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22-23 listopada 2014
Inauguracja Szkoły Katedralnej UO UKSW 
w Łucku na Ukrainie

W  ostatnią  niedzielę  23 
listopada br. w liturgiczne Święto 
Chrystusa  Króla  w  Łucku  na 
Ukrainie  odbyła  się  uroczysta 
Inauguracja  Szkoły  Katedralnej 
Uniwersytetu  Otwartego  UKSW. 
Spotkanie rozpoczęła Msza św. w 
katedrze  świętych  Apostołów 
Piotra  i  Pawła,  którą  sprawował 
proboszcz  katedry  ks.  Paweł 
Chomiak.  Uroczysta  sesja 
inauguracyjna odbyła się w sali 
konferencyjnej  Hotelu  Ukraina. 
Przybyłych gości, wśród których 
znaleźli  się  między  innymi: 
konsul  Generalny 
Rzeczpospolitej  w  Łucku  pani 
Beata  Brzywczy,  prezes 
Stowarzyszenia  Kultury  Polskiej 
im. Tadeusza Kościuszki dr Nina 
Poremska, prezes 
Stowarzyszenia  Sztuki  Polskiej 
„Barwy  Kresowe”  Jerzy 
Rolinger,  redaktor  naczelny 
„Wołyńskiej  Gazety” 
Włodzimierz Danyliuk,  prezes 
„Lutsk  Jazz  Club”  Oleg 

Bakowski także  znany  na 
Wołyniu lekarz humanista, ordynator wojewódzkiego szpitala psychiatrycznego 
dr Jewgieniusz Szymanowicz oraz ordynator szpitala chorób zakaźnych  dr 
Jurij  Waleckii ordynator  oddziału  ginekologii  inwazyjnej  –  konsultant 
ginekologii  i  położnictwa  w  Łucku  dr  Anna  Kolesnik przywitał  prezes 
Stowarzyszenia  lekarzy  Polskiego  Pochodzenia  na  Wołyniu  dr  Sergiusz 
Prokopiuk.  Następnie  pomysłodawca  projektu  Szkoły  Katedralnej  w  Łucku, 
kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW  dr Kazimierz Szałata przedstawił 
reprezentowany przez siebie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 



Warszawie,  jego  historię,  specyfikę  i  misję  społeczną  wyznaczoną  ideałami 
swego patrona. Dr Szałata poinformował o możliwościach studiowania w UKSW 
zapraszając  przyszłych kandydatów do  kontaktu  z  Uniwersytetem Otwartym 
UKSW  otwierającym  swoją  działalność  w  Łucku.  Kierownik  UO  UKSW 
przedstawił także gratulacje, jakie skierowali do uczestników uroczystości Jego 
magnificencja  Rektor UKSW  ks. prof.  dr hab. Stanisław Dziekoński oraz 
biskup diecezji warszawsko-praskiej Jego Ekscelencja ks. abp Henryk Hoser.
Gospodarz  uroczystej  sesji  inauguracyjnej,  biskup  diecezji  Łuckiej  ks.  bp 
Witalij Skomarowski w swoim przesłaniu do uczestników uroczystości wyraził 
radość ze spotkania oraz podjętej wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie inicjatywy stworzenia Szkoły Katedralnej w Łucku, 
która  ma  być  miejscem  porządkowania  i  pogłębiania  wiedzy,  wspólnego 
poszukiwania  prawdy  i  zarazem  okazją  do  realizacji  formacji  religijnej. 
Otwierając uroczyście pierwszy cykl wykładów realizowanych wspólnie z UKSW 
ks.  biskup  Witalij  Skomarowski  mianował  dwóch  koordynatorów  Szkoły 
Katedralnej w Łucku: po stronie ukraińskiej Sergiusza Prokopiuka, po stronie 
polskiej Michała Szałatę.
Pierwszy wykład na temat „Antropologiczne podstawy klauzuli sumienia” 
wygłosił  dr  Kazimierz  Szałata,  który  na  samym wstępie  swego  wystąpienia 
nawiązał do treści homilii wygłoszonej wcześniej przez ks. Pawła Chomiaka w 
katedrze  świętych  Apostołów  Piotra  i  Pawła,  którą  skończyło  ważne  w 
kontekście  obchodzonego  święta  Chrystusa  Króla  i  treści  zorganizowanej 
konferencji:  kto  jest  dla  mnie  królem,  co  jest  dla  mnie  najważniejszą 
konstytucją,  czy  ta  pisana  przez  ludzi,  czy  też  Chrystusowa  Ewangelia? 
Odpowiedź  na  to  pytanie  wyznacza  nasze  miejsce  w  kościele  i  w  życiu 
społecznym.  Dlatego  wybraliśmy  problem  klauzuli  sumienia  jako  temat 
pierwszej sesji inaugurującej swą działalność Szkoły Katedralnej. Jak powiedział 
dr Szałata, klauzula sumienia, która pozwala człowiekowi odstąpić od działań, 
co  prawda  zgodnych  ze  stanowionym  prawem,  ale  niezgodnych  z 
podstawowymi  normami  moralnymi  nie  jest  jakimś  nadzwyczajnym 
przywilejem, ale wynika z prawdy o człowieku, który jest  bytem rozumnym, 
zdolnym  do  poznania,  zdolnym  do  wolnego  wyboru  dobra.  Wynika  z  jego 
wyjątkowości,  którą  manifestuje  poprzez  niezbywalną  własność  godności  – 
odsyłającej  go wprost do Stwórcy.  Przedstawiając dzieje  kształtowania  się  w 
oparciu  o  tradycję  hipokratejską  i  chrześcijańską  etosu lekarskiej  posługi  dr 
Kazimierz  Szałata  wskazał  na  główne przyczyny  obserwowanego od  czasów 
oświecenia jego dekonstrukcji. Jedną z podstawowych przyczyn jest oderwanie 
się człowieka z jednej strony od Boga – z drugiej od natury, co sprawiło, że byt 
ludzki stał się bardziej absurdalną cząstką materii, niż osobowym bytem, który 
ma swoją historię i swoje przeznaczenie sięgające eschatologii.
Profesor  Bogdan  Chazan,  którego,  jak  się  okazało  przykre  doświadczenia 
związane  ze  zdymisjonowaniem go  z  funkcji  dyrektora  Szpitala  im.  Świętej 
Rodziny w Warszawie za skorzystanie z przewidzianej prawem klauzuli sumienia 
i odmowę zabicia chorego dziecka przed urodzeniem (aborcja) są dobrze znane 
w  środowisku  lekarskim  na  Ukrainie.  W  swoim  wykładzie  zatytułowanym 
„Klauzula  sumienia  w zawodzie  lekarza” zwrócił  uwagę na  szerszy  kontekst 
pojawiających  się  tu  i  ówdzie  prób  gwałcenia  sumienia  lekarskiego.  Jeśli 
bowiem zacznie się zmuszać lekarzy do działań niezgodnych z ich sumieniem, 
zawód lekarza przestanie być wybierany przez ludzi prawych, a przecież tacy 
są potrzebni w medycynie – zwłaszcza w ginekologii i położnictwie.
Podczas  długiej  i  ożywionej  dyskusji,  która  wywiązała  się  po  wykładach 
uczestnicząca w sesji siostra zakonna pytała, jak to się stało, że w ostatnich 



