
7Przedmowa

Przedmowa

Publikowane w niniejszym zbiorze Zapiski są diariuszem, który 
wyszedł spod pióra ks. Antoniego Szymańskiego, profesora i rektora 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie II Rzeczypospoli-
tej. Zgodnie z leksykalnym ujęciem termin ‘diariusz’ (łac. diarium) 
oznacza dziennik lub pamiętnik, w którym lakonicznie opisane 
bieżące, najważniejsze wydarzenia z życia publicznego lub prywat-
nego, nierzadko o dużym znaczeniu historycznym, są układane przez 
autora w sposób chronologiczny1. Tę definicję wyczerpują Zapiski; 
ich autor opisywał zdarzenia bezpośrednio po nich lub niekiedy, 
rzadziej, z pewnym dystansem czasowym.

Zazwyczaj tego rodzaju zapiski charakteryzują się osobistym 
stylem i są wolne od autokontroli, przy czym literacka forma prze-
kazu w nich zastosowana nie ma pierwszorzędnego znaczenia (tekst 
najczęściej zawiera różnego rodzaju skróty, akronimy i uproszczenia), 
gdyż z założenia nie są przeznaczane do upublicznienia. Dlatego też 
są niezwykle cenne z poznawczego i historycznego punktu widzenia. 
Ma to miejsce szczególnie wówczas, kiedy ich autor jest uważnym 
i wnikliwym obserwatorem rzeczywistości, kiedy skutki opisywanych 
wydarzeń, w których uczestniczył lub których był świadkiem, miały 
znaczenie nie tylko dla niego samego czy poszczególnych osób, ale 
także dla określonych społeczności lub instytucji. Bez wątpienia 
Szymański2, duchowny, znawca katolickiej nauki społecznej, działacz 

 1 Por. Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzy-
nadlowski, Wrocław 1971, s. 519; W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów 
obcojęzycznych, Warszawa 1967, s. 120; M.M. [Maciej Matwijw], Diariusz [w:] Ency-
klopedia książki, t. 1: Eseje A–J, red. A. Żbikowska -Migoń, M. Skalska -Zlat, Wrocław 
2017, s. 503; Diariusz [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2: D–H, [red. pro-
wadzący D. Kalisiewicz; red. nacz. B. Petrozolin -Skowrońska], Warszawa 1995, s. 74.
 2 Materiały archiwalne dotyczące jego osoby przechowują: Archiwum Uni-
wersyteckie KUL (Rep. 124, sygn. A-55); Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, 
Akta KUL (Rp. 61, VIII, vol. 1–4); Biblioteka Uniwersytecka KUL, Oddział Zbio-
rów Specjalnych, rkps 1146 (k. 316), 1147 (II, k. 91–144), 1149 (IV, k. 258–260), 
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społeczny, pedagog, publicysta, najwybitniejszy przedstawiciel kato-
lickiej myśli społecznej w II Rzeczypospolitej, profesor i rektor KUL, 
spełnia te kryteria. Był człowiekiem nietuzinkowym i niebywale 
aktywnym w różnych obszarach życia: akademickiego, naukowego 
i społecznego. Twórczo i z pasją podejmował kolejne zadania. Jak 
napisał we wspomnieniu pośmiertnym jeden z jego najbliższych 
współpracowników – prof. Czesław Strzeszewski: „[…] poświęcił swe 
życie służbie dwóch idei: katolickiej myśli społecznej i katolickiego 
uniwersytetu w Polsce. […] łączyły się one konsekwentnie w jedną 
harmonijną całość”3. Bez wątpienia Szymański był postacią, która 
swoimi poglądami odcisnęła piętno na polskiej szkole katolicy-
zmu społecznego. Odznaczał się wyrazistą osobowością i, jak to 

(VI, k. 50–53), (VII, k. 166a–166b), (VII k. 168–172), 1248 (k. 87), 1256 (k. 11–12), 
1297 (k. 8–15), 2206 (k. 137–143, k. 157–158), 2274 (k. 153–154), 2275, 2276, 
2277, 2278 (k. 51–53), 3271 (k. 43–61) oraz z tzw. katalogu akcesyjnego: 1562A, 
1755A, 2818A; Archiwum Diecezjalne we Włocławku (sygn. AKDWł pers. 346); 
Archiwum UJ (WF II 121, Teczki akt habilitacyjnych z lat 1862–1945). Literatura 
na temat jego życia i działalności jest obszerna, z najważniejszych opracowań należy 
wymienić: J. Potrzeszcz, Antoni Szymański [w:] Dziekani Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
wyd. II, red. A. Dębiński i in., Lublin 2021, s. 275–284; R. Derewenda, Uniwer-
sytet za rektora ks. Antoniego Szymańskiego (1933–1939) [w:] Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski 1918–2018, t. 1: 1918–1944, red. G. Bujak, Lublin–Warszawa 2019, 
s.  145–189; G. Korolewicz, Szymański Antoni [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, 
red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2018, s. 444; Ksiądz Antoni Szymański (1881–1942). 
Rektor – uczony – działacz społeczny, red. S. Fel, M. Wódka, Lublin 2013; A. Kość, 
Antoni Szymański (1881–1942) [w:] Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicz-
nego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wyd. I, 
red. A. Dębiński i in., Lublin 2008, s. 201–205; A. Szymaniak, Szymański Antoni 
[w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2: M–Ż, Lublin 2011, s. 672–676; M. Szczęsny, 
Personalistyczna filozofia społeczna Antoniego Szymańskiego, Olsztyn 2005; Obiek-
tywna podstawa prawa. Wybór pism Czesława Martyniaka, Antoniego Szymańskiego 
i Ignacego Czumy, wybór i oprac. B. Szlachta, Kraków 2001; Cz. Strzeszewski, 
Ks. Antoni Szymański jako profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
„Zeszyty Naukowe KUL” 1962, t. 5, nr 3, s. 103–114; Cz. Strzeszewski, Śp. ks. Antoni 
Szymański, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, nr 1, s. 1–10. 
 3 Cz. Strzeszewski, Śp. ks. Antoni Szymański, dz. cyt., s. 9.
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przedstawił jeden z jego wychowanków, kard. Stefan Wyszyński, 
należał do grona tych indywidualności, „które żłobiły charakter 
uczelni”, tj. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego4. Tym bardziej 
warto sięgnąć do jego Zapisków. Zanim jednak rozpoczniemy ich 
lekturę, warto zaznajomić się z biogramem ich autora i poznać naj-
ważniejsze fakty z jego życiorysu. Wpływały one bowiem na jego 
sposób patrzenia na świat, postawę, wybory, opinie i interpretacje 
otaczającej rzeczywistości. 

