Opowieść
o wyjątkowym
uniwersytecie
A story about a unique
university

DZIEŁO WOLNYCH POLAKÓW
WORK OF FREE POLES
Listopad 1918 roku przyniósł Polsce odzyskanie niepodległości, ale po ponad stuletniej niewoli potrzebowała ona
dobrze wykształconych kadr, które włączą się w odbudowę
kraju. Odpowiedzią na te potrzeby było powstanie Uniwersytetu Lubelskiego (od 1928 r. Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego), który rozpoczął działalność już 8 grudnia
1918 r. Opatrznościowa inicjatywa powołania uniwersytetu katolickiego w wolnej Polsce narodziła się z inspiracji
ks. Idziego Radziszewskiego w środowisku Polonii
w Petersburgu, gdzie w lutym 1918 r. powstał Komitet Organizacyjny. Idea uzyskała aprobatę ze strony polskich biskupów, którzy w lipcu 1918 r. powierzyli
ks. Radziszewskiemu kierowanie uczelnią.
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In November 1918 Poland regained independence, but after
over a hundred years of captivity it needed well-educated
teaching staff that could help rebuild the country.
As a response to this need, the University of Lublin
was created (since 1928: Catholic University of Lublin),
and it started its activity on the 8th of December 1918.
The providential initiative of creating the Catholic
university in the independent Poland was inspired by
Rev. Idzi Radziszewski in the Polish diaspora in Saint
Petersburg, where in February 1918 an Organising
Committee was set up. The idea gained approval of Polish
bishops who entrusted the management of the university
to Rev. Radziszewski.

Ks. Idzi Radziszewski z władzami miasta
oraz profesorami i studentami KUL, 1919
Rev. Idzi Radziszewski with the city authorities,
professors and students of KUL, 1919

KS. IDZI RADZISZEWSKI (1871-1922)
Doktor filozofii i teologii, rektor seminarium duchownego we Włocławku (1908-1914) oraz Cesarskiej Akademii Duchownej w Petersburgu (1914-1918), prezes
i wykładowca Wyższych Kursów Polskich w Petersburgu
(1916-1918), wiceprezes Komitetu Organizacyjnego KUL,
a następnie wykładowca i pierwszy rektor uniwersytetu
(1918-1922).
Doctor of philosophy and theology, rector of the seminary
in Włocławek (1908-1914) and of the Saint Petersburg
Roman Catholic Theological Academy (1914-1918),
president and lecturer of the Polish Supplementary
College in Saint Petersburg (1916-1918), vice-president of
the Organising Committee KUL as well as a lecturer and
the first rector of the university (1918-1922).

Ks. Radziszewski powierzył uniwersytet opiece
Najświętszego Serca Jezusowego
Rev. Radziszewski entrusted the university to the
protection of the Sacred Heart of Jesus

NA SIEDZIBĘ NOWEGO UNIWERSYTETU
WYBRANO LUBLIN, CO DAŁO POCZĄTEK
PRĘŻNEMU OŚRODKOWI AKADEMICKIEMU,
JAKIM MIASTO JEST OBECNIE.
Lublin was chosen as the headquater of the new
university, which lead to the city’s transformation into
a thriving academic centre that it is now.

Przebudowa budynku dawnych koszar
na potrzeby uniwersytetu, 1921
Transformation of the former barracks
into the university, 1921
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DEO ET PATRIAE
I jeśli kiedy, to zwłaszcza teraz uniwersytet katolicki ma
olbrzymie zadanie do spełnienia, rozpoczęła się bowiem
budowa państwa polskiego. Należy w tym tak ważnym
momencie zaprawić żywotne jego soki katolicyzmem,
w przeciwnym bowiem razie dostaną się do nich zabójcze
zarazki rozkładowe i cały organizm powstającego państwa
zatrują może na zawsze.
Słowa te, napisane przez ks. Idziego Radziszewskiego u początków
funkcjonowania uniwersytetu, do dziś pozostają aktualne.

Założyciel KUL bardzo wyraźnie określił zadania,
które postawił przed uniwersytetem. Były to:
prowadzenie badań
naukowych w duchu
harmonii między nauką
i wiarą,
kształcenie
i wychowywanie
inteligencji katolickiej,
 spółtworzenie kultury
w
chrześcijańskiej.

Especially now a Catholic university has a great task to
accomplish, as the formation of the Polish state has
begun. At this important moment, it is necessary to spice
up its vital juices with Catholicism, otherwise they will
be contaminated with deadly decay germs and the whole
body of the emerging state may be poisoned forever.
These words, written by Rev. Idzi Radziszewski at the beginning
of the university’s activity, remain valid today.