latach jesteśmy tak bardzo uwrażliwieni  na dobre,  humanitarne traktowanie 
zwierząt  a  równocześnie  zupełnie  stępiła  się  nasza  wrażliwość  na  dbanie  o 
dobro  nienarodzonych  dzieci  skazywanych  na  zagładę  na  mocy  badań 
prenatalnych  ujawniających  chorobę,  albo  wrodzoną  taką,  czy  inną  wadę 
genetyczną lub deformację ciała dziecka.
Uczestnicy  spotkania  nawiązywali  do  trudnych  sytuacji,  w jakich  raz  po raz 
spotykają  się  dziś  lekarze  ukraińscy  na  skutek  wciąż  trwającej  wojny. 
Szczególnie  dotyczy  to  lekarzy  pracujących  w  komisjach  poborowych 
decydujący o przydatności  do służby wojskowej oraz psychiatrów, którzy jak 
mówił  dr  Jewgieniusz  Szymanowicz  przyjmują  coraz  więcej  młodych  ludzi 
całkowicie zniszczonych tragicznymi doświadczeniami z wojny. Dotyczy to także 
członków rodzin, którzy stracili swoich najbliższych.
Jak  zaznaczył  kierownik  UO  UKSW  dr  Kazimierz  Szałata,  wybór  Łucka  jako 
miejsca do wspólnej refleksji nad trudnymi problemami współczesnego świata 
nie jest przypadkowy. Stolica Wołynia okrutnie doświadczonego w historii jest 
bowiem  miejscem  skrzyżowania  wielu  tradycji,  kultur,  religii  i  obrządków 
Chrystusowego  Kościoła.  Wyznawcy  kościoła  Rzymsko-katolickiego, 
grekokatolicy, prawosławni patriarchatu kijowskiego, prawosławni patriarchatu 
moskiewskiego,  ormianie,  luteranie  tworzyli  i  tworzą  oblicze  tego  miasta  i 
regionu.  Dlatego  organizowane  wykłady  mają  charakter  ekumeniczny 
skierowane są do wszystkich środowisk zawodowych i religijnych.
W pierwszych wykładach Szkoły Katedralnej w Łucku wzięło udział ponad sto 
osób. Ze względu na tematykę sesji, byli to głównie lekarze i inni pracownicy 
służby zdrowia, nie tylko z regionu wołyńskiego ale także ze Lwowa, Tarnopola, 
Równego i Nowowołyńska. Wszyscy uczestnicy otrzymali wydaną w tym roku 
książkę  dra  Kazimierza  Szałaty  „Filozofia  w  ogniu  Bożej  miłości” w 
tłumaczeniu  na  język  ukraiński  Aleksandra  Radicy, z  przedmową  biskupa 
diecezji  kamieńsko-podolskiej  ks.  bpa  Leona  Dubrawskiego  ofm i 
zwierzchnika  grekokatolickiej  eparchii  łuckiej  egzarchy  Jozafata  Oleha 
Howera.



18 stycznia 2015
„Czy człowiek może żyć bez wiary?”
Styczniowa sesja w Szkole Katedralnej UO UKSW w 
Łucku

W niedzielę 18 stycznia br. odbyła się 
kolejna sesja w Szkole Katedralnej UO 
UKSW w Łucku na Ukrainie. Tematem 
kolejnego spotkania na Wołyniu była 
„Wiara w życiu człowieka”. Spotkanie 
rozpoczęła msza św. w katedrze pod 
wezwaniem Świętych Piotra i  Pawła, 
którą  odprawił  ks.  proboszcz  Paweł 
Chomiak.
Druga część spotkania odbyła się w 
sali  konferencyjnej  hotelu  Ukraina. 
Wprowadzenie do tematu sesji, którą 
tym  razem  prowadził  ks.  Paweł 
Chomiak wygłosił  pasterz  diecezji 
łuckiej ks. bp Vitalij Skomarovskij. 
Pierwszy wykład zatytułowany  „Czy 
człowiek  może  żyć  bez  wiary?” 
przedstawił  kierownik  Uniwersytetu 
Otwartego  UKSW  dr  Kazimierz 
Szałata.  Drugie  wystąpienie  na 
temat  „Świadectwo  wiary  w 
mediach” przygotował  dyrektor 
telewizji  REPUBLIKA  dr  Tomasz 
Terlikowski.  Ostatni  poruszający 
wykład  na  temat  „Świadectwa 
męczenników  wołyńskich” 

wygłosił badacz dziejów kościoła na Wołyniu, dyrektor Ośrodka Wydawniczego 
„Wołanie z Wołynia” ks. Vitold-Yosif Kovaliv z Ostroga.
Wśród  uczestników  sesji,  obecni  byli  między  innymi;  Konsul  Generalny 
Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Łucku  Beata  Brzywczy,  prezes  Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu  dr Sergiusz Prokopiuk, doradca 
ministra ochrony zdrowia Ukrainy  Ilo Glonti,  prezes Zjednoczenia Młodzieży 
Ukrainy „UNITI”  Wiktor Grysiuk,  prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej  im. 
Tadeusza Kościuszki  Nina Poremska, prezes Wołyńskiego Towarzystwa Sztuki 
Polskiej „Barwy Kresowe”  Georgi Rolinger oraz prezes Lutsk Jazz Club  Oleg 
Bakowski .
Jak  zawsze  przebieg  sesji  rozwijającej  się  Szkoły  Katedralnej  UO  UKSW 
relacjonowały  media;  „Telewizja  Wołyńska”,  „Gazeta  Wołyńska”,  „Wołanie  z 
Wołynia” i „Radio Luck FM”.
Na zakończenie sesji koordynator Szkoły Katedralnej w Łucku Michał Szałata w 
imieniu Fundacji Polskiej Raoula Follereau przekazał na ręce ks. Vitolda-Yosifa 
Kovaliva  sprzęt  komputerowy  do  skladu  tekstu  dla  Ośrodka  Wydawniczego 
„Wołanie z Wołynia”.
Redakcja NIEDZIELI przekazała dla uczestników Szkoły Katedralnej UO UKSW w 
Łucku kilkaset darmowych numerów tygodnika.