Curriculum Vitae
Antoni Szymański urodził się 27 października 1881 r. w Praszce 
k. Wielunia, niewielkiej miejscowości (obecnie ma status miasta), 
która wówczas znajdowała się w granicach Królestwa Polskiego; uro-
dził się i dorastał w okresie zaborów jako poddany cara rosyjskiego. 
Przyszedł na świat w wielodzietnej rodzinie Józefa i Franciszki z domu 
Stankowskiej. Jego ojciec pracował jako kasjer w Gminnej Kasie 
Oszczędności i prowadził własny warsztat stolarski, matka doglądała 
domu i dzieci. Po ukończeniu szkoły elementarnej w swojej rodzin-
nej miejscowości ukończył szkołę średnią w Częstochowie i uzyskał 
maturę. W 1900 r. podjął studia filozoficzno -teologiczne w Wyższym 
Seminarium Duchownym we Włocławku. Tam słuchał wykładów 
m.in. ks. profesora Idziego Radziszewskiego, przyszłego założyciela 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, co niewątpliwie inspirowało 
i profilowało jego zainteresowania naukowe. Po przyjęciu święceń 
kapłańskich w 1904 r. kontynuował studia w zakresie filozofii i nauk 
społecznych za granicą. Trafił do prestiżowego Wyższego Instytutu 
Filozoficznego w Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii5,  

 4 S. Wyszyński, Pro memoria, t. 2: 1953, Gniezno–Warszawa 2017, s. 77.
 5 Studia w Belgii ks. Szymański musiał odbywać pod przybranym imieniem 
i nazwiskiem – Antoni Hoffen (pod tym nazwiskiem ukazały się też jego prace 
naukowe w języku francuskim), aby uniknąć represji ze strony rosyjskich władz 
zaborczych, które zabroniły duchownym studiów za granicą. 
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którego organizatorem był kard. Désiré Joseph Mercier, wybitny 
belgijski uczony, znawca filozofii, teologii i katolickiej myśli społecz-
nej. Instytut oferował swoim adeptom szerokie i gruntowne studia. 
Jego zadaniem było „[…] prowadzenie niezależnych, obiektywnych 
badań nad filozofią tomistyczną i szerzej rozumianą scholastyczną 
w łączności z wynikami nauk szczegółowych. Dlatego postanowiono, 
aby studenci, oprócz kierunkowych przedmiotów filozoficznych, 
mieli w programach studiów nauki pomocnicze dla poszczegól-
nych dyscyplin filozoficznych. Wykłady obejmowały następujące 
obowiązkowe przedmioty: fizyka, chemia, wstęp do kosmologii, 
kosmologia, anatomia, fizjologia, wstęp do psychofizjologii, psy-
chologia, ekonomia polityczna, logika, kryteriologia, ontologia, 
filozofia moralna, prawo naturalne, filozofia społeczna, teodycea, 
historia filozofii”6.

W Belgii spędził trzy lata, a pobyt tam zwieńczył doktoratem 
z filozofii, obronionym maxima cum laude7 na podstawie rozprawy 
La démocratie chrétienne en France8, napisanej pod kierunkiem 
ks. prof. Maurice’a Defourny’ego, zajmującego się katolicką myślą 
społeczną, współpracownika wspomnianego już kard. Merciera.

Po powrocie do kraju ks. Szymański kontynuował swoje badania 
naukowe, łącząc je z pracą dydaktyczną. Po krótkim okresie działal-
ności duszpasterskiej przez dziesięć lat prowadził wykłady z zakresu 
filozofii i nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym 
we Włocławku9. Nadto pracował w redakcji czasopisma teologicz-

 6 Z. Pawlak, Ks. Antoni Szymański – profesor Wyższego Seminarium Duchow-
nego we Włocławku i redaktor „Ateneum Kapłańskiego” [w:] Ksiądz Antoni Szymański 
(1881–1942). Rektor – uczony – działacz społeczny, red. S. Fel, M. Wódka, Lublin 
2013, s. 12.
 7 „Z największą pochwałą” – dawna rzadka akademicka forma wyróżniającej 
oceny na dyplomie.
 8 Praca została opublikowana w języku polskim: Poglądy demokracji chrze-
ścijańskiej we Francji (r. 1892–1907), Poznań 1910.
 9 Tam stał się współpracownikiem ks. Idziego Radziszewskiego, późniejszego 
założyciela i pierwszego rektora KUL, który w latach 1908–1914 pełnił funkcję 
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nego „Ateneum Kapłańskie” (zostało założone w 1909 r. przez 
ks. Radziszewskiego)10, w którym pełnił najpierw funkcję współre-
daktora, a następnie redaktora. Na łamach tego poczytnego – nie 
tylko w kręgu duchowieństwa – czasopisma opublikował ok. 60 arty-
kułów; zamieszczał w nim również liczne recenzje, noty, biogramy 
i sprawozdania11. W związku z jego zainteresowaniami problematyka 
społeczna w periodyku zajmowała pierwszoplanowe miejsce12. Także 
z jego inicjatywy powołano do życia w 1917 r. serię wydawniczą 
pod nazwą Biblioteka „Ateneum Kapłańskiego”. 

W 1918 r. rozpoczął nowy etap swojego życia, który okazał 
się apogeum jego wielostronnej aktywności i twórczości życiowej. 
Skorzystał z zaproszenia ks. Radziszewskiego, twórcy i pierwszego 
rektora katolickiego uniwersytetu w odrodzonej Polsce, i przeniósł 
się z Włocławka do Lublina. Bardzo sprawnie, bazując na zdoby-
tym doświadczeniu, włączył się w proces organizowania lubelskiej 
Wszechnicy jako bliski współpracownik jej założyciela. Objął sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego i prowadził wykłady dla studen-
tów Wydziału Prawa i Nauk Społeczno -Ekonomicznych, Wydziału 
Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Nauk Humanistycznych 

rektora Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. O współtworzo-
nym przez niego włocławskim środowisku naukowym zob. A. Dębiński, M. Pyter, 
Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Lublin 2020, s. 43–46. 
 10 Na temat znaczenia tego czasopisma dla rozwoju nauk teologicznych i spo-
łecznych zob. A. Dębiński, M. Pyter, Wizjoner i realista, dz. cyt., s. 45–46; Z. Pawlak, 
Ks. Antoni Szymański – profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku 
i redaktor „Ateneum Kapłańskiego”, dz. cyt., s. 17–20.
 11 Niekiedy swoje opracowania publikował pod pseudonimami (Dr a. s -ki, 
Dr s -ki, X. a. s., ks. a. s., a. s., sz., as., aes). 
 12 Duża liczba artykułów w „Ateneum Kapłańskim” na tematy społeczne, 
umieszczanych w dziale Rozprawy i zajmujących cały dział Ruch społeczny, wyni-
kała z dwóch przyczyn: ówczesnego wzrostu zainteresowań tą dyscypliną wiedzy, 
a także z aktywności samego redaktora naczelnego. Zob. Z. Pawlak, Ks. Antoni 
Szymański – profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i redaktor 
„Ateneum Kapłańskiego”, dz. cyt., s. 19.
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z zakresu kilku przedmiotów: polityki społecznej, polityki eko-
nomicznej, etyki, socjologii i historii katolicyzmu społecznego. 
W 1919 r. uzyskał habilitację w zakresie socjologii chrześcijańskiej 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1924 r. 
na macierzystej uczelni objął stanowisko profesora zwyczajnego. 