The founder of KUL clearly
defined the tasks that he
set before the university.
They included:
 conducting scientific
research in the spirit
of harmony between
science and faith,
 educating Catholic
intelligentsia,
c o-creating Christian
culture.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego
w gmachu seminarium duchownego, grudzień 1918
First inauguration of the academic year in the building
of the seminary, December 1918

ZADANIA TE STREŚCIŁ W DEWIZIE,
KTÓREJ UNIWERSYTET POZOSTAJE
WIERNY OD 100 LAT:
„DEO ET PATRIAE – BOGU I OJCZYŹNIE”.
He summarised these tasks in the motto, to which the
university has remained faithful for one hundred years:
“Deo et Patriae — For God and Country”.
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Dziedziniec KUL, 1931
KUL’s courtyard, 1931
(fot./photo NAC)

TRUDNE POCZĄTKI
DIFFICULT BEGINNINGS
Zgodnie z wizją założyciela, uniwersytet miał za zadanie prowadzenie badań
naukowych we wszelkich
dziedzinach wiedzy. Jednak trudna sytuacja materialna umożliwiła uruchomienie jedynie czterech
wydziałów:

KUL, 1937

According to the founder’s
vision, the university’s task
was to conduct research
in all disciplines. However,
because of a difficult
financial situation, the
university only managed to
launch four faculties:

Teologicznego,

Theology,

 rawa Kanonicznego
P
i Nauk Moralnych,

anon Law and Moral
C
Sciences,

 rawa i Nauk
P
SpołecznoEkonomicznych,

L aw and Socioeconomic
Sciences,
Humanities.

Nauk Humanistycznych.

Telegram Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudskiego,
6 grudnia 1918
Telegram from the Chief
of State Józef Piłsudski,
December 6, 1918

Studenci KUL, Krakowskie Przedmieście, Lublin, 1932
Students of KUL, Krakowskie Przedmieście, Lublin, 1932

Pierwsze lata istnienia uniwersytetu to, mimo trudności finansowych, okres dynamicznego rozwoju.
Z roku na rok przybywało studentów, wśród których niemal połowę stanowiły kobiety. Uczelnia,
dzięki wsparciu Kościoła i społeczeństwa, stopniowo budowała podstawy bytu materialnego. W 1921 r.
uzyskała własną siedzibę przy Alejach Racławickich.
Ukoronowaniem rozwoju było przyznanie w 1938 r.
pełni praw państwowych szkół akademickich.
Despite the financial difficulties, the first years of
the university’s activity were a period of its dynamic
development. There were more and more students every
year, and almost half of them were women. Thanks
to the support from the Church and the society, the
university gradually achieved financial stability. In 1921
it received its own building on Aleje Racławickie Street.
In 1938 the university was granted full rights of a state
academic institution, which marked the culmination of
its development.
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LATA PRÓBY
YEARS OF TRIAL
Rozwój KUL został przerwany przez wybuch II wojny
światowej. Okupujący Lublin Niemcy zamknęli uniwersytet, a gmach zajęli na potrzeby wojska. Już w pierwszych
miesiącach okupacji zniszczyli wyposażenie i zagrabili
dzieła sztuki z Muzeum Uniwersyteckiego. Część profesorów i studentów została aresztowana, trafiła do obozów
koncentracyjnych lub na roboty przymusowe, niektórzy
stracili życie. Odpowiedzią środowiska akademickiego na
represje było tajne nauczanie, prowadzone w kilku miastach Polski.
The development of KUL was interrupted by the outbreak
of the Second World War. The German occupants closed
down the university and used its building for military purposes. In the first months of occupation, they destroyed
the equipment and stole art from the University Museum.
Some of the professors and students were arrested, some
were sent to concentration camps or to Germany as forced
workers, and some even lost their lives. The academic community reacted to the repressions by offering secret courses in several Polish cities.

PO ZAKOŃCZENIU OKUPACJI NIEMIECKIEJ KUL
ROZPOCZĄŁ ZAJĘCIA JUŻ 12 LISTOPADA 1944 r.
JAKO PIERWSZY UNIWERSYTET W POLSCE.
After the end of German occupation, KUL resumed
its activities on November 12, 1944. It was the first
university in Poland to do so.

Ks. prof. Antoni Słomkowski, nazywany drugim założycielem KUL, uzyskał zgodę władz komunistycznych na
reaktywację uczelni. W ten sposób usiłowały one uzyskać
poparcie opinii publicznej i neutralność Kościoła.
Rev. Prof. Antoni Słomkowski, who has been called the
second founder of KUL, obtained the consent of the
communist authorities to reopen the university. It was
the authorities’ attempt to get public support and the
Church’s neutrality.
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Koło Naukowe Historyków Studentów
KUL z profesorami, trzeci od lewej rektor
ks. prof. Antoni Słomkowski, 1947

History Students’ Academic Circle with
professors, third to the left is the rector,
Rev. Prof. Antoni Słomkowski, 1947