15.05-18.05.2015 
"Świadkowie Bożej miłości" 
sesja Szkoły Katedralnej Uniwersytetu Otwartego 
UKSW w Łucku

Świadkowie  Bożej  Miłości”  –  pod  takim 
hasłem odbyła się kolejna, marcowa sesja 
Szkoły  Katedralnej  Uniwersytetu 
Otwartego  UKSW  w  Łucku  na  Ukrainie. 
Spotkanie  rozpoczęło  się  od  uroczystej 
Mszy św.  w katedrze świętych Apostołów 
Piotra  i  Pawła,  którą  odprawił  o.  prof. 
Wojciech Kluj z  UKSW.  Sesja  naukowa, 
której  towarzyszyła  wystawa  Urszuli 
Szałaty „Polscy  misjonarze  na  rzecz 
trędowatych” odbyła  się  w  sali 
konferencyjnej hotelu Ukraina. Tym razem 
licznie  zgromadzeni  słuchacze  Szkoły 
Katedralnej  mieli  okazję  pogłębić  swoją 
wiedzę  na  temat  szeroko  rozumianej 
misyjnej działalności kościoła katolickiego 
obejmującej  głoszenie  Dobrej  Nowiny 
poprzez  przykład  heroicznej, 
samarytańskiej posługi.
Jak powiedział  w swym słowie wstępnym 
biskup  diecezji  łuckiej  ks.  bp  Vitalii 
Skomarovskii,  wybór  tematu  spotkania 
„Świadkowie  Bożej  miłości” pozwala 
nam  pogłębić  nasz  stosunek  do  innych 
poprzez  przykład  tych,  którzy  potrafili 
swoim życiem świadczyć o Bogu.  Jest  to 
tym  bardziej  cenne,  że  przygotowane 
wystąpienia  dotyczą  wielkich  postaci 
kościoła wołyńskiego.
Kierownik  Uniwersytetu Otwartego UKSW 
dr  Kazimierz  Szałata w  swoim 
wykładzie  zatytułowanym „Misja  kościoła 
katolickiego  na  rzecz  najbiedniejszych  z 
biednych” przedstawił  wielowiekową 
tradycję  misyjnego  dzieła  kościoła  na 

rzecz  najbiedniejszych  zwracając  szczególną  uwagę  na  zaangażowanie 
placówek misyjnych w opiekę nad ludźmi trędowatymi. Swoje wystąpienie dr 
Kazimierz  Szałata  rozpoczął  od  przypomnienia  pięknej  francuskiej  legendy, 
która  głosiła,  iż  święty  Marcin  leczył  ludzi  chorych  na  trąd  pocałunkiem.  Z 
medycznego  punktu  widzenia  terapia  ta  mogłaby  być  uznana  za  mało 
skuteczną,  ale  w  istocie  swej  kryje  ona  w  sobie  najgłębszą  tajemnicę 
chrześcijańskiego miłosierdzia, które w każdym człowieku pozwala odkryć jego 
osobową  godność.  Wartość  bowiem  człowieka  stworzonego  na  obraz  i 
podobieństwo Boże jest bezwzględna i przynależy nawet tym, którymi gardzi 
tak zwany cywilizowany świat. Pokazał nam to pochodzący z ziemi wołyńskiej 



wielki  misjonarz  pracujący  wśród  trędowatych  na  Madagaskarze  bł.  o.  Jan 
Beyzym (1850-1912).
Bliżej  sylwetkę  twórcy  wzorcowego  ośrodka  dla  trędowatych  marana 
przedstawił prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu 
dr  Sergiusz  Prokopiuk,  który  przypomniał,  że  pierwszym  marzeniem 
młodego  jezuity  z  Wołynia  była  posługa  duszpasterska  wśród  skazańców 
wywożonych na zesłanie w głąb Rosji.  To żarliwe pragnienie niesienia Słowa 
Bożego i prostej posługi ludziom najciężej doświadczonym przez los zrealizował 
w zupełnie  innej  części  świata.  Został  misjonarzem Madagaskaru  stając się, 
„posługaczem trędowatych”. Zawierzając swe dzieło Matce Bożej w trudnych 
misyjnych warunkach zdobywał potrzebne środki na budowę szpitala w Marana, 
leczył i pielęgnował swych podopiecznych z całkowitym oddaniem, aż do kresu 
sił.  Zmarł,  jak podkreślają biografowie,  z powodu malarii  i  wycieńczenia. Jak 
zaznaczył, dr Prokopiuk, o. Beyzym stanowi wzór do naśladowania, szczególnie 
dla  pracowników  służby  zdrowia.  Dlatego  Stowarzyszenie  Lekarzy  Polskiego 
Pochodzenia na Wołyniu przyjmuje go za swego patrona.
Nawiązując do tej deklaracji pani dr Ludmiła Prokopiuk w imieniu wołyńskich 
lekarzy poprosiła obecnego ks. bpa Vitalija Skomarovskiego o pobłogosławienie 
portretu Patrona, który został  umieszczony na honorowym miejscu w Biurze 
Stowarzyszenia.
O. prof. Wojciech Kluj z Wydziału Teologicznego UKSW, który jako misjonarz 
spędził  kilka  lat  na  Madagaskarze  przedstawił  w  formie  multimedialnej 
prezentacji  duchowe i  materialne  dziedzictwo wołyńskiego misjonarza,  który 
pozostawił  po sobie piękny ośrodek dla trędowatych z kaplicą Matki  Boskiej 
częstochowskiej.
Drugą niezwykle piękną postać reprezentującą duchowe dziedzictwo kościoła 
katolickiego na Wołyniu  Sługę Bożego ks.  Władysława Bukowińskiego (1904-
1974) przedstawił dyrektor Ośrodka Duszpastresko-Wydawniczego „Wołanie z 
Wołynia” o. Vitold-Yosif Kovaliv. Ks. Bukowiński był absolwentem Wydziału 
Prawa  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Święcenia  kapłańskie  otrzymał  z  rąk 
kardynała Sapiehy w katedrze na Wawelu. W 1936 roku wyjechał do Łucka na 
Wołyniu, gdzie do wybuchu II wojny światowej i inwazji sowieckiej na Polskę 
uczył katechetyki i socjologii w Wyższym Seminarium. Zaraz po nominacji na 
proboszcza katedry łuckiej został aresztowany przez NKWD i skazany na 8 lat 
lagrów. Podczas likwidacji więzienia NKWD cudownie ocalał podczas egzekucji. 
Po  wojnie  w  1944  roku  ponownie  aresztowany,  oskarżony  o  działalność 
agenturalną  na  rzecz  Watykanu  i  skazany  na  10  lat  łagrów.  W  sumie  w 
nieludzkich warunkach sowieckich łagrów spędził 13 lat i 5 miesięcy, a więc 
więcej,  niż  znany  dysydent  rosyjski,  Sołżenicyn.  W  trudnych  warunkach 
obozowego  życia  nie  stracił  wiary,  niosąc  skazańcom  światło  Chrystusowej 
Ewangelii.  Miał  świadomość,  że  w  ten  sposób  realizował  pierwsze 
duszpasterskie marzenie bł. o. Beyzyma, choć nie śmiał się nigdy porównywać 
do misjonarza z Madagaskaru.
Uczestnicy marcowej  sesji,  którą prowadził  dr Jerzy Szczuruk otrzymali  na 
zakończenie spotkania przekazane przez redakcję ostatnie numery tygodnika 
Niedziela a także książki przekazane przez Fundację Polska Raoula Follereau, 
Wydział  Nauk  o  Rodzinie  UKSW  i  Wydawnictwo  Apostolstwa  Modlitwy.  Na 
zakończenie  ks.  bp  Vitalii  Skomarovskii  poinformował,  iż  w  katedrze  trwają 
prace  remontowe  w  sali,  która  już  wkrótce  stanie  się  siedzibą  Szkoły 
Katedralnej UO UKSW w Łucku.
W poniedziałek 16 marca inicjatora Szkoły katedralnej w Łucku dra Kazimierz 
Szałatę wraz z jej koordynatorami Sergiuszem Prokopiukiem i Michałem Szałatą 



przyjęła w swym biurze Beata Brzywczy pełniąca funkcję Konsula Generalnego 
w  Łucku.  Podczas  spotkania  przedstawiono  możliwości  dalszej  współpracy 
UKSW  z  ośrodkami  duszpasterskimi  i  dydaktyczno-naukowymi  za  naszą 
wschodnią granicą.