Pracując w KUL, pełnił ważne i odpowiedzialne funkcje: dzie-
kana i prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moral-
nych, dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społeczno -Ekonomicznych 
oraz wicerektora. Po nagłej śmierci ks. Radziszewskiego, pierwszego 
rektora, i po rezygnacji ze stanowiska Jacka Woronieckiego OP, 
drugiego z kolei rektora lubelskiej Wszechnicy, dwa razy pełnił 
obowiązki rektora. Bardzo sprawnie odnalazł się w nowym śro-
dowisku Lublina13. Zwieńczeniem jego kariery uniwersyteckiej był 
wybór w 1933 r. na stanowisko rektora uniwersytetu14. Był dobrze 

 13 Analizę recepcji działalności ks. Szymańskiego w społeczności lokalnej oraz 
środowiskach ideowych i politycznych przedstawia P. Burba, Ks. Antoni Szymański 
w prasie lubelskiej [w:] Ksiądz Antoni Szymański (1881–1942). Rektor – uczony – 
działacz społeczny, red. S. Fel, M. Wódka, Lublin 2013, s. 73–81.
 14 Do wyboru na stanowisko rektora doszło w związku z realizacją Ustawy 
o szkołach akademickich z dnia 15 marca 1933 r. Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy 
MWRiOP zażądało od Uniwersytetu przedstawienia kandydata na rektora do 
zatwierdzenia. Ówczesny rektor KUL, ks. Józef Kruszyński, powołując się na prze-
pisy statutu uniwersyteckiego, zwołał Senat Akademicki w celu wyłonienia kan-
dydatów na stanowisko rektora. Mieli być oni później przedstawieni Konferencji 
Episkopatu Polski. W głosowaniu wybór padł na ks. prof. Szymańskiego (otrzy-
mał 4 głosy), na dotychczasowego rektora oddano 3 głosy. W tej sytuacji rektor 
ks. Kruszyński zwrócił się do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu z prośbą 
o zwolnienie z urzędu. Początkowo Konferencja Episkopatu Polski zapropono-
wała pełnienie funkcji rektora ks. Józefowi Archutowskiemu, znanemu bibliście, 
profesorowi UJ, UWR i KUL (w latach 1918–1920). Ten jednak odmówił przyjęcia 
stanowiska. Wówczas Wielki Kanclerz KUL, bp Marian Fulman, poprosił Radę 
Biskupią Uniwersytecką o przedstawienie Episkopatowi kandydatury ks. Szymań-
skiego. Prymas August Hlond wysoko oceniał kwalifikacje nowego kandydata – 
postrzegał go jako przykładnego, zdyscyplinowanego kapłana, wyróżniającego 
się na polu nauki i cieszącego się sympatią współpracowników. Wyrażał przy tym 
opinię, że spośród księży profesorów pracujących w Lublinie to on jest najbardziej 
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przygotowany do tej funkcji, znał swój uniwersytet, celnie identyfi-
kował jego potrzeby i miał klarowną wizję jego rozwoju15. Wybrany 
ponownie, w 1936 i 1939 r.16 na trzyletnie kadencje, stanowisko to 
obejmował aż do śmierci w 1942 r. Był piątym z kolei rektorem 
katolickiej Wszechnicy.

Uczony – znawca problematyki społecznej
Jako uczony i publicysta Antoni Szymański koncentrował się na 
polityce społecznej, reprezentując jej katolicki nurt, dla którego 
punktem odniesienia była myśl społeczna Kościoła. W okresie 
międzywojennym stał się prekursorem tej dyscypliny w Polsce, 
uzyskując wysoką, niekwestionowaną pozycję wśród znawców tej 
problematyki i w gronie działaczy respektujących katolicką dok-
trynę społeczną. 

kompetentny do pełnienia funkcji rektora. Był też zdania, że ks. Szymański może 
dać nowy impuls Uniwersytetowi, a nawet doprowadzić do uzyskania przez niego 
pełni praw akademickich. Nie bez znaczenia była też dobra opinia o ks. prof. Szy-
mańskim, jaką cieszył się w środowiskach politycznych sprawującego władzę 
obozu sanacyjnego.
 15 Jak napisał Czesław Strzeszewski: „Katolicki Uniwersytet Lubelski pod kie-
rownictwem ks. rektora Antoniego Szymańskiego rozwijał się znakomicie. Ks. rektor 
okazał się doskonałym organizatorem całokształtu życia uniwersyteckiego. Prowa-
dził dalekosiężną politykę, stale z myślą o przyszłości Uczelni” (Cz. Strzeszewski, 
Wspomnienia z KUL lata 1932–1939 [w:] Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 
1925–1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, red. G. Karolewicz, 
Lublin 1989, s. 179). 
 16 W piśmie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 1939 r. czy-
tamy: „Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademic-
kich / Dz. U.R. P. nr 1 z r. 1938, poz. 6, zgodnie z § 14, pkt. 2 Statutu Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, zatwierdzam ponowny wybór Księdza Rektora na rek-
tora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na lata akademickie 1939/40, 1940/41 
i 1941/42”. Pismo podpisane przez Ignacego Mościckiego zawiera kontrasygnatę 
prezesa Rady Ministrów, Felicjana Sławoja-Składkowskiego i ministra wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego, Wojciecha Alojzego Świętosławskiego. 
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Zainteresowania naukowe przyszłego rektora KUL wykrysta-
lizowały się podczas studiów belgijskich. Po powrocie do kraju 
kontynuował swoje poszukiwania, łącząc je z pracą dydaktyczną 
w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Czyniąc 
zadość potrzebom nie tylko swoich słuchaczy, przygotował pracę 
Zagadnienie społeczne17, obejmującą podstawy katolickiej nauki 
społecznej. W książce, w istocie będącej pierwszym podręczni-
kiem dotyczącym tej problematyki napisanym w języku polskim, 
politykę społeczną ujmował jako wyraz troski o warstwy pracujące, 
ze szczególnym uwzględnieniem pracowników fizycznych. Publi-
kacja stanowiła rozprawę wówczas pionierską, nie tylko przed-
stawiającą zagadnienia polityki społecznej, ale także wskazującą 
kierunki i instrumenty kształtowania rzeczywistości społecznej; 
zyskała wysokie oceny i w ciągu kilkunastu lat została dwukrotnie 
wznowiona18. 

Szymański często sięgał po pióro; jego bogata i różnorodna 
działalność piśmiennicza19, zarówno naukowa, jak i publicystyczna, 
jest dowodem wnikliwej obserwacji ówczesnej sytuacji społecznej 
i politycznej, nie tylko polskiej, ale i europejskiej. Zauważał niebez-
pieczeństwa ze strony tworzących się systemów totalitarnych, hitle-
ryzmu i bolszewizmu20, roztropnie zabierał głos w sprawie miejsca 
Kościoła w przestrzeni publicznej. Odwołując się do chrześcijań-
skiej koncepcji człowieka, był nowatorem w zakresie definiowa-
nia i rozpowszechniania teoretycznych podstaw chrześcijańskiego 
poglądu na stosunki społeczno -ekonomiczne w odrodzonej Polsce. 
Nawiązując do encyklik papieskich (przede wszystkim do Rerum 
novarum Leona XIII i  encyklik Piusa XI: Quadragesimo anno 
i Divini redemptoris), rozwijał idee tzw. katolicyzmu społecznego. 