Płk Kazimierz Partyka (1890-1940),
kawaler Orderu Virtuti Militari,
student sekcji prawniczej Wydziału
Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1937‑1938).
Zamordowany przez NKWD wiosną
1940 r. (tzw. Ukraińska Lista Katyńska)
Colonel Kazimierz Partyka (1890-1940),
recipient of the Virtuti Militari, student
of the law section in the Faculty of Law
and Socioeconomic Sciences of KUL
(1937-1938), murdered by NKVD in the
spring of 1940 (the so-called “Ukrainian
Katyń List”)

Tablica pamiątkowa w Kościele
Akademickim
Commemorative plaque in the
Academic Church

WYSPA WOLNOŚCI
ISLAND OF FREEDOM

Szybko okazało się, że zgoda na reaktywację KUL była jedynie wybiegiem taktycznym, a katolicki uniwersytet stał się
solą w oku socjalistycznego państwa. Wraz z umacnianiem
władzy komunistycznej nasilały się represje, które apogeum
osiągnęły w latach pięćdziesiątych.
Był to najtrudniejszy okres w dziejach KUL. Zlikwidowano
część kierunków, na pozostałych narzucono niskie limity
przyjęć. Uniwersytet został pozbawiony prawa do nadawania stopni naukowych i obłożony bardzo wysokimi podatkami. Aresztowano rektora za odmowę zalegalizowania na
KUL komunistycznej organizacji młodzieżowej. Blokowano
awanse naukowe, absolwentom KUL odmawiano zatrudnienia. Równolegle nasilała się inwigilacja środowiska akademickiego.

Wycieczka studentów do Wieliczki, 1950
Students’ trip to Wieliczka, 1950

Decyzja Ministerstwa Oświaty o likwidacji
studiów prawniczych i ekonomicznych, 1949
Decision of the Ministry of Education on shutting down
law and economy programmes, 1949

It quickly turned out that the consent to reopen KUL was only
a tactical move, and the Catholic university became unwanted in the socialist state. As the communist regime was being
strengthened, repressions intensified until they reached their
peak in the 1950s.
It was the most difficult period in the history of KUL. Some
programmes were shut down, and low admission limits
were imposed on the others. The university was deprived of
the right to confer academic degrees, and very hight taxes
were imposed on the institution. The rector was arrested for
refusing to legalise a communist youth organisation at KUL.
Academic promotions were blocked, and KUL graduates were
refused employment. At the same time, the surveillance of
the academic community intensified.

KUL ZACHOWAŁ SWOJĄ
TOŻSAMOŚĆ I POZOSTAŁ
JEDYNĄ NIEZALEŻNĄ
UCZELNIĄ W CAŁYM BLOKU
PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH.
KUL kept its identity and
remained the only independent
university in the Eastern Bloc.

Studentki na dziedzińcu, lata 70.
Students in the courtyard, 1970s
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WYSPA WOLNOŚCI
ISLAND OF FREEDOM
W tym czasie schronienie na uniwersytecie znalazło
wielu studentów i wykładowców związanych z opozycją, którzy zostali relegowani z uczelni państwowych.
Z czasem KUL nawiązał liczne kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, co wzmocniło jego pozycję na arenie międzynarodowej.
At that time, many students and professors who were
associated with the opposition and therefore relegated
from public universities found shelter at KUL. With
time, the university established numerous contacts
with foreign academic centres, which strengthened its
position on the international arena.

Mieczysław A. Krąpiec, Czesław Miłosz i Lech Wałęsa, 12 czerwca, 1981
Mieczysław A. Krąpiec, Czesław Miłosz and Lech Wałęsa, June 12, 1981

Studenci podczas strajku okupacyjnego, 1981
Students on occupational strike, 1981 (fot./photo NZS)

Okładka „Spotkań” –
jednego z najważniejszych
pism drugiego obiegu,
wydawanego przez
studentów KUL
The cover of independent
magazine for young catholics
“Spotkania” (Eng. Meetings),
published in so called
“second circulation” by
students of KUL
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CZAS WOLNOŚCI
TIME OF FREEDOM
Upadek systemu komunistycznego umożliwił dynamiczny rozwój KUL. Powstały nowe wydziały i kierunki
studiów, a uniwersytet poszerzył obszar działań o nauki
ścisłe i przyrodnicze. Znacznie wzrosła liczba studentów, także z zagranicy, oraz pracowników. Rozbudowana została baza naukowo-dydaktyczna. KUL stopniowo
został również zrównany w prawach z uczelniami państwowymi – od 1992 r. otrzymuje dotacje na działalność
bieżącą, a od 2008 r. z budżetu państwa finansowane są
również wydatki inwestycyjne.

Nowa część Kampusu Głównego
New part of the Main Campus

The collapse of communism enabled the dynamic development of KUL. New faculties and programmes were
created, and the university expanded its range of activity
to include exact and natural sciences. Both the number
of students, including those from abroad, and the number of professors increased significantly. New equipment
for research and teaching purposes was bought. KUL also
gradually gained rights equal to those of state universities — it has received operating grants since 1992 and its
investment expenditures have been financed by the state
budget since 2008.