24-26 kwietnia 2015 
„Dziedzictwo Kościoła Katolickiego na Wołyniu”
 Polsko - Ukraińska sesja naukowa w UKSW

W dniach 24-26 kwietnia br. odbyła się 
w Warszawie wyjazdowa sesja naukowa 
działającej  w  ramach  Uniwersytetu 
Otwartego UKSW Szkoły Katedralnej w 
Łucku  na  Ukrainie.  Tematem 
przewodnim trzydniowego spotkania, w 
którym  wzięło  udział  blisko  60 
słuchaczy, rekrutujących się w głównej 
mierze  z  lekarzy,  było  dziedzictwo 
kościoła katolickiego na Wołyniu.
Jak  powiedział  na  wstępie  organizator 
spotkania  dr  Kazimierz  Szałata, 
niegdyś  kwitnąca  diecezja,  która 
wydała  wielu  wielkich  ludzi  Kościoła, 
takich jak  bł. o. Jan Beyzym (1850-
1912),  sługa  Boży  bp  Adolf  Piotr 
Szelążek (1865-1950)  czy  sługa 
Boży  Władysław Bukowiński (1904-
1974) po agresji Związku Radzieckiego 
na  Polskę,  po  latach  okupacji 
niemieckiej,  rzezi  wołyńskiej  i 
stalinowskich  zbrodni  została 
zdewastowana w sensie materialnym i 
duchowym  pozostawiając  jednak  dla 
potomnych świadectwo głębokiej wiary 
religijnej  tysięcy męczenników, w tym 
księży,   którzy  często  ginęli  podczas 
sprawowania mszy świętych albo jako 
zesłańcy sowieckich łagrów.
Pierwsza  część  sesji  odbyła  się  w 
piątek  24  kwietnia  w  kampusie 
uniwersyteckim im.  ks.  prof.  Ryszarda 
Rumianka  w  Uniwersytecie  Kardynała 
Stefana  Wyszyńskiego.  W  imieniu 

władz Uczelni polsko-ukraińską sesję otworzył prorektor UKSW ds. studenckich i 
kształcenia ks. prof. Maciej Bała. Następnie pani dr Ludmiła Prokopiuk ze 
Stowarzyszenia  Lekarzy  Polskiego Pochodzenia  na  Wołyniu  przeczytała  tekst 
przesłania, jakie do uczestników sesji wystosował pasterz diecezji Łuckiej  ks. 
bp Vitalij Skomarovsky.
Pierwszy  wykład  „Ojczyzna  jako  dobro  wspólne  w  świetle  nauki 
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kościoła” wygłosił  założyciel  Szkoły  katedralnej  w  Łucku,  kierownik 
Uniwersytetu Otwartego dr Kazimierz Szałata. Wybitny teolog -  „Wołynianin” z 
urodzenia o. prof. Jacek Salij OP – podjął w swoim wykładzie pytanie: „Co to 
znaczy  być  człowiekiem  wierzącym?”.  Natomiast  założyciel  i  dyrektor 
ośrodka duszpastersko-wydawniczego  „Wołanie z Wołynia”  w Ostrogu  ks. 
Vitold Yosif Kovaliv przedstawił  poruszający,  historyczny wykład na temat 
świadectwa wiary męczenników Wołyńskich. Założyciel i prezes Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu  dr Sergiusz Prokopiuk poświęcił 
swoje  wystąpienie  postaci  pochodzącego  z  diecezji  łuckiej  bł.  Ojca  Jana 
Beyzyma –   misjonarza  Madagaskaru.  (Podczas  ostatniej  sesji  Szkoły 
Katedralnej w Łucku bł. o. Beyzym został patronem lekarzy wołyńskich). Bardzo 
ciekawą historyczną analizę skutków zawarcia Unii Brzeskiej dla relacji między 
prawosławiem a kościołem katolickim na terenie dzisiejszej Ukrainy przedstawił 
kierownik działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego dr Karol 
Mazur. Na zakończenie bogatego w treść i problematykę piątkowego spotkania 
dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji  Episkopatu 
Polski  ks.  Leszek  Kryża omówił  aktualną,  trudną  sytuację  kościoła 
katolickiego na dotkniętych wojną terenach Wschodniej Ukrainy.
Drugi dzień polsko-ukraińskiego spotkania rozpoczął się od zorganizowanej w 
sali im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego sesji 
historycznej  zakończonej  zwiedzaniem  Muzeum.  W  pierwszym  wykładzie  dr 
Karol Mazur przedstawił Powstanie Warszawskie w kontekście  trwającego przez 
wszystkie  lata  okupacji  podziemnego  państwa  polskiego,  które  było  i  jest 
wyjątkowym  ewenementem  w  skali  światowej.  Kierownik  Muzeum 
Katyńskiego,  które  jest  częścią  Muzeum  Wojska  Polskiego  Sławomir 
Zygmunt  Frątczak przedstawił  realizującą  się  na  terenie  Cytadeli 
Warszawskiej  wizję nowej siedziby muzeum i organizowanej tam ekspozycji, 
która  w  sposób  godny  i  nowoczesny  będzie  poprzez  historię  wychowywać 
przyszłe pokolenia Polaków.
Trzeci dzień wyjazdowej sesji słuchacze Szkoły Katedralnej z Łucka spędzili w 

Zielonce  i  Ossowie,  gdzie  między 
innymi  na  polach  Bitwy  Warszawskiej 
ks.  dr  Andrzej  Rusinowski 
przedstawił obszerny wykład na temat 
historii Europy Wschodniej od XIII wieku 
do  dziś.  W  długiej  dyskusji 
zainspirowanej  wykładem  uczestnicy 
sesji  uznali,  że  mamy do  czynienia  z 
pewną  analogią  między  Bitwą 
Warszawską  a  obecną  wojną  na 
Ukrainie,  która  ma  nie  tylko  wymiar 
lokalny, ale europejski.