 17 A. Szymański, Zagadnienie społeczne, Włocławek 1916.
 18 Wznowienia w latach: 1929 i 1939.
 19 Wykaz publikacji zestawia m.in. Cz. Strzeszewski, Spis prac ks. dr Antoniego 
Szymańskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, nr 1, s. 10–19.
 20 A. Szymański, Bolszewizm, Poznań–Warszawa 1921.
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W ujęciu Szymańskiego model społeczno -gospodarczy z jednej 
strony był w opozycji wobec indywidualistycznego liberalizmu, 
którego emanacją był kapitalizm, z drugiej zaś przeciwstawiał się 
kolektywistycznemu socjalizmowi wyrastającemu z materialistycz-
nej koncepcji człowieka. Opowiadał się za korporacjonizmem (upa-
trując w nim antidotum na kryzysy w gospodarce wolnorynkowej), 
ustrojem opartym na organizacjach grupujących przedsiębiorców 
i pracowników według kryterium zawodu lub dziedziny gospodarki, 
aby godzić ich interesy oraz tłumić konflikty i napięcia pomiędzy 
nimi. Podkreślał rolę społecznego wymiaru moralności, podnosił 
konieczność uwzględnienia przemiany moralnej społeczeństwa 
w koncepcji reform strukturalnych zwłaszcza w zakresie zwalcza-
nia niesprawiedliwości, ubóstwa i zabezpieczeń ze strony państwa 
wobec grup najsłabszych społecznie i ekonomicznie. Aktywnie 
uczestniczył w  dyskusji na temat reformy prawa małżeńskiego 
podejmowanej w związku z pracami Komisji Kodyfikacyjnej Rze-
czypospolitej Polskiej, szczególnie po opracowaniu projektu przez 
podkomisję prof. Karola Lutostańskiego. Wypowiadał się na temat 
roli stronnictw politycznych programowo opierających się na zasa-
dach chrześcijańskich i grupujących katolików. 

Antoni Szymański wniósł ogromny wkład w proces kształ-
towania się katolickiej myśli społecznej w Polsce jako dyscypliny 
akademickiej, uprawianej na gruncie ściśle naukowym. Zdaniem 
prof. Strzeszewskiego: „Katolicka nauka społeczna w jego ekspozycji 
przestała być tylko publicystyką, kaznodziejstwem, stała się w całym 
tego słowa znaczeniu nauką”21. Dzięki jego aktywności naukowej, 
publicystycznej i organizacyjnej, umiejętnym powiększaniu grupy 
współpracowników KUL w okresie międzywojennym stał się głów-
nym centrum katolickiej nauki społecznej w Polsce. Środowisko, 

 21 Cytat za: J. Żaryn, KUL a społeczna nauka Kościoła [w:] KUL uniwersytetem 
niepodległej Polski, red. M. Charzyńska -Wójcik i in., Lublin 2018, s. 88. 
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które formowało się w Lublinie, zostało nazwane lubelską szkołą 
katolickiej nauki społecznej, ks. Szymański jest zaś wskazywany 
jako jej twórca22. 

Działacz społeczny 
Autor Zapisków był nie tylko wnikliwym obserwatorem życia 
społecznego, ale także aktywnie w nim uczestniczył23. Jak napisał 
jeden z jego współpracowników: „miał trafne wyczucie potrzeb 
społeczno -organizacyjnych i szczęśliwą rękę w podejmowaniu ini-
cjatyw społecznych”24. W 1927 r. założył w Lublinie Towarzystwo 
Wiedzy Chrześcijańskiej i przez dziesięć lat pełnił w nim funkcję 
przewodniczącego. Celem Towarzystwa było, jak czytamy w jego 

 22 Do najwybitniejszych wychowanków ks. prof. Szymańskiego w zakresie 
katolickiej nauki społecznej należeli prof. Czesław Strzeszewski i ks. prof. Józef 
Majka. Do tej grupy jest zaliczany także ks. dr Stefan Wyszyński, który sporo publi-
kował, a w 1932 r. rozpoczął przygotowanie habilitacji nt. Środowisko moralne pracy 
fabrycznej. W 1936 r. otrzymał propozycję objęcia Katedry Etyki Społecznej na 
KUL; próbę jego zatrudnienia podjęto także po zakończeniu II wojny światowej. 
Szerzej zob. S. Fel, Stefan Wyszyński – prekursor lubelskiej szkoły katolickiej nauki 
społecznej [w:] Stefan Wyszyński, Chrześcijańska doktryna społeczna, red. M. Wódka, 
S. Fel, Lublin 2020, s. 179–180. Na temat problematyki społecznej, którą zajmował 
się ks. Wyszyński, począwszy od czasów międzywojennych aż po działalność spo-
łeczną i pastoralną w okresie PRL, zob. Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981). 
Myśl społeczna, red. S. Fel, M. Wódka, Lublin 2017.
 23 Żywo interesował się polityką, chociaż, nie licząc epizodu z okresu tuż przed 
zakończeniem I wojny światowej, kiedy od lutego 1917 r. do października 1918 r. 
był radnym w Radzie Miejskiej Miasta Włocławka (jak czytamy w sporządzonym 
przez niego życiorysie: „został wybrany […] z kurii powszechnej jako kandydat 
robotniczy”), nie był działaczem politycznym. Sprawował funkcję przewodniczą-
cego Zarządu Okręgowego Polskiej Macierzy Szkolnej „na Kujawy” (1917). Po 
przyjeździe do Lublina wszedł, jako przedstawiciel delegat biskupa lubelskiego 
i biskupa podlaskiego, w skład powołanego 9 lipca 1920 r. Wojewódzkiego Komi-
tetu Obrony Narodowej, działającego pod przewodnictwem wojewody lubelskiego 
Stanisława Moskalewskiego.
 24 J. Pastuszka, Ludzie i fakty. Wspomnienia o KUL z lat 1934–1939, oprac. 
J. Gawrysiakowa i in., Lublin 2020, s. 46. 
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statucie, „szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej we wszyst-
kich jej dziedzinach”25. Realizując te zadania, organizacja prężnie 
prowadziła działalność wydawniczą26 (m.in. publikowała przezna-
czony dla robotników miesięcznik „Front Pracy”27), udzielała sty-
pendiów naukowych i zapomóg. Szymański współtworzył także 
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, 
którego celem było przede wszystkim odpowiednie kształtowanie 
postawy społecznej swoich członków w duchu zasad katolickich. 
Do podstawowych metod pracy „Odrodzenia” należały zebrania 
członkowskie (zwyczajne i walne oraz dyskusyjne), a także udział 
w pracy poszczególnych sekcji. 

