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PRZEM ÓW IENIE 
PROF. KS. DR. W. POPLATKA 

DZIEKANA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 
I PRZEW ODNICZĄCEGO DELEGACJI KATOLICKIEGO 

UNIW ERSYTETU LUBELSKIEGO

Mam zaszczyt tu ta j przem aw iać w  im ieniu Rektora K atolic
kiego U niw ersytetu  Lubelskiego, w im ieniu Senatu, W ydziału 
Teologicznego oraz na szczęście w  im ieniu w łasnym . P rzy je 
chaliśmy tu ta j, aby pochylić czoło przed teologiem i naukow 
cem z prawdziwego zdarzenia, człowiekiem, k tó ry  w ytyczył 
nowe ścieżki apologetyce i k tó ry  niem al całe naukowe życie 
poświęcił, by opracować to, co w  każdej nauce jest najw aż
niejsze, tzn. jej metodę. G ratu lu jem y i z hołdem  pochylam y 
czoło, ale równocześnie myślę, że nie zaszkodzi zaznaczyć: ten 
właśnie uczony kochał swoją wiedzę i kocha, tak  dalece, że 
z każdej chętnie korzystał okazji, aby innym  pomagać do czer
pania z niej i do jej zgłębiania. Katolicki U niw ersytet L u
belski coś o tym  wie. Jego M agnificencja Ksiądz R ektor za
znaczył to na samym  w stępie i tego pow tarzać nie będę. Mogę 
tylko od siebie jedno dodać, że nieraz obawiałem  się pisząc 
listy z prośbą o pomoc przy przewodach habilitacyjnych czy 
doktorskich, że mogę dostać odpowiedź: niestety, nie mogę. 
Oczywiście, uw ierzyłbym  w taką odpowiedź, lecz zawsze o trzy
m ywałem  odpowiedź: bardzo chętnie, tylko ew entualnie nie 
teraz, ale trochę później. Ukochanie nauki i ludzi pracujących
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naukowo to w ielka cecha tego uczonego. Jest to też ty tu ł do 
naszej wielkiej wdzięczności, k tó rą  tu ta j wyrażam .

Przed chwilą dowiedzieliśmy się z refe ra tu  jednego z do
centów Księdza Rektora, że swoje dzieło w  nowszych w yda
niach coraz bardziej uzupełnia i że w  Apologetyce to talnej 
zajął stanowisko wobec rozporządzeń i dekretów  II Soboru 
W atykańskiego. Z tego w ynika, że Ksiądz R ektor nie usta je  
w  swej pracy naukow ej i pozostaje nadal w  kontakcie ze swoją 
dziedziną wiedzy. Życzymy, aby ten kon tak t trw ał jak  na j
owocniej. Może trochę krócej poświęca czas tej spraw ie, niż 
dawniej to czynił, ale na pewno w tym  krótszym  czasie zrobi 
nie m niej wiele, niż zrobił w  tym  dłuższym  czasie kiedyś daw 
niej. Tego życzymy i na to czekamy, ufając, że Bóg będzie 
udzielał swej pomocy, o k tó rą  prosimy.