15.05-18.05.2015 
„Rodzina w świetle nauki społecznej Kościoła” Sesja 
Szkoły Katedralnej Uniwersytetu Otwartego 
UKSW w Łucku

W  niedzielę  17  maja  br.  odbyła  się 
kolejna  sesja  Szkoły  Katedralnej  UO 
UKSW w Łucku na Ukrainie. Spotkanie 
rozpoczęło się od mszy św. w katedrze 
świętych  Apostołów  Piotra  i  Pawła, 
którą odprawił Dziekan Wydziału Nauk 
o  Rodzinie  UKSW  ks.  prof. 
Mieczysław  Ozorowski.  Tym  razem 
łuckie  kolokwium  organizowane  przez 
Uniwersytet  Otwarty  UKSW  we 
współpracy  ze  Stowarzyszeniem 
Lekarzy  Polskiego  Pochodzenia  na 
Wołyniu oraz Diecezją Wołyńską miało 
wyjątkowy  charakter  i  to  z  kilku 
powodów.
Odbyło  się  dokładnie  w  rocznicę 
ingresu  ks.  bpa  Vitalija 
Skomarovskiego do katedry Łuckiej i 
było  połączone  z  inauguracją  nowej 
sali  w  katedrze,  przygotowanej  dla 
Szkoły  Katedralnej.  Jak  przypomniał 
założyciel  i  dyrektor  Ośrodka 
Duszpastersko-wydawniczego „Wołanie 
z Wołynia”  ks. Vitold Yosif Kovaliv, 
kiedy jeszcze w katedrze było muzeum 
ateizmu, w tej sali,  stanowiącej przez 
ostatnie  lata  magazyn  muzealny, 
odprawiały się pierwsze nabożeństwa. 
Dziś  dzięki  staraniom ks.  bpa  Vitalija 
Skomarovskiego,  ta  część  katedry 
została  pięknie  odnowiona  i  w 
przyszłości  służyć  będzie  nie  tylko 
Szkole Katedralnej.
Tematem  majowej  sesji,  którą 
poprowadził  dyrektor  stowarzyszenia 
„Barwy Kresowe”  Jerzy Rolinger była 
rodzina  w  świetle  nauki  społecznej 
Kościoła.

Sesję  otworzył  wykład  kierownika  Szkoły  Katedralnej  UO  UKSW  dra 
Kazimierza  Szałaty  „Szczęście  czyli  żywot  człowieka  poczciwego  w 
rodzinie”.  Następnie  ks.  prof.  Mieczysław  Ozorowski zaprezentował 
wystąpienie „Rodzina bogactwem Kościoła”.
Ze  względu  na  wzrost  zainteresowania  wykładami  realizowanymi  w ramach 
Szkoły  Katedralnej,  część wykładów prezentowana jest  w języku ukraińskim. 
Tym razem naukę kościoła katolickiego na temat rodziny w wykładzie  „Сім’я 



та суспільство в соціальній науці Церкви” w języku naszych wschodnich 
sąsiadów przedstawił ks. Vitold Yosif Kovaliv. Również w języku ukraińskim dr 
Fedir  i  dr  Miriosława  Dawydiuk przedstawili  historię  rozwoju  kościoła 
domowego na Ukrainie i jego wpływ na życie małżeńskie i rodzinne. Dyrektor 
Kliniki  Przyjaznej  dla młodzieży  dr Mirosław Naumczuk w ciekawy sposób 
przedstawił  pracę  swojej  placówki,  która  niesie  pomoc  młodym  ludziom 
pragnącym założyć rodzinę, bądź też potrzebującym wsparcia. Jak zawsze, w 
majowej  sesji  Szkoły  Katedralnej  UO  UKSW  w  Łucku  uczestniczyło  wiele 
znakomitych  osobistości  wśród  których  trzeba  wymienić  panią  Konsul 
Generalną Beatę Brzywczy oraz panią prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej 
im Tadeusza Kościuszki Ninę Poremską.
Przy okazji majowej sesji kierownik Szkoły Katedralnej dr Kazimierz Szałata w 
towarzystwie  ks.  prof.  Mieczysława  Ozorowskiego,  koordynatora  Szkoły 
katedralnej  Michała  Szałaty i  wolontariusza  Fundacji  Follereau  Krzysztofa 
Kusiakazwiedzili  ośrodek  Duszpastersko-wydawniczy  „Wołanie  z  Wołynia”  w 
Ostrogu,  mieszczący  się  w  dawnej  siedzibie  Ostrogskiego  Bractwa  Świętych 
Cyryla i  Metodego Narodowy Uniwersytet zwany „Ostrogską Akademią” oraz 
prowadzoną przez prof. Jerzego Waleckiego Obwodową Klinikę Gruźlicy i Chorób 
Zakaźnych w Łucku.



11-15 lipca 2015 
Sesja Historyczna Szkoły Katedralnej UO UKSW w 
Łucku na Wołyniu

W  dniach  11-15  lipca  br.  odbył  się 
zorganizowany  pod  honorowym 
patronatem  Konsula Generalnego w 
Łucku  pani  Beaty  Brzywczy oraz 
Rektora  Uniwersytetu  Kardynała 
Stefana  Wyszyńskiego  w 
Warszawie  ks.  prof.  dra.  hab. 
Stanisława  Dziekońskiego III  Rajd 
Wołyński śladami  zbiorowej  zbrodni 
dokonanej  na  Polakach  w  1943  roku. 
Podczas  uroczystości  Rektora 
reprezentował  kierownik 
Uniwersytetu Otwartego UKSW  dr 
Kazimierz  Szałata,  który  w  ramach 
Rajdu  zorganizował  i  poprowadził 
debatę na temat pojednania z udziałem 
gości  z  Polski,  Ukrainy oraz  ks.  prof. 
Daniela  Fouchera z  Nantes  we 
Francji.
Rajd,  w  którym  wzięło  udział  blisko 
dwadzieścia  motocykli  z  Bydgoszczy, 
Lublina,  Puław  i  Zielonki  oraz 
towarzyszące  im  samochody 
organizatorów i obsługi wystartował w 
sobotę 11 lipca spod Zamku w Lublinie. 
Po  uroczystym  przejeździe  przez 
renesansowy  rynek  w  Zamościu 
kolumnę  Rajdu  przywitał  na  przejściu 
granicznym  Zosin-Ustiług  konsul  RP 
Konrad Sawicki.Pierwszym celem tej 
swoistej  pielgrzymki  po  miejscach 
uświęconych  krwią  męczenników 
katolickich  była  nieistniejąca  już  dziś 
wioska  Swojczów,  gdzie  przy  krzyżu 
upamiętniającym  tragedię  sprzed  72 
lat  została  odprawiona  żałobna  msza 
święta  polowa,  której  przewodniczył 

biskup diecezji łuckie ks. bp Vitalij Skomarovskij. Homilię wygłosił założyciel 
i dyrektor Domu Integracji Caritas w Zamłyniu  ks. Jan Buras. Jak powiedział 
kaznodzieja  zwracając  się  do  pielgrzymów z  Polski  oraz  uczestników Rajdu, 
przychodzimy  po  latach  wraz  z  cudownym  obrazem  Matki  Boskiej 
Swojczowskiej  z  kościoła,  po  którym  nie  ma  już  dziś  śladu,  na  miejsce 
bratobójczej zbrodni, która pochłonęła blisko 60 tys. ludzkich istnień nie po to, 
by szukać zemsty, by kogokolwiek oskarżać, ale by modlić się za ofiary oraz 
budować  pojednanie,  które  jest  warunkiem  trwałego,  tak  bardzo  dziś 
potrzebnego  pokoju  na  Ukrainie.  Ks.  Buras  podziękował  towarzystwom 
kresowym z Zamościa, które w latach dziewięćdziesiątych postawiły krzyż w 
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miejscu, gdzie prawdopodobnie był kościół i gdzie prawdopodobnie spoczywają 
szczątki pomordowanych Polaków. Ten krzyż przypomina nam dzisiaj, że tutaj 
mieszkali ludzie wschodniego i zachodniego obrządku, ludzie, którzy szanowali 
się  i  żyli  w  przyjaźni  aż  do  tamtych  tragicznych  dni.  Na  zakończenie  Mszy 
świętej wraz z kapłanami kijowskiego i moskiewskiego kościoła prawosławnego 
odmówiono ekumeniczną modlitwę za zmarłych.
Centralnym punktem obchodów 72 rocznicy  rzezi  wołyńskiej  była  niedzielna 
msza  św.  z  udziałem  przedstawicieli  Konsulatu  Rzeczypospolitej  Polskiej  w 
Łucku z konsulem generalnym panią Beatą Brzywczy na czele odprawiona 
w katedrze  świętych Apostołów Piotra  i  Pawła w Łucku.  Uroczystej  liturgii  z 
udziałem licznie zebranych księży diecezji łuckiej wraz z gospodarzem diecezji 
ks.  bpem  Vitalijem  Skomarovskim  oraz  grekokatolickim  protoprezbiterem 
wikariatu  wołyńskiego  ks.  Romanem  Begejem przewodniczył  Metropolita 