Studenci na dziedzińcu, 2009
Students in the courtyard, 2009

9

CZAS WOLNOŚCI
TIME OF FREEDOM
KUL dziś to:
z nany i ceniony w Europie i na świecie ośrodek
naukowy,
 owoczesna, innowacyjna i dynamicznie rozwijająca
 n
się uczelnia,
 ajstarszy uniwersytet katolicki w Europie
n
Środkowo-Wschodniej,
 czelnia z tradycją i wspaniałymi osiągnięciami
u
naukowymi, wysoko oceniana przez studentów
i absolwentów,
miejsce, w którym spotykają się nauka i wiara.

Today KUL is:
 well-known academic centre, highly valued in Europe
a
and around the world,
 modern, innovative and dynamically developing
a
university,
 t he oldest Catholic university in the Central and
Eastern Europe,
 university with traditions and great scientific
a
achievements, highly rated by students and graduates,
a place where science and faith meet.

ZNACZENIE KUL W DZIEJACH POLSKI DOCENIŁ SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRY OGŁOSIŁ ROK
2018 ROKIEM 100-LECIA KUL.
The importance of KUL to the history of Poland was
appreciated by the Senate of the Republic of Poland,
which announced 2018 as the Year of KUL’s 100th
anniversary.
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Budynki Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku, 2019
Buildings of the Faculty of Biotechnology and Environmental Sciences, 2019

Studenci KUL, 2019
Students of KUL, 2019

2018 – ROKIEM KUL
2018 — YEAR OF KUL
KUL należy do najstarszych uniwersytetów w Polsce.
W ciągu 100 lat swojej historii stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, zyskując uznanie
w kraju i za granicą oraz wpływając na kształt nauki
i kultury polskiej.

Pierwsze Światowe Spotkanie Absolwentów Psychologii KUL, 2017
First World Meeting of KUL Psychology Graduates, 2017

Uniwersytet wykształcił ponad 120 tysięcy absolwentów do aktywnej obecności w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, a także do służby Kościołowi.
Wielu z nich zajmuje eksponowane stanowiska, pełni
ważne role społeczne, realizuje się w biznesie, współtworzy kulturę. Charakterystyczne jest to, że absolwenci
silnie identyfikują się z uczelnią. Było tak nawet wtedy, gdy dyplom KUL zamykał większość drzwi do kariery. Czas studiów stworzył więzi, które przetrwały wiele
lat. Dziś, chociaż rozsiani po całym świecie, absolwenci
uczelni tworzą wspólnotę, środowisko stale identyfikujące się ze swoją Alma Mater Lublinensis.
KUL is one of the oldest universities in Poland. In the one
hundred years of its existence, it has grown to become
one of the most important centres of Catholic thought,
gaining recognition in Poland and abroad as well as
making a significant contribution to Polish science and
culture.
The university has taught over 120 thousand graduates to
actively participate in social, political and economic life,
and to serve the Church. Many of them hold prominent
positions, perform important roles in the society, pursue
business careers and co-create culture. Characteristically,
the graduates strongly identify with the university. It was
the case even when the KUL diploma closed the door on
most career opportunities. The time of studies created
bonds that lasted for many years. Today, though scattered
around the world, KUL graduates form a community that
still identifies with its Alma Mater Lublinensis.

Nadanie tytułu doktora honoris causa
Krzysztofowi Pendereckiemu, 2016
Awarding an honorary doctorate to
Krzysztof Penderecki, 2016
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KAROL WOJTYŁA
ŚW. JAN PAWEŁ II
Ks. Karol Wojtyła przez 24 lata należał do grona profesorów KUL, najpierw jako wykładowca, a następnie kierownik Zakładu i Katedry Etyki na Wydziale Filozofii.
Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża nie przerwał jego
związków z uniwersytetem, ale je zmienił. Jan Paweł II
pamiętał o swojej Alma Mater, a uczelnia nie zapomniała
o nim. Przedstawiciele społeczności akademickiej byli częstymi gośćmi Jana Pawła II, a w 1983 r. KUL przyznał mu
tytuł doktora honoris causa.
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Rev. Karol Wojtyła worked at KUL for twenty four years,
first as a lecturer, then as a head of the Department of
Ethics in the Faculty of Philosophy. When Card. Karol
Wojtyła became a pope, he didn’t sever his relations with
KUL — he only changed them. John Paul II remembered
his Alma Mater, and the university never forgot about
him. Representatives of the academic community were
his frequent guests, and in 1983 KUL awarded an honorary doctorate to him.

Kard. Karol Wojtyła, 1971
Card. Karol Wojtyła, 1971

KAROL WOJTYŁA
ST. JOHN PAUL II

Po śmierci Jana Pawła II Senat KUL, oddając hołd swojemu Wielkiemu Profesorowi, podjął uchwałę o zmianie
nazwy uczelni na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II.
Jan Paweł II jest stale obecny w życiu uniwersytetu. Fizycznym śladem tej obecności jest relikwia, znajdująca
się w Kościele Akademickim czy pomnik na uniwersyteckim dziedzińcu. Nad bogatą spuścizną Profesora
prowadzone są też badania naukowe, upowszechniane
przez publikacje, wykłady i konferencje.
After the death of John Paul II, KUL’s Senate adopted
a resolution to change the university’s name to the John
Paul II Catholic University of Lublin in order to honour its
Great Professor.

