
BOGU - OJCZYŹNIE - I  UNIWERSYTETOWI  - taki tytuł nosi wysta

wa, którą została otwarta 24 maja 2006 ku czci O. prof. Mieczysława Krąpca z 

okazji 85-rocznicy Jego urodzin, w celu przypomnienia Jego nieocenionej pracy 

dla dobra naszego Uniwersytetu, Kościoła Polskiego, Ojczyzny. 

Społeczeństwa  żyją  pamięcią  o  swojej  historii,  którą  tworzą  ludzie 

budujący te społeczeństwa. Jeśli umiera pamięć o nich, w jakimś sensie umiera

ją i owe społeczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że pamięć historyczna pozwala 

nam odczytywać cel życia i działania tychże społeczeństw. A znajomość celu ży

cia zbiorowego jest czymś nieodzownym i koniecznym dla każdej społeczności, 

a już szczególnie społeczności uniwersyteckiej.   

Wystawa, która obejmuje działalność naukową, uniwersytecką, kościelną 

i społeczną O. profesora Krąpca, wieloletniego Rektora KUL, została uprzystęp

niona społeczności naszego Uniwersytetu w celu przypomnienia tego wielkiego 

dzieła pracy naukowej ale i wielkiej pracy społecznej, z której wszyscy do dziś 

dnia korzystamy a także by w kontekście takich ludzi formować własną postawę 

naukowca, człowieka oddanego uniwersytetowi, chrześcijanina i patrioty. 

Jubileusz osiemdziesięciopięciolecia  Jego urodzin i  sześćdziesięciolecia 

pracy dydaktyczno-naukowej to okazja, by o tym przypomnieć, ale i zarazem by 

choć w części spłacić zaciągnięty dług wdzięczności wobec wieloletniego Rek

tora  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego,  współtwórcy  lubelskiej  szkoły 

filozoficznej, inicjatora wydania Powszechnej encyklopedii filozofii – a także:

- naukowca, w którego sercu głęboko jest zakorzeniona filozofia życia 

wypływająca z bezkompromisowej posługi prawdzie.

- realisty, który spojrzenie na codzienność wiązał z maksymalizmem w 

szukaniu odpowiedzi na związane z nią pytania i problemy

- rektora, który potrafił troszczyć się o studentów, przez podnoszenie na

ukowego  poziomu  Uniwersytetu,  aby  jego  absolwenci  byli  dobrze 

przygotowani do stawiania czoła złożonej rzeczywistości oraz do twór

czej pracy dla obrony i rozwoju polskiego dziedzictwa nauki i kultury. 



- kapłana,  który  umiał  wyrażać  troskę  o  zachowanie  chrześcijańskiej 

tożsamości  narodu  wobec  zagrożeń  i  o  kształtowanie  w  młodych 

ludziach ducha patriotyzmu, 

- syna polskiej ziemi, który miłość ojczyzny łączy z otwarciem na ogól

noludzkie, ponadczasowe wartości. 

"Był to opatrznościowy wkład - jak napisał Jan Paweł II z liście do Jubila

ta z okazji 80 rocznicy urodzin - jaki wniosłeś w życie tej Uczelni i całego pol

skiego środowiska naukowego jako profesor i długoletni rektor".

Rektor i cała społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubel

skiego Jana Pawła II pragnie poprzez otwarcie tej wystawy wypowiedzieć słowa 

podziękowania  i  włączyć  się  w  jubileuszowe  uroczystości  swego  wielkiego 

Profesora. 

Dziś  dług  nasz  jeszcze  bardziej  się  powiększył.  Powiększyła  się  też  i 

wyostrzyła świadomość wdzięczności  naszej  wspólnoty akademickiej za bez

cenny dar w osobie Ojca Rektora, który swoim umysłem, pracą oraz życiem słu

żył prawdzie i uczy nas poprzez Uniwersytet służyć Bogu i Ojczyźnie; służyć 

Prawdzie i Życiu. Za to świadectwo z serca Mu dziękujemy i prosimy Wszech

mogącego Boga o obfite łaski dla Ojca Profesora na dalsze lata Jego życia w po

słudze prawdzie i człowiekowi.
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