Przemyski  ks.  abp  Józef  Michalik. 
Ksiądz  Arcybiskup  wygłosił  też 
kazanie,  w  którym  powiedział,  że 
wielkość  każdego społeczeństwa,  czy 
rodziny nie polega tylko na sukcesach, 
ale  na  umiejętności  trwania  w 
prawdzie.  Dziś  przychodzimy  na  tę 
ziemię wołyńską, która stała się święta 
przez  krew  męczenników. 
Przychodzimy  upamiętnić  wielkie 
tragiczne  wydarzenie,  które  dotknęło 
żyjących  tu  ludzi.  Przychodzimy,  bo 

wiemy, jak ważne i bolesne były to dla nas wydarzenia. Ale były to także ważne 
wydarzenia dla Europy i świata. Dziś nie trzeba się bać prawdy, bo tylko prawda 
wyzwala,  tylko  prawda  uszlachetnia  i  wszelkie  próby  zakłamania, 
pomniejszania  czy wykreślania  z  historii  wydarzeń są błędem. W kontekście 
obchodzonej  rocznicy  ks.  Arcybiskup  przypomniał  historyczny  akt  z  czasów 
Soboru  Watykańskiego  II,  kiedy  biskupi  Polscy  zwrócili  się  do  biskupów 
niemieckich ze swoim orędziem, które można streścić w zdaniu: „Przepraszamy 
i  prosimy o przebaczenie”.  I  mimo wielu ataków ze strony komunistycznych 
władz, ten dojrzały, głęboko chrześcijański akt wprawił w zdumienie cały świat. 
Nie chodzi bowiem o to, kto ma rację, bo to zawsze Bóg ma rację, Bóg, który 
wzywa nas do przebaczenia i pojednania. Trzeba nam spojrzeć na upamiętniane 
tragiczne wydarzenia z 1943 roku oczami wiary.  Trzeba się modlić  za ofiary 
bratobójczego  wybuchu  nienawiści  po  obydwu  stronach,  nie  zapominając  o 
Ukraińcach,  którzy  także  ratowali  Polaków.  Trzeba  byśmy  trwali  w  naszych 
rodzinach  w modlitwie  „i  odpuść  nam nasze  winy,  jako  i  my odpuszczamy 
naszym winowajcom.”
Po mszy św. uczestnicy Rajdu Wołyńskiego udali się na Plac Teatralny, przed 
Sobór  Świętej  Trójcy  pod  tablicę  upamiętniającą  ofiary  Kijowskiego  Majdanu 
oraz trwającej od ponad roku wojny na Ukrainę, gdzie zostały złożone wieńce. 
Następnie  kolumna  motocykli  wraz  z  konsulem  generalnym  rzeczpospolitej 
Polskiej udała się na cmentarz obrońców Przebraża w okolicach wsi Hajowe.
Historię  tworzenia się  na tych terenach spontanicznego ruchu obrony przed 
bandami  UPA  przedstawił  badacz  dziejów  kresowych  Krzysztof  Krzywiński z 
Chełma.  Ks.  prof.  Daniel  Foucher  poprowadził  tłumaczoną  na  język  polski  i 
ukraiński  modlitwę za zmarłych oraz  żywych świadków tamtych tragicznych 
wydarzeń. Głos zabrał także Wasyl Dawydiuk, deputowany ziemi wołyńskiej z 
partii Swoboda, który wyraził uznanie dla Polaków, którzy tak pięknie potrafią 



czcić pamięć o swoich poległych bohaterach. Przypomniał też, że Ukraina ma 
także prawo pamiętać o grobach własnych przodków.
Tego  samego  dnia,  w  sali  konferencyjnej  hotelu  UKRAINA  w  Łucku,  gdzie 
odbywały się pierwsze sesje Szkoły Katedralnej Uniwersytetu Otwartego UKSW 
uroczystą  debatę  historyczną  poprowadził  dr  Kazimierz  Szałata.  Na  wstępie 
tego niecodziennego spotkania, dr Szałata przekazał na ręce ks. bpa Vitalija 
Skomarovskiego wykonaną w Muzeum Narodowym w Warszawie (tam znajduje 
się oryginał) kopię obrazu „Bitwa pod Orszą” podkreślając, że było to drugie, 
po bitwie pod Grunwaldem, wielkie zwycięstwo sprzymierzonych wojsk polsko-
litewskich. Dr Szałata przypomniał, że Wielkie Księstwo Litewskie obejmowało 
wówczas  dzisiejsze  tereny  Liwy,  Białorusi  i  Ukrainy.  Tym  razem  połączona 
trzydziestopięciotysięczna armia pod wodzą  księcia  litewskiego Ostrogskiego 
pokonała  w  1514  roku  ponad  osiemdziesięciotysięczną  armię  moskiewską. 
Kopia obrazu dokumentująca naszą wspólną historię znajdzie swoje miejsce w 
kościele w Ostrogu, gdzie przy parafii działa założony przez ks. Vitolda Yosifa 
Kovaliva ośrodek duszpastersko-wydawniczy „Wołanie z Wołynia”.
Debatę rozpoczęła prezentacja na temat rzezi wołyńskiej przygotowana przez 
prezesa  Stowarzyszenia  Lekarzy  Polskiego  Pochodzenia  na  Wołyniu  dra 
Sergiusza Prokopiuka.
Wykład wprowadzający do debaty przedstawił ks. prof. Daniel Foucher z Francji. 
Przypomniał  on  biblijną  analizę  źródła  grzechu,  jako  odrzucenia  Boga  a 
następnie  historię  dorastania  człowieka  w  konfrontacji  ze  złem  od  prawa 
rewanżu i pomsty w myśl reguły „oko za oko, ząb, za ząb” aż po lekcję krzyża i 
zmartwychwstania Chrystusa Pana. Odwracając się od Boga, który jest naszym 
wspólnym Ojcem, tracimy sens braterstwa między ludźmi.  Próbując zastąpić 
Boga,  w  każdym  drugim  człowieku  widzimy  konkurenta,  którego  trzeba 
zniszczyć – jak mawiał Sartre. To stąd rodzi się pokusa ludobójstwa. Tylko jeden 
wódz,  tylko jeden naród.  Stąd nie ma przebaczenia,  nie  ma pojednania bez 
powrotu  do naszego wspólnego ojca  w Niebie,  który  kocha każdego syna – 
także marnotrawnego. Zatem droga do pojednania prowadzi przez nawrócenie i 
przebaczenie.
W  dyskusji  zabrali  głos  między  innymi  prezes  Stowarzyszenia  „Wołyń 
pamiętamy”  Henryk  Kozak,  prezes  Europejskiej  Fundacji  Samorządowe 
Andrzej Strawa oraz prezes Bractwa Motocyklowego Dragonia z Bydgoszczy 
Przemysław Piotrowski.
Na  zakończenie  ukraińska  dziennikarka  Natalia  Mogilecka przekazała 
uczestnikom debaty wzruszający rysunek swojej córeczki z wizją wschodzącego 
słońca  pojednania  polsko-ukraińskiego.  Jak  powiedziała  w  swoim  krótkim 
wystąpieniu,  nigdy  wcześniej,  ani  w  szkole,  ani  w  rodzinie  nie  słyszała  o 
strasznych wydarzeniach z 1943 roku. Teraz, kiedy poznała historię przeprosiła 
w  imieniu  swych  przodków  za  wyrządzone  Polakom  krzywdy,  poprosiła  o 
przebaczenie  i  z  ogromnym  wzruszeniem  poprosiła,  byśmy  byli  na  nowo 
przyjaciółmi.



