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PRZEM6WIENIE
NA INAUGURACJ^ ROKU AKADEMICKIEGO
KUL 1991/1992 (fragment)*

Z treSci dotychczas wypowiedzianych przeze mnie s!6w mozna by odniesl
wrazenie, ze K U L zyl w minionym roku wyl^cznie problemami ekonomicznymi. Bylby to jednak spaczony obraz dzialan i dokonari naszego Srodowiska
akademickiego. Wielkie zaangazowanie w sprawe zapewnienia Srodkbw finansowych niezbednych dla funkcjonowania Uczelni nie przeslanialo zasadniczych cel6w, dla kt6rych ten Uniwersytet zostal przed siedemdziesiecioma
czterema laty powolany do istnienia i ktore - jak niegdys, tak samo i dzii wyznaczajs mu jeden zasadniczy cel, jakim jest sluzba poprzez prace dydaktyczns i badawcz? Bogu i Ojczyznie.
Raz jeszcze potwierdzilismy wole dzialania w tym kierunku, w podstawowym dla zycia Uczelni dokumencie, jakim jest nowo opracowany Statut
KU L. Prace nad Statutem trwaly prawie caly miniony rok. Senat Akademicki K U L zatwierdzil jego projekt w czerwcu. Poprawki do Statutu, zgloszone
przez nasze Srodowisko, przedyskutowano i zaakceptowano na posiedzeniu
Senatu we wrzeSniu. Zgodnie z przepisami Statut zostal przeslany do Ministerstwa Edukacji Narodowej, ktdre sprawdza jego zgodnosc z obowi^zujacym w Polsce prawem, oraz do Stolicy Apostolskiej, zatwierdzaj^cej statuty
uniwersytet6w katolickich.
Dziesi^tki lat zycia w panstwie budowanym wedlug idealistycznego, platoriskiego wzorqi, w kt6rym nie liczy sie rzeczywistosc, lecz wymyslone przez
ideolog6w fikcje, i w kt6rym obowi^zuj? reguly surrealistycznej ekonomii przyniosly oplakane skutki w postaci zniszczonej gospodarki, zdewastowanego Srodowiska naturalnego, a zwlaszcza w postaci uszkodzonej tkanki moral
nej narodu, ktdry miota sie dzis miedzy heroiczn$ wielkodusznosci^ a
bezwzglednym egoizmem, miedzy wiernosci^ najszczytniejszym idealom a
kompletnym cynizmem, miedzy autentyczn? gwietoSci? a przerazaj^cym
upadkiem moralnym.
Nasz Uniwersytet jest Swiadom swojej roli w takiej wlasnie rzeczywistoSci. Podejmuj^c wsp prace z rdznymi Srodowiskami intelektualnymi i uczel-
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niami, zar6wno polskimi, jak i zagranicznymi, czyni wszystko, co w jego
mocy, by przyczynic sis do odrodzenia kraju na roznych plaszczyznach - intelektualnej, moralnej, spolecznej i ekonomicznej. W tym celu, nie zaniedbuj$c starych, fundamentalnych kierunk6w ksztalcenia - stara sis wychodzic
naprzeciw aktualnym potrzebom spolecznym. Z tego powodu rozwija szkols
biznesu, badania nad ochron$ Srodowiska naturalnego, nowozytne filologie,
katedry przygotowuj $ce mlodziez do pracy w srodkach masowego przekazu
itd.
W pewnych dziedzinach swojej dzialalnosci K U L staje sis centrum studiow oraz plaszczyzne wymiany mysli dla kraj6w Europy Srodkowo-Wschodniej. Znamiennym symbolem takiej wlaSnie dzialalnosci byl zorganizowany
przez Wydzial Teologii K U L przy udziale Komisji Episkopatu do Spraw
Nauki, Kongres na temat: Swiadectwo Kosciola katolickiego w systemie totalitamym Europy Srodkowo-Wschodniej, kttfry odbyl sis w polowie sierpnia i
ktory zgromadzil teolog6w i filozofow z kilkunastu krajow, zwlaszcza z tych
kraj6w, kt6re zrzucily bqdi jeszcze zrzucaje jarzmo komunizmu. Kilkudniowe obrady w Lublinie i p niejsze spotkanie z Ojcem swistym w Czsstochowie zblizyly bardzo do siebie teologow z tych kraj6w, staj^c sis pierwszym,
znacz$cym krokiem dla ich serdecznej wsp6lpracy w Europie jutra.
W podobnym kierunku dzialaj$ takze inne wydzialy i instytuty naszego
Uniwersytetu, kt6rych przedstawiciele bardzo aktywnie uczestnicz^ w licznych misdzynarodowych inicjatywach, maj^cych nie tylko wymiar
intelektualny, ale takze spoleczny i polityczny, a s!uz$cych zarowno promocji
polskiej nauki, jak r6wniez sprawie odradzania wiszi Polski z krajami zachodnimi, wiszi, kt6re maj$ w setki lat licz^c? sis historis, a kt6re przecisla zelazna kurtyna.