Kolejnym przedsięwzięciem były tzw. tygodnie społeczne. Orga-
nizowano je z inicjatywy ks. Szymańskiego rokrocznie, począwszy od 
1922 r., na wzór znanych i mających utrwaloną renomę francuskich 
Semaines sociales28. Podczas tygodni referaty wygłaszali pracownicy 

 25 Statut Towarzystwa Wiedzy Chrześcijańskiej, Lublin 1927, § 2,3.
 26 Rocznie Towarzystwo wydawało kilka tytułów, w okresie 1927–1939 pod 
jego szyldem wyszło w sumie 51 publikacji naukowych. Od 1934 r. Towarzystwo 
drukowało również książki mniejszego formatu w seriach: Nauka, Filozofia, Religia 
oraz Polska pod Względem Religijnym. W 1935 r. zainicjowano też serię wydawni-
czą Uniwersyteckie Wykłady dla Duchowieństwa. Poza wydawnictwami zwartymi 
Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej redagowało również czasopisma. Okupacja 
niemiecka przerwała jego aktywność, a po zakończeniu II wojny światowej Towa-
rzystwo nie uzyskało pozwolenia na wznowienie działalności. 
 27 „Front Pracy. Miesięcznik poświęcony sprawom robotniczym” ukazywał 
się od października 1933 r. do marca 1939 r. Jak już wskazywał sam tytuł, periodyk 
był adresowany do robotników i działaczy robotniczych. Miał kształtować u czy-
telników postawy zgodne z duchem chrześcijańskim i społecznym nauczaniem 
Kościoła. Pismo informowało również robotników o prawach, jakie im przysługują, 
oraz podawało wiadomości na temat rozwoju gospodarczego w kraju i za granicą.
 28 Semaines sociales zostały wdrożone przez świeckich katolików Mariusa 
Gonina i Adéodata Boissarda w 1904 r. Ich ideą było upowszechnianie nauczania 
społecznego Kościoła oraz poszukiwanie możliwości zastosowania go w życiu spo-
łecznym, szczególnie w zakresie poprawy warunków pracy robotników, uwzględ-
niając kontekst encykliki Rerum novarum, ogłoszonej 15 maja 1891 r. przez papieża 
Leona XIII; zob. przyp. 147, s. 74.
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naukowi lubelskiej Wszechnicy, ks. Szymański odgrywał w nich zaś 
pierwszorzędną rolę, niestrudzenie ukazując założenia społecznej 
myśli Kościoła i animując dyskusje na jej temat. Prowadzone debaty 
miały na celu wypracowanie zasad umożliwiających rozwiązywanie 
problemów społecznych ówczesnej Polski zgodnie z duchem Ewan-
gelii. W spotkaniach brała udział nie tylko miejscowa młodzież 
akademicka, ale także absolwenci różnych wyższych uczelni z całego 
kraju, związani ideowo z „Odrodzeniem”29. 

Począwszy od połowy lat 30. Szymański inicjował i popierał 
otwarte wykłady uniwersyteckie na prowincji. W sprawozdaniu 
rektorskim złożonym na początku roku akademickiego 1935/1936 
nie bez satysfakcji informował, że „sześciu akademików przez dwa 
miesiące letnie pracowało w poszczególnych powiatach wojewódz-
twa lubelskiego i wołyńskiego”30. Dzięki takim przedsięwzięciom 
lubelski uniwersytet konsolidował polską inteligencję katolicką 
i był zasłużenie postrzegany jako jeden z najważniejszych ośrodków 
„ruchu odrodzeniowego”.

Ważnym pasem transmisyjnym dla prezentowania idei spo-
łecznych był miesięcznik społeczny i literacko -naukowy „Prąd”. 
Reaktywowany w 1920 r., stał się organem prasowym stowarzy-
szenia „Odrodzenie”31. Od 1929 r. wychodził pod redakcją ks. Szy-
mańskiego, który, jak wspominał jeden z profesorów, „[…] miał 

 29 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Odrodzenie” należało do 
międzynarodowej federacji studenckiej „Pax Romana”. Funkcję prezesa, a następ-
nie wiceprezesa „Pax Romana” pełnił Stanisław Orlikowski; zob. przyp. 58, s. 49 
i przyp. 346, s. 161. 
 30 Sprawozdanie rektorskie ze stanu KUL w roku akademickim 1935/36, s. 20.
 31 Czasopismo wychodziło już w latach 1909–1915. Szerzej na temat genezy 
i programu ideowego „Prądu” zob. Z. Skrobicki, Program odrodzenia katolicko-
-społecznego w Polsce w ujęciu czasopisma „Prąd” 1909–1939 [w:] Z dziejów katolicy-
zmu społecznego, red. R. Bender, S. Gajewski, Z. Skrobicki, Lublin 1987, s. 337–431; 
zob. także B. Centek, Lubelski okres „Prądu” (1929–1939) w świetle akt przechowy-
wanych w archiwum KUL [w:] W kręgu prasy (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość), 
t. 4, red. G. Gzella, J. Gzella, Toruń 2008, s. 67–80.
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w sobie coś z publicysty i dziennikarza. Zabiegał o artykuły dla 
«Prądu», a tych było wciąż mało, prowadził w nich rubrykę «spraw 
bieżących», przeprowadzał korektę poszczególnych zeszytów”32, 
wchodził w skład jego komitetu redakcyjnego i przez lata pełnił 
funkcję redaktora naczelnego. Charakter czasopisma wskazywał 
już podtytuł: „Miesięcznik poświęcony zagadnieniom wychowa-
nia społeczno -religijnego narodu”. Jego celem było informowanie 
i ocena zachodzących zmian społecznych i światopoglądowych. 
Na łamach tego periodyku Szymański regularnie zamieszczał swoje 
artykuły. 

Działał w wielu organizacjach i gremiach naukowych. Od 1929 r. 
należał do Międzynarodowego Związku Badań Społecznych w Mali-
nes, zwanego Unią Mechlińską (Union Internationale d’Etudes 
Sociales de Malines), powołanej w 1920 r. z inicjatywy wspomina-
nego kard. Merciera. Jednym z efektów przynależności do tej między-
narodowej organizacji było opracowanie wspólnie z prof. Ludwikiem 
Górskim Kodeksu społecznego33, stanowiącego syntezę katolickiej 
nauki społecznej według rezolucji Unii Mechlińskiej. W 1934 r. 
został prezesem Rady Społecznej przy Prymasie Polski34, której zada-
niem było wcielanie w życie programu encykliki Quadragesimo anno. 
W 1938 r. w celu formacji świeckich rektor ks. Szymański powołał 
Instytut Wyższej Kultury Religijnej, którego został kierownikiem. 
Z inicjatywą utworzenia tej instytucji przy KUL (a nie przy kurii 
diecezjalnej) wyszedł bp Marian Leon Fulman. 