24-26 sierpnia 2015 
"Słudzy życia" 
polsko-ukraińskie seminarium UO UKSW w Krakowie

W  związku  z  dwudziestą  rocznicą  ukazania  się  „Karty  Pracowników  służby 
zdrowia” Uniwersytet Otwarty UKSW wraz z Fundacją Polską Raoula Follereau, 
Stowarzyszeniem  Lekarzy  Polskiego  Pochodzenia  na  Wołyniu  oraz 
Stowarzyszeniem „Lekarze Nadziei” zorganizował w Centrum Duszpasterskim 
przy  Sanktuarium  Miłosierdzia  Bożego  w  Krakowie  uroczyste  jubileuszowe 
polsko-ukraińskie seminarium naukowe „Słudzy Życia”. Spotkanie w tym 
szczególnym  miejscu  stanowiącym Światowe  Centrum  Miłosierdzia  Bożego 
poprowadził  kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW  dr Kazimierz Szałata 
przy współudziale prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na 
Wołyniu  dra  Sergiusza  Prokopiuka,  dra  Jerzego  Szczuruka i  dra 
Stanisława Lomizowa.
Jak  przypomniał  we  wprowadzeniu  do  seminarium  dr  Szałata,  wydany 
dwadzieścia lat  temu przez Papieską Radę do spraw Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia dokument, streszczający nauczanie kościoła katolickiego w kwestiach 
związanych  z  medycyną  jest  swoistego  rodzaju  kodeksem  katolickiej  etyki 
lekarskiej  i  jako  taki  stanowi  niesłychanie  ważne  narzędzie  zawodowej  i 
osobistej  formacji  przedstawicieli  zawodów  medycznych  pragnących  w  swej 
pracy  kierować  się  zasadami  Ewangelii.  Mimo  upływu  czasu  „Karta 
pracowników służby zdrowia” nie tylko nie straciła na znaczeniu, ale wobec 
nowych wyzwań, jakie pojawiają się we współczesnej medycynie uwikłanej w 
relatywistyczne ideologie  staje  się coraz bardziej  aktualna i  to  nie  tylko dla 

katolików.  Wszyscy,  którzy  chcą  być 
wierni swemu powołaniu i  cenią życie 
ludzkie  potrzebują  jasnego  światła, 
jednoznacznej  nauki  w  kwestiach 
bioetycznych. Od czasu pojawienia się 
encykliki  „Humanae  Vitae” kościół 
słowami kolejnych encyklik, adhortacji i 
listów pasterskich wyrażał nieustannie 
troskę  o  właściwą  formację 
przedstawicieli  świata  medycznego, 
których  omawiana  „Karta”  nazywa 
„Sługami życia”. Omawiany dokument 
jest  jakby streszczeniem, albo inaczej 

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_2321.JPG


mówiąc swoistego rodzaju kompendium nauki kościoła w kwestiach związanych 
z  troską  o  zdrowie  i  życie  ludzkie.  Nieoceniony wkład w rozwój  pogłębionej 
refleksji  teologicznej  i  filozoficznej  nad problemami moralnymi związanymi z 
medycyną  współczesną  wniósł  tak  ściśle  związany  z  Łagiewnikami  Papież 
święty  Jan  Paweł  II.  Stąd  wybór  miejsca  na  to  szczególne  jubileuszowe 
seminarium  naukowe,  które  rozpoczęła  wspólna  modlitwa  przy  relikwiach 
Apostołki Bożego Miłosierdzia św. Siostry Faustyny.
Warto  zaznaczyć,  że  krakowskie  polsko-ukraińskie  jubileuszowe  spotkanie 
poświęcone nauczaniu kościoła katolickiego, które z jednej strony opiera się na 
naturalnej, racjonalnej refleksji z poziomu filozofii człowieka i etyki, a drugiej na 
teologicznej  refleksji  opartej  na  objawieniu,  miało  charakter  głęboko 
ekumeniczny.  Oprócz  katolików wzięli  w  nim udział  przedstawiciele  kościoła 
grekokatolickiego oraz prawosławnego. Wśród uczestników delegacji słuchaczy 
Łuckiej  Szkoły  Katedralnej  UO UKSW oraz  Stowarzyszenia  Lekarzy  Polskiego 
Pochodzenia na Wołyniu znaleźli  się między innymi znani specjaliści  różnych 
dziedzin  medycyny  tacy  jak:  dr  Włodzimierz  Szendebyło –  zastępca 
dyrektora  Miejskiego  Szpitala  Klinicznego  w  Łucku,  dr  Helena  Kaczan - 
główny wojewódzki socjalista kardiologii z Równego,  dr Larisa Szendebyło - 
dyrektor  wojewódzkiego  Centrum Planowania  Rodziny  z  Łucka,  dr Ludmiła 
Rozko - główny wojewódzki socjalista pediatrii  z Łucka,  dr Helena Kurak - 
główny  Wojewódzki  socjalista  neonatologii  z  Łucka,  dr  nauk  med.  Sofja 
Maslij – ordynator Szpitala Wojewódzkiego w Równym, dr. nauk med. Anna 
Kolesnyk -  ordynator  miejskiego  szpitala  w  Łucku,  dr  Dmytro  Struk - 
Wojewódzki socjalista stomatologii z Łucka,  dr Jerzy Szczuruk - wojewódzki 
socjalista otolaryngologii z Łucka,  dr Tetiana Sawczuk – zastępca dyrektora 
szpitala  powiatowego  w  Maniewiczach,  dr  Olga  Domańska -  ordynator 
powiatowego  szpitala  w  Nowowołyńsku  oraz  dr  Aleksander  Banera – 
ordynator szpitala we Lwowie.
Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymali od Fundacji Polskiej Raoula Follereau 
wydany  w  języku  polskim  tekst  „Karty  Pracowników  Służby  Zdrowia”  z 
przesłaniem,  jakie  w  1995  roku  przekazał  na  ręce  założyciela  i  kierownika 
Międzyuczelnianego Konwersatorium Etyki „Medycyna na miarę człowieka” dra 
Kazimierza  Szałaty  ówczesny  przewodniczący  Papieskiej  Rady  do  spraw 
Duszpasterstwa  Służby  Zdrowia  Fiorenzo  Kardynał  Angelini.  Warto 
przypomnieć,  że  troska  o  popularyzację  tego  szczególnego dokumentu była 
pierwszym zadaniem, jakie otrzymała od Ojca Świętego Jana Pawła II powołana 
w  1995  roku  na  bazie  Międzyuczelnianego  Konwersatorium  Etyki  Fundacja 
Polska Raoula Follereau.