Tydzień Filozoficzny, o prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP, kard. Karol Wojtyła
i ks. prof. Stanisław Kamiński, 1974
Philosophy Week, Father Prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP, Card. Karol Wojtyła
and Rev. Prof. Stanisław Kamiński, 1974

John Paul II is constantly present in the university’s
life. The physical sign of his presence are his relic in the
Academic Church and his statue in the courtyard. The
impressive legacy of the Professor is also subject to
academic research which is being disseminated through
publications, lectures and conferences.

WYJĄTKOWYM
MOMENTEM W DZIEJACH
UNIWERSYTETU BYŁA
WIZYTA JANA PAWŁA II,
9 CZERWCA 1987 r.
The visit of John Paul II was
a special moment in the
history of the university,
June 9, 1987.
od lewej: prorektor prof. Jan Czerkawski, Jan Paweł II oraz rektor
bp prof. Piotr Hemperek
from the left: vice-rector Prof. Jan Czerkawski, John Paul II
and rector Bp Prof. Piotr Hemperek (fot./photo Kazimierz Fałowski)
Pomnik Jana Pawła II
i kard. Stefana
Wyszyńskiego na
dziedzińcu KUL
Statue of John Paul II and
Card. Stefan Wyszyński
in KUL’s courtyard
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ŚWIĘCI Z KUL
KUL’S SAINTS

Lista osób związanych z KUL, które zmarły w opinii świętości, jest długa. Pierwszym kanonizowanym
świętym jest Jan Paweł II.
The list of people associated to KUL who died in the
odour of sanctity is long. Saint John Paul II is the first
canonised person from this list.

Widok na Kościół
Akademicki, 2019
Wnętrze Kościoła Akademickiego po renowacji, 2017
Interior of the Academic Church after renovation, 2017

Wizyta Ojca Świętego na KUL,
9 czerwca 1987
Visit of the Holy Father,
June 9, 1987
(fot./photo Kazimierz
Fałowski)
Kanonizacja Jana Pawła II, Watykan 2014
Canonisation of John Paul II, Vatican,
2014 (fot./photo Tomasz Urawski)
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View on the Academic
Church, 2019

ŚWIĘCI Z KUL
KUL’S SAINTS

 ługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
S
współtwórca i wykładowca Instytutu
Teologii Pastoralnej
Servant of God Rev. Franciszek Blachnicki
co-founder and lecturer of the Institute of
Pastoral Theology

Sługa Boży
Jacek Woroniecki OP
teolog moralista,
Rektor KUL 1922-1924
Servant of God
Jacek Woroniecki OP
moral theologian, Rector
of KUL 1922-1924



Sługa Boży ks. Wincenty Granat
teolog dogmatyk, Rektor KUL 1965-1970

Servant of God Rev. Wincenty Granat, dogmatic
theologian, Rector of KUL 1965-1970

 Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko
słuchacz Studium Pastoralnego
Instytutu Teologii Pastoralnej
 zcigodny Sługa Boży
C
kard. Stefan Wyszyński
absolwent studiów
doktoranckich, Wielki
Kanclerz KUL 1946-1948
Venerable Card. Stefan
Wyszyński PhD graduate,
Great Chancellor of KUL
1946-1948

Blessed Rev. Jerzy Popiełuszko
student of the Pastoral School of the
Institute of Pastoral Theology
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KUL – to marka rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale i na
świecie. Uniwersytet współpracuje z blisko 200 uczelniami zagranicznymi, prowadząc wspólne projekty badawcze
oraz wymianę kadry naukowo-dydaktycznej. Także studenci mają szansę zdobywania wiedzy i doświadczenia
na najbardziej renomowanych uczelniach, np. w ramach
programu Erasmus+.

AMBASADOR POLSKI W ŚWIECIE
POLAND’S AMBASSADOR IN THE
WORLD

Uniwersytet należy do wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, w tym Międzynarodowej Federacji
Uniwersytetów Katolickich (FIUC). Jest także inicjatorem
i liderem Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów, do
której należą uczelnie z sześciu państw: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji i Polski.
KUL is a brand recognisable not only in Poland, but also
in the world. The university cooperates with nearly two
hundred foreign institutions of higher education, carrying out joint research projects and exchanging research
and teaching staff. The university’s students also have
a chance to gain knowledge and experience in the most
renowned universities, for example within the framework
of the Erasmus+ programme.
The university is a member of many international
organisations and associations, including the
International Federation of Catholic Universities (FIUC). It
is also the initiator and the leader of the Eastern European
University Network, which gathers universities from six
countries: Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Russia and
Poland.

Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich, 2012
General Assembly of the European Federation of Catholic Universities, 2012

Stale poszerzana jest oferta studiów w języku angielskim, dzięki czemu rośnie liczba obcokrajowców studiujących na KUL. Największą wśród nich grupę stanowią
studenci z krajów dawnego bloku wschodniego. Część
z nich studiuje w ramach stypendium Fundacji Jana Pawła II i Towarzystwa Przyjaciół KUL.
The list of courses available in English is constantly expanding, thanks to which the number of foreign students
at KUL is growing. The majority of them come from the
former Eastern Bloc countries. Some of them are beneficiaries of the scholarship programme offered by the John
Paul II Foundation and the Friends of the Catholic University of Lublin Society.
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Uczestnicy programu Erasmus+, 2017 (fot. archiwum prywatne)
Participants of the Erasmus+ programme, 2017 (photo from a private archive)

RAZEM PRZEZ POKOLENIA
TOGETHER THROUGH
GENERATIONS
Istnienie uniwersytetu nie byłoby możliwe bez szerokiego grona przyjaciół, którzy wspierają go modlitwą
i pomocą materialną. Wielu z nich zrzesza się w działającym od 1922 r. Towarzystwie Przyjaciół KUL.
Tablica fundatorów w Kolegium Jana Pawła II
Plaque commemorating the founders in John Paul II College
Hr. Aniela Potulicka,
filantropka,
założycielka fundacji
wspierającej KUL
Countess Aniela
Potulicka,
philanthropist,
founder of
a foundation
supporting KUL

Ks. prof. Władysław Smoleń i Olga Litawińska, donatorka dzieł sztuki dla
Muzeum KUL, 1986
Rev. Prof. Władysław Smoleń and Olga Litwińska, an official handover of
a collection of works of art to the University Museum, 1986
(fot./photo Witold Zych)

W ciągu stuletniej historii KUL kilkukrotnie znajdował
się w krytycznej sytuacji finansowej. Za każdym razem
z pomocą uniwersytetowi przychodziła społeczność katolicka w Polsce i za granicą, m.in. Polonia z USA i Kanady.
The university couldn’t exist without a large group
of friends who support it with prayer and material
assistance. Many of them are members of the Friends of
the Catholic University of Lublin Society founded in 1922.
In the one hundred years of its activity, KUL experienced
a critical financial situation several times. Each time it
received help from the Catholic community in Poland
and abroad, including Polish diasporas in the USA and
Canada.
DOBROWOLNE DATKI RZESZY OFIARODAWCÓW
TO WYJĄTKOWY SPOSÓB FINANSOWANIA, KTÓRY
UMOŻLIWIŁ FUNKCJONOWANIE UCZELNI PRZEZ
PONAD 70 LAT, A I DZIŚ JEST ZNACZĄCYM
WSPARCIEM.
Voluntary donations are a unique way of financing that
has enabled the university’s operation for over seventy
years and still provides significant support.

Cegiełka na rzecz
KUL, lata 30.
KUL’s donation
certificate, 1930s
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TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
TRADITION AND MODERNITY
Główną siedzibą uniwersytetu od 1922 r. jest XVIII-wieczny klasztor dominikanów obserwantów, którego
integralną częścią jest Kościół Akademicki. Budynek
był wielokrotnie przebudowywany, a swój obecny wygląd zawdzięcza zmianom z lat 70. XX w., kiedy m.in.
wybudowany został nowy fronton z charakterystyczną,
zygzakowatą fasadą. Obok niego powstała nowa część
Kampusu Głównego, w skład którego wchodzą: Kolegium
Jana Pawła II, Kolegium Norwidianum, Centrum Transferu Wiedzy.
An 18th-century Observant Dominican monastery has
been the main seat of the university since 1922. The Academic Church constitutes an integral part of the building.
It was rebuilt many times, and it owes its present appearance to the changes made in the 1970s, when the new,
characteristic zigzag facade was built. The new part of
the Main Campus, including John Paul II College, Collegium Norvidianum and the Knowledge Transfer Center was
built next to it.

Kolegium Jana Pawła II, ufundowane przez Polonię z USA i Kanady jako wotum
wdzięczności dla Jana Pawła II, który przez prawie ćwierćwiecze wykładał etykę na
Wydziale Filozofii KUL
John Paul II College, funded by the Polish diaspora from the USA and Canada as
a token of gratitude to John Paul II who taught ethics in the Faculty of Philosophy of
KUL for twenty four years

Biblioteka Uniwersytecka, dawny budynek Domu Katolickiego, użytkowany
przez KUL od 1947 r., rozbudowany w latach 1998-2003
University Library, former building of the Catholic House, used by KUL since
1947, extended in 1998-2003