Nasze Srodowisko akademickie jest wystarczaj^co krytyczne, by umied
oszacowac nie tylko braki i nsdze naszego spoleczeristwa, lecz takze wielkie
wartosci, ktdre ono wci^z jeszcze posiada i kt6rymi moze sis podzielic z inny
mi. Mamy peln$ swiadomoSc zar6wno korzysci, kt6re moze nam przyniesc
bliski kontakt z zachodnim swiatem, ale takze niebezpieczenstw, kt6re z tym
kontaktem sis wi^z^. Pragniemy jak najblizszej i jak najbardziej owocnej
wsp pracy, ale nie chcielibysmy, aby nasza mlodziez ksztaltowana byla w
boskim wprost kulcie pieni$dza i konsumpcjonizmu. Nie chcielibysmy, by
przyjsla za swoj^ tak$ wizjs wolnosci, w ktdrej czlowiek nie jest lektorem
danych mu przez Boga norm moralnych, lecz ich kreatorem. Nasze Srodowisko akademickie pragnie pelnego otwarcia Polski na wszelki postsp, kt6ry
wzbogaca cziowieka, ale nie pragnie otwarcia na to, co przynosi mu nieszczsgcie i beznadziejnosl. Nie chcielibysmy w zadnym wypadku, aby nasz kraj
stal sis wysypiskiem Smieci - i to zar6wno w sensie ekologicznym, jak i mo
ralny m.
St^d tez zachowuj^c postaws otwarcia i tolerancji w stosunku do inaczej
mySl^cych, bsdziemy, tak jak czynilismy to zawsze, sisgac po niezmienne
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wartoSci chrzeScijariskie zardwno w naszej pracy dydaktycznej, jak i badawczej. W czasie, gdy mimo odradzania sis ksenofobii i rdznych nacjonalizm6w,
narody europejskie marz$ jednak o jednym, szczssliwym i spokojnym domu
europejskim, chcemy wskazywac na te wartoSci, kt6re lez^ u podstaw naszej
wsp nej kultury i kt6re mogs spowodowac, ze historia Europy, nazywana
przez niekt6rych uczonych - historic Scierania sis egoizm6w i wrogoSci, stanie sis historic zyczliwej wsp pracy. Wszyscy wiemy, ze to wartoSci chrzescijariskie, w ktorych prawo milosci wi<jze sis nierozerwalnie z catkowicie re
alist yczn 4 wizjs rzeczywistosci.
Koncz^c moje wyst^pienie, pragns wyrazic serdeczne podziskowania tym
wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom, kt6re wspomagaly nas i
wspomagajs - zar6wno moralnie, jak i ekonomicznie; ktdrym K U L zawdziscza staws dobrego uniwersytetu i dziski kt6rym moze spelniad swoje zadania.
Dziskujs ich Ekscelencjom Biskupom polskim z Ksisdzem Prymasem na
czele, a takze duchowienstwu diecezjalnemu i zakonnemu - za ich zyczliwoSd
i pomoc dla naszej Uczelni.
Dziskujs naszym Przyjaciolom skupionym w Towarzystwie Przyjaci
K U L, zar6wno w kraju, jak i za granic$.
Dziskujs tym wszystkim osobom, kt6re anonimowo wspieraly K U L swojs prac^, a takze nieraz swoim doslownie „wdowim groszem” .
Dziskujs firmom i instytucjom, polskim i zagranicznym, za ich wsparcie
w naszych dzialaniach na rzecz utrzymania i technicznego wyposazenia Uni
wersytetu.
W spos6b szczeg ny dziskujs Episkopatowi Italii z kardynalem Camillo
Ruini i arcybiskupem Dionigi Tettamanzi na czele, a takze rzymskiej Fundacji Jana Pawla II, za skuteczn? pomoc w finansowaniu ponad
-osobowej
grupy studentow, pochodz^cych z kraj6w postkomunistycznych, a takze za
ofiary na budows Stoldwki Akademickiej.
Podjscie przez nasz Uniwersytet ksztalcenia mlodziezy z kraj6w Europy
Srodkowo-Wschodniej ma, jak s$dzs, wielkie znaczenie zar6wno dla procesu
zblizania narod6w z tego regionu, jak r6wniez dla rozwoju odradzaj$cego sis
tu po przesladowaniach - KoSciola. Ojciec Swisty, przemawiaj^c kilka tygodni temu do czlonk6w Fundacji Jana Pawla II, powiedzial: „Szczeg n$ radoSc
sprawia mi fakt, ze zostala utworzona pracownia naukowa w Lublinie, kt6rej
celem jest skupienie sis na problemach Europy Srodkowo-Wschodniej oraz
konkretna pomoc kulturalna poprzez udzielanie stypendi6w mlodziezy z by
lego Zwi$zku Radzieckiego, Wsgier, Czecho-Slowacji, Rumunii i Jugoslawii, pragn?cej studiowac w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Niezmiernie wazny jest ten wysilek tworzenia zrsb6w przyszlej inteligencji katolickiej
tam, gdzie KoScitfl ponownie odzywa, po latach przeSladowari i przymusowego milczenia” .
Los naszej Uczelni zl^czony jest nierozerwalnie z losami calego kraju.
Wszyscy obecnie przezywamy chwile trudne i mn6stwo napisc. Raz jeszcze
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mamy moznogg doSwiadczyd, jak wielkim, a jednoczesnie jak bardzo trudnym darem jest wolno£6 .
Jako chrzescijanie, a wise ludzie zyj^cy Dobr$ Nowin^, w najtrudniejszych czasach nie upadliSmy na duchu, wierz^c glsboko, ze jesli zaangazujemy sis bez reszty w pelnienie swoich zyciowych zadari, to Opatrznosd pomoze
nam przezwyciszyd wszelkie zagrozenia i trudnosci. I nigdy ta nasza ufnosc
nie byla daremna. DziS r6wniez z ufnosci$ i przekonaniem o fundamentalnym znaczeniu pracy naukowej i dydaktycznej dla rozwoju naszej Ojczyzny i
KoSciol a wchodzimy w nowy rok pracy Uczelni.
Oddaj$c opiece Bozej cal$ spotecznoSc akademick^, uroczyScie otwieram
nowy siedemdziesi^ty czwarty w historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rok akademicki.
Quod felix, faustum fortunatumque sit.

