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 Wielce Drogi Doktorze Honorowy, 

 

 Stałeś się ulubieńcem czasu jubileuszy, wyróżnień i nagród, które 

zarazem zaprzeczają rzekomemu zanikowi autorytetów,  zwłaszcza naukowych. 

W obszarze filozofii autorytet miał zawsze swoją oryginalną pozycję, która była 

wiązana z adekwatną i prawdziwą, wiedzą  oraz dojrzałą postawą mądrościową. 

To przyciągało uczniów i wytwarzało zaufanie do przedstawianych poglądów i 

ocen. Wreszcie ułatwiało budowanie indywidualnego rozumienia 

rzeczywistości, kultury a także harmonijnego ich przeżywania.  

 W XX wieku pojawiło się dużo dodatkowych propozycji, które skłaniały 

do podjęcia działań, choć nie zawsze ułatwiały   ludziom  pełny rozwój 

osobowości i wspólnoty. Jednym z udanych przedsięwzięć, które szeroko 

oddziaływały i chroniły ówczesną a także przyszłą inteligencję była pomoc w 

budowaniu ich własnego światopoglądu, aby nie pozostawał zredukowany do 

propozycji pozytywistycznych, modernistycznych, czy wręcz ateistycznych. 
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Rozwój takich dziedzin jak: teologia, nauki przyrodnicze, filozofia, historia 

(zwłaszcza Polski), ekonomia, prawo i in. stały się celem działań ks. Idziego 

Radziszewskiego.  Znakomitego inicjatora powołania Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego w 1918 r. Uzyskał w tym czasie zgodę zarówno 

władz kościelnych i państwowych na powołanie KUL i został jego pierwszym 

rektorem. Warto podkreślić, że dzięki swej roztropności, a dzisiaj widzimy, że i 

mądrości, ks. Idzi Radziszewski rozpoczął realizację dzieła – instytucji, która 

chroniła  kształcenie uniwersyteckie polskiej inteligencji, prowadzenie badań 

naukowych w licznych aspektach nauk humanistycznych, przyrodniczych, 

ekonomicznych, prawnych, historycznych, z teologią i filozofią na czele, itd. Do 

dzisiaj profesorowie, wszyscy pracownicy i darczyńcy KUL wypełniają 

skutecznie zamierzenia swego Założyciela.  

 Drogi Doktorze Honorowy przyznanie Twojej Osobie nagrody im. 

Idziego Radziszewskiego za 2009 rok przez Zarząd Towarzystwa Naukowego 

KUL zaświadcza,  jak znamienitą miarę osiągnąłeś w badaniach naukowych, w 

dydaktyce, publikacjach, organizacji nauczania i życia naukowego w 

Rzeczpospolitej Polskiej i w wielu innych poczynaniach, które zapisują się na 

chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Ojczyzny.  

 Dlatego w imieniu naszej społeczności uniwersyteckiej, w tym czasie 

boleśnie osieroconej, składam naszemu Doktorowi Honorowemu gratulacje z 

okazji otrzymania nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego.  

 Z wyrazami głębokiego szacunku 

 