Dziedziniec Gmachu Głównego
Main Building’s courtyard
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Collegium Iuridicum, gmach z 1911 r. dawnego Prywatnego
Męskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego
Collegium Iuridicum, building of the former Stefan Batory
Private Male Gymnasium, constructed in 1911

Rozbudowany został również Kampus Konstantynów
(Poczekajka), gdzie obok akademików i obiektów dydaktycznych w ostatnich latach wzniesione zostały
nowoczesne budynki – Biotechnologii oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, a także obiekty
sportowe.
Akademik męski przy ul. Niecałej 8, dar Stanisława Wessla z 1929 r.
Mieszkał tu m.in. Edward Stachura
Male dormitory at 8 Niecała Street, donated by Stanisław Wessel in 1929.
Polish poet and writer Edward Stachura lived here

Bazę lokalową uniwersytetu w Lublinie uzupełniają:
najstarszy lubelski akademik przy ul. Niecałej, gmach
Collegium Iuridicum oraz Biblioteka Uniwersytecka.
Konstantynów Campus (Poczekajka) was also extended
— apart from dormitories and teaching facilities, modern
buildings have been erected there in recent years, including the building of Biotechnology, the Interdisciplinary
Center for Scientific Research and sports facilities.
Other university buildings include the oldest dormitory
in Lublin on Niecała Street, Collegium Iuridicum building
and University Library.

Wnętrze Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych
Interior of the Interdisciplinary Center for Scientific Research

Nowoczesny gmach Biotechnologii, nagrodzony I miejscem w IX edycji
międzynarodowego konkursu „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą
inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej
Modern Biotechnology building, awarded the first prize in the 9th edition of
the international “Crystal Brick” contest for the best construction investment
on both sides of the eastern border of European Union
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KULTURALNY KUL
CULTURAL KUL
Uniwersytet to także miejsce, gdzie tętni bogate życie
kulturalne. Od powstania uczelni studenci rozwijają tu
różnorodne pasje i mnożą talenty: literackie, teatralne,
muzyczne, plastyczne, filmowe czy fotograficzne. Liczną
publiczność gromadzą cyklicznie organizowane koncerty
muzyki klasycznej „OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory
z muzyką” oraz „KULowskie spotkania literackie”, których
gośćmi są ciekawe postacie współczesnego życia literackiego.
Od lat wizytówką KUL jest Chór Akademicki i Scena Plastyczna KUL, swoją wierną publiczność zdobyły także studenckie teatry – Enigmatic i ITP.
The university is also a vibrant cultural place. Since its creation, it enabled students to develop their talents and interests within the fields of literature, theatre, music, art,
film and photography. Regularly held concerts of classical
music “OPUS MAGNUM — Music Evenings at KUL” as well
as “KUL literary meetings”, hosting prominent figures in
the modern literary world, attract large audiences.

Chór KUL przed Koreańskim Teatrem Narodowym w Seulu,
Światowe Sympozjum Muzyki Chóralnej, 2014
Choir of KUL in front of the National Theatre of Korea in Seoul,
World Symposium on Choral Music, 2014

For years, the Academic Choir and the Artistic Stage of
KUL have been the university’s showpiece, and the student
theatres Enigmatic and ITP have also gained a faithful
audience.

Etiuda teatralna „Maski” w reż. Leszka Mądzika,
V Kongres Kultury Chrześcijańskiej, 2016
Short play “Maski” (English: masks) directed by Leszek Mądzik,
5th Congress of Christian Culture, 2016

Teatr Akademicki KUL, Roman Brandstaetter,
„Czas wody żywej”, 1970
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KUL’s Academic Theatre, Roman
Brandstaetter, “Czas wody żywej”
(English: time of living water), 1970

Teatr ITP, 2017
Theatre ITP, 2017

Wystawa „100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL
na stulecie KUL” na Zamku Królewskim w Warszawie, 2016
Exhibition “100 out of 100. One hundred most valuable works of art from KUL’s
collections for the centenary of KUL” in the Royal Castle in Warsaw, 2016

Antoni Piotrowski (1853-1924), W odwiedziny do powstańców

KUL POSIADA TAKŻE CENNĄ KOLEKCJĘ DZIEŁ SZTUKI,
KTÓREJ POCZĄTKI SIĘGAJĄ 1932 r. POWSTAŁA ONA
W WYNIKU POŁĄCZENIA NIEZWYKŁEJ HOJNOŚCI
I WIELKIEGO ZAUFANIA KOLEKCJONERÓW
DO NASZEGO UNIWERSYTETU.
KUL can also boast a valuable art collection which dates
back to 1932. It was compiled thanks to collectors’
extraordinary generosity and great trust in our
university.