20-23 listopada 2015
”Nowa Ewangelizacja” 
Inauguracyjna sesja Szkoły Katedralnej 
UO UKSW w Łucku

W  niedzielę  22  listopada  br  zainaugurowała 
kolejny,  drugi  już  rok  akademicki  Szkoła 
Katedralna  powołana  na  mocy  porozumienia 
między  Uniwersytetem  Otwartym  UKSW  i 
diecezją  Łucką  na  Ukrainie.  Uroczyste 
spotkanie rozpoczęło się od mszy św., którą w 
katedrze  Świętych  Apostołów  Piotra  i  Pawła 
odprawił  ks.  prof.  Jan  Kazimierz 
Przybyłowski z  Wydziału  Teologicznego 
UKSW.
Popołudniową  sesję,  którą  poprowadził 
kierownik Łuckiej Szkoły Katedralnej UO UKSW 
dr  Kazimierz  Szałata otworzył  gospodarz 
wołyńskiej  diecezji  ks.  bp  Vitalij 
Skomarovskij.  Wykład  inauguracyjny  na 
temat  nowej  ewangelizacji  wygłosił  ks.  prof. 
Jan  Przybyłowski.  W  drugiej  części  sesji 
dziekan  dekanatu  rówieńskiego  ks.  kan. 
Władysław  Czajka przedstawił  w  swojej 
bogato  ilustrowanej  dokumentacją 
fotograficzną prezentacji konkretne przykłady 
realizacji nowej ewangelizacji na Wołyniu.
Na  zakończenie  spotkania  uczestnicy 
listopadowej sesji w Łuckiej Szkole Katedralnej 
wystosowali  list  solidarności  z  wiernymi 
kościoła  francuskiego  z  zapewnieniem  o 
modlitwie  wiernych  kościoła  na  Ukrainie  po 
krwawych  zamachach  w  Paryżu.  List 
przekazany  został  do  przewodniczącego 
Komisji  Konferencji  Episkopatu  Francji  do 
spraw  Dialogu  Międzyreligijnego  ks.  bpa 

Michela  Dubosta.  Przy  okazji  wyjazdu  na  Ukrainę  delegacja  z  UKSW 
odwiedziła  Ołykę,  gdzie  znajduje  się  pałac  rodziny  Radziwiłłów,  resztki 
cmentarza rodów polskich oraz zdewastowana kolegiata Świętej Trójcy, która 
była  niegdyś  jedną  z  najpiękniejszych  świątyń  na  Kresach  Rzeczpospolitej. 
Dzięki  staraniom  proboszcza  ks.Jerzego  Pohnerybki  rozpoczęto  prace 
zabezpieczające zniszczone fundamenty i mury tego bezcennego zabytku. 



27-28.02.2016
Szkoła katedralna jako miejsce wzrastania w wierze 
Sesja Szkoły Katedralnej Uniwersytetu Otwartego 
UKSW w Łucku

Pod  takim  hasłem  odbyła  się  lutowa 
sesja  Szkoły  Katedralnej  UO  UKSW  w 
Łucku. Spotkanie rozpoczęła uroczysta 
msza  św.  w  katedrze  świętych 
Apostołów  Piotra  i  Pawła,  którą 
odprawił  o. prof.  Jacek Salij  OP.  Po 
mszy  świętej  goście  z  Polski  zwiedzili 
dawną  siedzibę  Radziwiłłów  w  Ołyce, 
gdzie  znajduje  się  jedna  z 
najpiękniejszych  świątyń  Wołynia 
bazylika Trójcy Świętej.
Po  południu  w  wypełnionej  do 
ostatniego  miejsca  sali  katedralnej 
odbyła  się  sesja  naukowa,  której 
przewodniczył  gospodarz  miejsca  ks. 
Biskup Vitalij Somarovsky. Pierwszy 
wykład  na  temat  tradycji  szkół 
katedralnych  w  średniowiecznej 
Europie  wygłosił  kierownik 
Uniwersytetu Otwartego dr Kazimierz 
Szałata,  który  przypomniał  dzieło 
kościoła  katolickiego  w  tworzeniu 
nowej  cywilizacji  opartej  na 
chrześcijańskiej  wierze  i  mądrości 
starożytnych  Greków.  Jednym  z 

ważnych  filarów  tej  cywilizacji  był  rozwój  szkolnictwa  w  postaci  szkół 
katedralnych i wyrosłych na ich gruncie uniwersytetów.
Drugi wykład: „Kościół, jako dar Boży” wygłosił o. Jacek Salij OP, który jest 
Wołyniakiem.  Urodził  się  w  Budach,  koło  Dubna.  Ojciec  Profesor  w  sposób 
niezwykle  atrakcyjny  przedstawił  piękno  naszego Kościoła,  którego  możemy 
doświadczyć tylko będąc w nim. Podobnie jak jest z witrażem. Z zewnątrz może 
się nam wydawać mało ciekawy, tym bardziej, że pokrywa go zawsze warstwa 
kurzu,  ale  z  wnętrza  świątyni  ten  sam witraż  zadziwi  nas  niesamowitą  grą 
kolorów.
Trzeci  wykład  poświęcony  roli  babć  w  przekazywaniu  wiary  w  rodzinach  w 
mrocznych czasach komunizmu na Ukrainie przedstawił niestrudzony badacz i 
kronikarz  kościoła  na  Kresach  Wschodnich  ks.  Yosif  Vitold  Kovaliv. 
Ilustrowany licznymi przykładami zarówno z historii, jak i ostatnich lat wykład 
zasługuje  na  obszerną  monografię.  Jeśli  bowiem  mimo  trwającej  przez 
dziesiątki  lat  dechystianizacji  mieszkańców byłego Związku Radzieckiego nie 
zaginęła wiara, to dzięki rodzinie opartej na silnej tradycji i odpowiedzialności 
babć za wychowanie przyszłych pokoleń.
Podczas  spotkania  dr  Kazimierz  Szałata  przywołał  dwie  ważne  postacie 
związane ze Szkołą Katedralną w Łucku ś. p. dra Eugeniusza Szymonowicza 
oraz ks. prof. Patrick'a de Laubier, założyciela Międzynarodowego Centrum 
Formacji  Chrześcijańskiej,  w  którego  program  została  wpisana  Szkoła 



Katedralna w Łucku. (Wiadomość o śmierci ks. prof. de Laubier, który miał być 
gościem następnej sesji w Szkole Katedralnej w Łucku nadeszła z Genewy tuż 
przed otwarciem spotkania).
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