u (także
studiujący historię lub matematykę) ma
więc w swym programie studiów wykła
dy z Pisma Świętego i katolickiej nauki
społecznej, a także z etyki. Każdy ma
też możliwość uczestniczenia w zaję
ciach organizowanych przez duszpaster
stwo akademickie, w pracy społecznej
i charytatywnej inicjowanej przez wie
le instytutów lub katedr Uniwersytetu,
a także w aktywności kulturalnej wypro
filowanej w duchu chrześcijańskim (te
atry, chór akademicki, kluby studenckie).
Chodzi o to, by dać młodemu człowie
kowi okazję do zafascynowania się głę

bią i bogactwem chrześcijańskiego dzie
dzictwa oraz aktywnego włączenia się
w jego kontynuowanie. Potrzeba takiej
oferty jest dziś tym pilniejsza, że cho
ciaż minął - miej my nadzieję, że bezpo
wrotnie - czas oficjalnej indoktrynacji
ateistycznej, to przecież pokusa materia
lizmu praktycznego i relatywizmu mo
ralnego jest dziś bodaj jeszcze silniejsza
i trudniejsza do przezwyciężenia. Z na
szej oferty dydaktyczno-wychowawczej
różni studenci korzystają różnie, trzeba
jednak powiedzieć, że oferta ta spoty
ka się na ogół z pozytywnym odzewem.
KUL postrzegany jest od lat jako środo
wisko o wyraźnym obliczu katolickim,
dzięki czemu sami kandydaci na studia
przynoszą z sobą szlachetną motywa
cję, którą Uniwersytet stara się uszano
wać i pogłębiać.
Nie tyle więc zmieniły się zadania
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
ile raczej zmienił się kontekst oraz spo
sób ich realizacji. Nadal pozostają ak
tualne (a nawet stają się aktualne jesz
cze bardziej) pierwotne jego zadania:
przygotowywania intelektualnych elit
dla Kościoła i kraju. Nadal szczycimy
się szczególnie liczną grupą studentów
wywodzących się z ubogich środowisk.
Nadal kultywowana jest na Uczelni re
fleksja nad człowiekiem, która stanowić
ma podstawę dla osobistych wyborów
życiowych podejmowanych przez aka
demicką młodzież, w tym zwłaszcza wy
boru i pogłębienia własnej wiary. Byłoby
zarozumiałością twierdzić, że z tych am
bitnych zadań uniwersytet nasz wywią
zuje się bez zarzutu. Byłoby jednak wy
razem niesprawiedliwości i niewdzięcz
ności, gdybyśmy ignorowali te doświad
czenia i osiągnięcia, przynoszące nam
niemało radości i satysfakcji.
Andrzej Szostek MIC,
Rektor KUL w latach 1998-2004
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