Visiting Insurrectionists

Docelowo zbiory sztuki udostępnione zostaną w zmodernizowanym Muzeum KUL. Najcenniejsze dzieła
można podziwiać na wystawach czasowych, organizowanych cyklicznie od 2012 r. we współpracy z najlepszymi ośrodkami muzealnymi w Polsce.
The art collections will ultimately be exhibited in the
modernised University Museum. The most valuable
works can be seen in temporary exhibitions organised
regularly since 2012 in cooperation with the best museums in Poland.
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BADANIA NAUKOWE
SCIENTIFIC RESEARCH
Uniwersytet katolicki podąża bez lęku wszystkimi drogami wiedzy, zachowując świadomość, że przed nim idzie
Ten, który jest „Drogą i Prawdą, i Życiem” – pisał św. Jan
Paweł II w encyklice „Ex corde Ecclesiae”. Ten cytat odpowiada idei ks. Idziego Radziszewskiego, który sens istnienia uniwersytetu katolickiego widział w prowadzeniu
w jak najszerszym zakresie bezstronnych badań naukowych zgodnie z założeniem, że rozum i wiara nie tylko nie
pozostają ze sobą w sprzeczności, ale wręcz przeciwnie,
wzajemnie się wspierają.
W tym właśnie duchu na uniwersytecie prowadzone są
wszechstronne badania naukowe, nie tylko w dziedzinach, z których KUL jest znany od lat, jak: teologia, filozofia, prawo, nauki społeczne czy humanistyczne, ale
także w zakresie nauk ścisłych. Również w tych ostatnich
naukowcy z KUL mają na swoim koncie sukcesy, m.in.
opatentowali metodę produkcji ektoiny – cennego aminokwasu wykorzystywanego w przemyśle kosmetycznym
i medycynie.
A Catholic University without fear follows every path of
knowledge, aware of being preceded by him who is “the
Way, the Truth, and the Life” — wrote St John Paul II in the
apostolic constitution “Ex corde Ecclesiae”. This quotation
corresponds with the vision of Rev. Idzi Radziszewski, who
believed that a Catholic university’s goal should be to conduct impartial scientific research in a wide range of areas
with the assumption that reason and faith are not contradictory — on the contrary, they support each other.

Zajęcia laboratoryjne na filozofii przyrody, 1968
Laboratory class for students of philosophy of nature, 1968

Laboratorium Katedry Psychologii Eksperymentalnej,
kadr z filmu „Od 100 lat jest KUL”
Laboratory in the Department of Experimental Psychology,
shot from the film “100 years of KUL”

In this spirit, the university carries out comprehensive
scientific research, not only in the fields in which the
university has specialised for years, such as theology,
philosophy, law, social sciences or the humanities, but also
in exact sciences. KUL’s scientist have been successful also
in the latter — among other achievements, they patented
a method for production of ectoine, a valuable amino acid
used in the cosmetics industry and medicine.
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych – jedno z nowoczesnych
laboratoriów prowadzących badania aplikacyjne z zakresu nauk przyrodniczych
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Interdisciplinary Center for Scientific Research — one of the modern laboratories
conducting application research within the field of natural sciences

UNIWERSYTET MOŻLIWOŚCI
UNIVERSITY OF OPPORTUNITIES

Juwenalia, Poczekajka, 1959
Student Festival “Juwenalia”, Poczekajka, 1959

Kulturalia, 2013
Student Cultural Days “Kulturalia”, 2013

Studenci KUL rozwijają swoje pasje i zainteresowania
w ramach ponad 80 organizacji naukowych, artystycznych i sportowych, które tworzą bogate życie studenckie
uniwersytetu. Są to koła naukowe, teatry, chóry, galerie, kluby dyskusyjne i wspólnoty Duszpasterstwa Akademickiego. Wśród nich pierwsze w Polsce uczelniane
Koło PTTK i najstarszy w Lublinie klub Akademickiego
Związku Sportowego.
KUL’s students develop their passions and interests within over eighty scientific, artistic and sports organisations
which create the university’s vibrant student life. They
include scientific circles, theatres, choirs, galleries, discussion clubs, University Chaplaincy communities, as
well as the first academic Polish Tourist and Sightseeing
Society (PTTK) Circle in Poland and the oldest Academic
Sport Association club in Lublin.

Na wyjątkową mozaikę grup studenckich składają się
inicjatywy sięgające początków uniwersytetu, jak Koło
Filozoficzne Studentów KUL czy Koło Polonistów Studentów KUL, oraz te pokazujące nowe studenckie pasje,
jak neuronauki czy dziennikarstwo. Niektóre organizacje
po latach nieistnienia reaktywują się, przykładem są –
działające jeszcze przed wojną – Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis i Legia Akademicka KUL.
The unique mosaic of student groups is made up of initiatives started at the beginning of the university’s existence, such as the Philosophy Students’ Academic Circle or the Polish Studies Students’ Academic Circle, as
well as organisations that demonstrate student’s recent
hobbies, such as neurosciences and journalism. Some
organisations, such as the Academic Corporation Astrea
Lublinensis or KUL’s Academic League, which had been
operating before the war, were reactivated after years of
non-existence.

Dzień Kultury Chińskiej, 2017
Chinese Culture Day, 2017
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