 32 J. Pastuszka, Ludzie i fakty. Wspomnienia o KUL z lat 1934–1939, dz. cyt., 
s. 46. 
 33 L. Górski, A. Szymański, Kodeks społeczny: zarys katolickiej syntezy społecz-
nej, Lublin 1934; zob. przyp. 91, s. 57.
 34 Członkiem Rady został również absolwent uczelni ks. dr Stefan Wyszyń-
ski, a Czesław Strzeszewski został przewodniczącym Komisji Wiejskiej, powołanej 
przez Radę Społeczną w celu badania problematyki wsi z punktu widzenia ideowego 
i kulturalnego. 
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Rektor lubelskiej Wszechnicy
Po wyborze w 1933 r. na stanowisko rektora ks. Szymański przede 
wszystkim zabiegał o zapewnienie uniwersytetowi jak najwyższego 
poziomu naukowego. Realizując ten cel, zatrudnił wielu młodych 
absolwentów. Do tej grupy należał m.in. Czesław Strzeszewski, póź-
niej znakomity uczony, profesor, ekonomista, socjolog, historyk myśli 
gospodarczej, filozof i etyk społeczny. Z roku na rok wzrastała liczba 
asystentów wywodzących się spośród absolwentów KUL. Jednym 
z nich był Czesław Martyniak, błyskotliwy filozof i prawnik, który 
jako 33-letni profesor został rozstrzelany przez Niemców 23 grudnia 
1939 r. w ramach akcji represyjnej nazywanej Sonderaktion Lublin35.

W okresie sprawowania przez ks. Szymańskiego funkcji rektora 
uniwersytet uzyskał stabilizację finansową, zakończono remonty, 
„[…] gmach Uniwersytetu nabrał innego wyglądu. Profesorowie 
otrzymywali pełne pobory od 1933 r.”36, zanotował Józef Pastuszka. 
Po wieloletniej przebudowie pod koniec 1936 r. odrestaurowany 
został kościół uniwersytecki. Szymański referował w swoim sprawoz-
daniu: „Po długim okresie przebudowy wykończony został kościół 
uniwersytecki. Jest to bardzo ładna świątynia, zbudowana według 
planów prof. Lalewicza z Warszawy. Z dawnej budowli zniszczo-
nej i częściowo zamienionej przez Rosjan na mieszkania i kuchnię, 
powstała świątynia”37. 

 35 Problematykę akcji represyjnej w literaturze nazwanej Sonderaktion Lublin 
podejmują m.in.: J. Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji 
hitlerowskiej, Lublin 1989; Sonderaktion Lublin. Listopad 1939, red. Z. Mańkow-
ski, Lublin 1989; Wspomnienia więźniów Zamku Lubelskiego 1939–1944, oprac. 
J. Chmielak i in., Warszawa 1984; R. Moszyński, L. Policha, Lublin w okresie 
okupacji (1939–1944), Lublin 1964. Zagadnienie to pojawia się także w opraco-
waniach dotyczących historii KUL; w tej grupie publikacji należy wskazać m.in.: 
Losy pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie oku-
pacji niemieckiej, red. J. Ziółek, Lublin 2009; Działalność Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego w czasie okupacji: relacje i dokumenty, red. J. Ziółek, Lublin 1983. 
 36 J. Pastuszka, Ludzie i fakty. Wspomnienia o KUL z lat 1934–1939, dz. cyt., s. 48.
 37 Sprawozdanie rektorskie ze stanu KUL w roku akademickim 1935/36, Lublin 
1936, s. 15. 
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Ksiądz rektor Szymański dążył do tego, aby KUL stał się pierw-
szorzędnym ośrodkiem wiedzy, oddziałującym jak najszerzej na 
społeczeństwo, wychowującym młodzież w duchu patriotycznym 
i chrześcijańskim. W 1934 r. zainicjował utworzenie działającego do 
dziś Towarzystwa Naukowego KUL, którego celem było ożywienie 
pracy naukowej uniwersytetu i prowadzenie działalności wydawni-
czej. Stanął na jego czele jako prezes, dając Towarzystwu impuls do 
działania. Intensywnie kontynuował starania o uzyskanie przez uni-
wersytet pełnych praw państwowych. Zabieg ten został zwieńczony 
sukcesem. Za kadencji ks. Szymańskiego, na mocy ustawy Sejmu 
RP z 9 kwietnia 1938 r., KUL, co było wydarzeniem przełomowym 
w historii Wszechnicy, otrzymał prawo przysługujące uczelniom 
państwowym38 do nadawania wszystkich stopni naukowych na 
wszystkich wydziałach39. 

Uniwersytet i jego rektor 
w okresie okupacji 
Ksiądz Szymański był ostatnim rektorem w historii KUL w okre-
sie II Rzeczypospolitej; wybuch II wojny światowej zastał go na 
tym stanowisku. W zupełnie nowej, okupacyjnej rzeczywistości 
musiał podejmować niełatwe decyzje. Jedną z nich była kwestia 
inauguracji nowego roku akademickiego. W pierwszych dniach 

 38 Nie można nie zgodzić się z opinią, że „Gdyby nie to przedwojenne osią-
gnięcie, bardzo trudno byłoby bronić statusu uczelni w komunistycznej Polsce” 
(R. Derewenda, Uniwersytet za rektora ks. Antoniego Szymańskiego (1933–1939), 
dz. cyt., s. 188).
 39 W roku akademickim 1937/1938 działało 14 państwowych szkół mających 
uprawnienia akademickie, tj. nadawania stopni naukowych. Zarys dziejów tych 
uczelni przedstawia: J. Jastrzębski, Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczy-
pospolitej. Zagadnienia systemowe, Kraków 2013, s. 47–67. Do tej grupy w 1938 r. 
dołączył KUL jako jeden z sześciu uniwersytetów funkcjonujących w II Rzeczypo-
spolitej. Uniwersytety działały w: Krakowie (UJ), Lwowie (UJK), Warszawie (UW), 
Poznaniu (Uniwersytet Poznański) i Wilnie (USB). 
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października, zatem około dwa tygodnie po zajęciu Lublina przez 
Niemców, uniwersytet decyzją swego rektora rozpoczął działalność 
naukowo -dydaktyczną. Nie oglądając się na okupanta, nie bacząc na 
fakt częściowego przejęcia gmachu uniwersyteckiego przez wojsko 
hitlerowskie, mimo zdekompletowania kadry profesorskiej i roz-
proszenia sporej liczby studentów, 4 października ruszyły wykłady 
i seminaria. „Odwiedziłem wtedy ks. rektora Szymańskiego. Wyda-
wało mi się, że w ciągu tych dwóch tygodni postarzał się, zmie-
nił, poszarzał na twarzy, był przygnębiony”40 – wspominał jeden 
z profesorów. 

Rektor podjął decyzję o rozpoczęciu zajęć, ponieważ początek 
okupacji niemieckiej w Lublinie w oczach niektórych miał przypo-
minać początek okresu zajęcia miasta przez Austriaków w latach 
1915–1918. Wówczas otwarto kina, teatry, pozwolono wydawać 
polskie gazety. Także jesienią 1939 r. w Lublinie odnotowywano 
wszystkie krzepiące wydarzenia. „Szkoły wznowiły działalność – 
wszystkie prywatne i państwowe”, zanotował w swoim dzienniku 
pod datą 29 września 1939 r. lubelski sędzia Remigiusz Moszyń-
ski. „Rozpoczęły się uroczystym nabożeństwem lekcje w prywatnej 
szkole p. Marii Papiewskiej”, dodał w notatce z 1 października41. 

Wkrótce jednak Niemcy „odkryli karty”. Akcja bezwzględnego 
niszczenia przedstawicieli polskiej kultury i nauki rozpoczęła się 
6 listopada 1939 r. w Krakowie, gdzie Gestapo aresztowało i wywio-
zło do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen profesorów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni. Zaledwie kilka dni później 
ruszyła represyjna akcja w Lublinie. Ksiądz Szymański został aresz-
towany 9 listopada 1939 r. Policja niemiecka dokonała zatrzymania 
rektora w godzinach przedpołudniowych na ulicy, kiedy szedł do 

 40 J. Pastuszka, Ludzie i fakty. Wspomnienia o KUL z lat 1934–1939, dz. cyt., 
s. 102. 
 41 R. Moszyński, Dziennik 1939–1945. Wojna i okupacja w Lublinie w oczach 
dorosłych i dzieci, oprac. E. Walewander, Lublin 2014, s. 51.
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bpa Mariana Fulmana, aby omówić z nim sprawy uniwersyteckie. 
Został przeprowadzony na Zamek Lubelski; tego samego dnia 
zwolniono go z więzienia wskutek wstawiennictwa kapitana nie-
mieckiego, który kwaterował w zajętym przez Niemców mieszkaniu 
rektorskim. Ksiądz Rektor został przewieziony do mieszkania, gdzie 
pozostał do połowy grudnia w areszcie domowym. Jak zaświadczała 
Jadwiga Trzebińska, podówczas sekretarz kancelarii rektorskiej KUL: 
„Przed drzwiami mieszkania stały warty, nikt z wyjątkiem usługującej 
siostry zakonnej nie mógł się z nim zobaczyć”42.

Wkrótce, 11 listopada, aresztowano wszystkich obecnych 
w Lublinie profesorów KUL. Los uniwersytetu ostatecznie został 
przypieczętowany w kilka dni później, 17 listopada. Budynek uni-
wersytecki w całości został zamieniony na niemieckie koszary woj-
skowe. Tego dnia, jak wspominała Trzebińska: 

Gestapo przystąpiło do ostatecznego zlikwidowania uniwersytetu. 
[…] Zajechało auto ciężarowe, z bibliotek i salek wykładowych wypro-
wadzono młodzież (ok. 60 osób), załadowano na auto i odwieziono 
na Zamek (znikomą część wypuszczono  – reszta została wywie-
ziona do obozów koncentracyjnych lub do robót w Niemczech. […] 
Kazano nam zamknąć szafy, pozwolono nam zabrać klucze. […] Tego 
samego dnia po południu Żydzi pod kierunkiem Gestapo wynie-
śli wszystkie akta – zawartość szaf, biurek, kartotek – i wysypali na 
jedną stertę na korytarzu pod kancelarią. Stos ten leżał długo, aż na 
prośbę prof. L. Białkowskiego, dyrektora Archiwum Państwowego, 

 42 J. Trzebińska, Protokół z przesłuchania świadka [w:] Losy pracowników i stu-
dentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji niemieckiej, dz. cyt., 
s. 48. Jak zeznawał prof. Ignacy Czuma, ówczesny prorektor: „W pokojach rektora 
mieszkał dowódca batalionu niemieckiego, stacjonującego w KUL, mjr Rubekeil 
(w cywilu dyrektor cukrowni na Dolnym Śląsku) i jego adiutant, porucznik Schubert 
(w cywilu dyrektor szkoły)” (I. Czuma, Protokół z przesłuchania świadka [w:] Losy 
pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji 
niemieckiej, dz. cyt., s. 39). 
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zainteresował się tym naczelny dyrektor archiwalny – Niemiec i prze-
niesiono to wszystko, co zostało, do Archiwum Państwowego, skąd 
Uniwersytet odebrał je, już uporządkowane i posegregowane, w wrze-
śniu 1944 r.43 

U schyłku życia 
Ksiądz rektor pozostał w areszcie domowym do 13 grudnia 1939 r. Po 
zwolnieniu z niego został zmuszony do opuszczenia Lublina. Udał 
się do Bełżyc, gdzie zamieszkał na plebani parafii pw. Nawrócenia 
św. Pawła. Wykonując prace duszpasterskie (zgodził się przyjąć sta-
nowisko wikariusza), nadal kierował potajemnie sprawami uniwersy-
tetu; podjął decyzję o rozpoczęciu tajnego nauczania44. Wrażliwy na 
potrzeby innych, organizował pomoc dla profesorów znajdujących 
się bez środków do życia i dla rodzin tych pracowników naukowych, 
którzy znaleźli się za granicą. Trudy okupacyjnego życia przyspie-
szyły postęp choroby serca, na którą cierpiał od lat. We wrześniu 
1942 r. znalazł się w miejscowym szpitalu, gdzie zmarł 9 paździer-
nika. Został pochowany na cmentarzu w Bełżycach. Po wojnie, 
w 1946 r., jego ciało zostało ekshumowane i w styczniu następnego 
roku złożone do grobowca na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lubli-
nie. Spoczywa w grobowcu założyciela i pierwszego rektora KUL, 
ks. Idziego Radziszewskiego45. 

 43 J. Trzebińska, Protokół z przesłuchania świadka [w:] Losy pracowników i stu-
dentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji niemieckiej, dz. cyt., 
s. 48–49. 
 44 Szerzej o funkcjonowaniu Uniwersytetu w okresie II wojny światowej i pro-
wadzonym przez jego pracowników tajnym nauczaniu zob.: M. Pawelec, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, jego pracownicy, absolwenci i studenci w latach 1939–1944 
[w:] Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918–2018, t. 1: 1918–1944, red. G. Bujak, 
Lublin–Warszawa 2019, s. 191–214. 
 45 Okoliczności ekshumacji przedstawia zamieszczona jako Aneks notatka 
Pro memoria sporządzona przez dr. Jerzego Berezowskiego, podówczas sędziego 
śledczego w Lublinie. 
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Forma i treść Zapisków
Bogata spuścizna po ks. Szymańskim obejmuje Zapiski – diariusz z lat 
1929–1934. W porządku chronologicznym autor opisał w nich różne 
wydarzenia, sytuacje, spotkania, sporządzając notatki najczęściej 
w dniu wydarzenia lub nieco później. Do niektórych wątków powra-
cał w kolejnych wpisach. Zapiski obejmują notatki z okresu pięciu 
lat, pierwszy wpis powstał na początku lutego 1929 r., ostatni zaś 
z końcem kwietnia 1931 r. Zostały one umieszczone w dwu zeszytach 
(21,5 × 17 cm): część pierwsza (62 strony) obejmuje okres do końca 
maja 1931 r., część druga (127 stron) zawiera notatki z okresu od czerwca 
1931 do września 1934 r. Od kilku lat są dostępne w wersji cyfrowej46. 

Zapiski są zdeponowane w  Oddziale Zbiorów Specjalnych 
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Nie ma żadnych informacji bezpo-
średnich co do sposobu i okoliczności, w jakich te zeszyty trafiły do 
książnicy uniwersyteckiej. Można przypuszczać, że prawdopodobnie 
wraz z innymi dokumentami zostały wyrzucone przez Niemców 
w czasie zajmowania gmachu KUL w listopadzie 1939 r. (zob. pod-
rozdz. 1.5) i, podobnie jak inne materiały, zostały zabezpieczone 
przez pracowników uczelni. Hipoteza ta nie jest poparta dokumen-
tami. Za jej prawdopodobieństwem przemawia to, że w inwentarzu 
rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL47 bruliony Zapisków 
pojawiają się w jednym ciągu sygnatur z innymi dokumentami admi-
nistracyjnymi pochodzącymi z okresu przedwojennego, a ich opisy 
zostały sporządzone jedną ręką. Można zatem wysnuć wniosek, 

 46 A. Szymański, Zapiski x. [księdza] A[ntoniego] Szymańskiego. Lublin. Uni-
wersytet. Zeszyt II, Biblioteka Uniwersytecka KUL, Rkps 246/I, https://dlibra.kul.
pl/dlibra/publication/47167/edition/44019 (dostęp: 25.06.2022); A. Szymański, 
Zapiski x. [księdza] A[ntoniego] Szymańskiego. Lublin, Biblioteka Uniwersytecka 
KUL, Rkps 246/II, https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/47168/edition/43966 
(dostęp: 25.06.2022).
 47 Inwentarz rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, t. 1, Biblioteka Uni-
wersytecka KUL, https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/6410/edition/18432 
(dostęp: 07.12.2021). 
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że zostały skatalogowane w tym samym czasie i mogą pochodzić 
z podobnego źródła, czyli np. spośród dokumentów uratowanych 
przed Niemcami w momencie, gdy ci zajmowali gmach KUL. 

Nie wyklucza to innego założenia – Zapiski pozostały na plebanii 
w Bełżycach, ostatnim miejscu zamieszkania rektora KUL. Stamtąd, 
po jego śmierci, inaczej – przy likwidacji jego spraw, zostały przeka-
zane do Biblioteki. Ta hipoteza jest jednak mniej prawdopodobna. 

Jest jeszcze inna kwestia do rozważenia: czy Zapiski stanowią 
komplet, czy też fragment większej całości? Pytanie to jest zasadne 
z kilku powodów. Otóż pierwsza część notatek znajdujących się 
w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL została umieszczona w brulionie, 
w którym ks. Szymański własnoręcznie napisał: „Zeszyt II”. Można 
zatem zasadnie domniemywać, że istniał (lub istnieje nadal) bru-
lion, o którym nie mamy wiedzy, o numerze I, obejmujący zapiski 
sprzed 1929 r. 

Zapiski kończą się na 1934 r.; ostatnie zostały sporządzone 
w okresie pierwszych tygodni sprawowania pierwszej kadencji rek-
torskiej. Skoro, mając dobre pióro i wyraźną predylekcję do pisania, 
sporządzał je w miarę regularnie przez kilka lat (co najmniej pięć), 
dlaczego miałby tego zaniechać? Należy przypuszczać, że kontynu-
ował je, ale – powtórzmy – zaginęły lub zostały zniszczone w czasie 
zajęcia budynku uniwersyteckiego przez Niemców w listopadzie 
1939 r. Ta konstatacja nie zwalnia od postawienia innego pytania: czy 
ks. Szymański po opuszczeniu swojego mieszkania i biura w gmachu 
uniwersyteckim prowadził je w okresie bez mała trzyletniego pobytu 
na plebanii w Bełżycach? Pewien asumpt do postawienia tej kwestii 
daje świadectwo ks. Tomasza Wilczyńskiego48, w okresie II wojny 
światowej administratora bełżyckiej parafii. Otóż, opisując ostatni 

 48 Tomasz Wilczyński (1903–1965) – duchowny rzymskokatolicki, wykła-
dowca i wicedyrektor Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie, po 
wybuchu II wojny światowej administrator parafii w Bełżycach, biskup pomocniczy 
lubelski, delegat prymasa Polski z uprawnieniami biskupa diecezjalnego w Olszty-
nie w latach 1956–1965. 
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etap życia ks. rektora Antoniego Szymańskiego, Wilczyński wpraw-
dzie nie stwierdza expressis verbis, że prowadził on jakiś dziennik, ale 
wspomina, że mimo przygnębiających okoliczności życia w czasie 
okupacji, „pracował […] nad przygotowaniem nowego wydania etyki 
społecznej”49. Ten przekaz zatem wzmacnia założenie, że w okresie 
II wojny światowej Szymański mógł także sporządzać swoje „zapiski”, 
które później przepadły. 

Publikowane Zapiski pochodzą z czasu, kiedy ich autor pełnił 
funkcję dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społeczno -Ekonomicznych 
KUL, i początków sprawowania urzędu rektora. Autor sporządzał je 
nieregularnie, z różną częstotliwością; w danym miesiącu powstawała 
jedna lub kilka notatek; w niektórych miesiącach (np. wakacyjnych) 
nie było wpisów. Z punktu widzenia objętości zapiski są zróżnico-
wane – jedne lakoniczne, inne zawierają długie teksty, zamieszczone 
na kilku kartkach. Niektóre z tych dłuższych prawdopodobnie były 
poszerzane sukcesywnie, już z pewnej perspektywy czasowej. Teksty 
mają styl potoczysty, żywy, bezpośredni, czasami uzewnętrznia-
jący sarkazm czy krytykę. Autor posługuje się językiem barwnym. 
Wszystkie notatki zostały napisane ręcznie, wiecznym piórem 
na atrament, na ogół wyraźnie i czytelnie, na kartkach w kratkę, 
w dwóch zeszytach z czarnymi tekturowymi okładkami. Niektóre 
wyrazy lub fragmenty zdań są napisane niewyraźnie (niekiedy poja-
wiają się wątpliwości dotyczące treści zapisu). Wynikało to najpraw-
dopodobniej ze stanu zdrowia ich autora. Jak przekazał cytowany 
już Pastuszka „[…] zdrowie miał słabe […]. Palił dużo papierosów. 
Niedomoga serca (angina pectoris) musiała być duża, skoro nawet 
w stanie spokoju ręka mu drżała, gdy pisał, a charakter pisma miał 
urywany, nierówny”50. 

 49 T. Wilczyński, Ostatnie lata życia księdza Antoniego Szymańskiego – rektora 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1939–1942), „Zeszyty Naukowe KUL” 1962, 
nr 3, s. 118. 
 50 J. Pastuszka, Ludzie i fakty. Wspomnienia o KUL z lat 1934–1939, dz. cyt., 
s. 45.
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Dotychczas niewydane drukiem, Zapiski stanowią interesujące 
świadectwo nie tylko aktywności ich autora. Zawierają bowiem 
wiele spostrzeżeń i uwag odnoszących się do ówczesnego życia spo-
łecznego, politycznego i kościelnego. Odzwierciedlają organizację 
szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej. Stanowią także cenne 
źródło wiedzy na temat historii katolickiej Wszechnicy w Lublinie 
w okresie międzywojennym. 




