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MYŚL PEDAGOGICZNA KS. IDZIEGO 
RADZISZEWSKIEGO (1871-1922)

Piotr MAZUR

Pedagogical Thought of the Reverend Idzi Radziszewski (1871-1922)

Rev. Idzi Radziszewski’s activity falls on the beginning of the XXth century. It is time 

of forming many new scientific, social, economic and political tendencies. In many 

Polish hearts a desire matures that something has to be done for their Homeland. 

In Father Radziszewski’s conviction a new generation of Polish intelligentsia 

was to be a fundament of religious and moral revival of the Polish nation. That 

is why his entire pedagogic activity was closely connected with forming of the 

Polish intelligentsia. His upbringing work in Włocławek, Petersburg and Lublin 

had in principle one goal of educating wise people who would serve God and 

their Homeland. In the article the main aspects of the pedagogic thought of the 

founder of the Catholic University of Lublin are depicted. 

ziałalność ks. Idziego Radziszewskiego przypada początek XX 
wieku. Jest to czas powstawania wielu nowych tendencji naukowych, 
społecznych, ekonomicznych i politycznych. W sercach wielu Polaków 
dojrzewa pragnienie, że trzeba coś zrobić dla ojczyzny. Jedną z takich 
wybitnych postaci, która swoje życie poświęciła służbie Bogu i ojczyź-
nie był założyciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Życie i działalność

Ks. Idzi Benedykt Radziszewski, syn Marcelego-Konstantego i Jó-
zefy z Biernackich, urodził się l kwietnia 1871 r. w Bratoszewiczach 
(koło Łodzi). Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Po ukończe-
niu szkoły elementarnej, uczęszczał przez osiem lat do Filologicznego 
Gimnazjum w Płocku. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił w 1889 r. do 
Seminarium Duchownego we Włocławku. Po czterech latach nauki zo-
stał skierowany na studia do Akademii Duchownej w Petersbur gu. Tam 
w 1896 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a rok później uzyskał stopień 
magistra na podstawie rozprawy De vaticimis Christi Do mini ([5], 3).

Po powrocie do diecezji został skierowany do pracy w parafii przy 
kościele św. Mikołaja w Kaliszu. Po rocznej pracy duszpasterskiej wy-

D
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jechał na studia filolozofiiczne na Katolickim Uniwersytecie w Louvain. 
Studiował tam pod kierunkiem wielu sławnych uczonych, przede wszyst-
kim późniejszego prymasa Belgii kardynała D. Merciera. W 1900 r. po 
złożeniu odpowiednich egzaminów i przedstawieniu rozprawy La reli-
gion et l‘evolutionnisme de Ch. Darwin et H. Spencer, otrzymał stopień 
doktora filozofii z najwyższym odznaczeniem. W celach naukowych udał 
się następnie do Anglii, gdzie przez kilka miesięcy pracował w Bibliote-
ce Muzeum Brytyjskiego, oraz w uniwersytetach: Oxford i Cambridge. 
Kolejnymi etapami tej podróży naukowej były uni wersytety we Francji, 
Włoch i Austrii ([4], 71-84).

Po powrocie do kraju w 1901 r. został mianowany wicerektorem i 
profesorem Seminarium Duchownego we Włocławku. Funkcję tę pełnił 
przez cztery lata. W 1905 r. wyjechał do Paryża, gdzie zbierał materiały 
do prac naukowych w Bibliotece Narodowej oraz starał się poznać struk-
tury organizacyjne Sorbony, Colleges de France i Instytutu Katolickiego. 
Po powrocie do kraju zamieszkał w Warszawie, gdzie przez rok wykładał 
filozofię w różnych uczelniach wyższych ([5], 14). 

W związku z propozycją objęcia urzędu rektora seminarium we Włoc-
ławku udał się do Niemiec, Austrii, Belgii i Szwajcarii, aby poznać orga-
nizację tamtejszych seminariów duchownych i fakultetów teologicznych. 
W 1908 r. ks. Radziszewski objął urząd rektora Seminarium Duchow-
nego we Włocławku. W następnym roku założył miesięcznik „Ateneum 
Kapłańskie“, poświęcony głównie teologii i filozofii ([5], 14, 22). 

W 1914 r. został powołany na rektora i profesora Akademii Duchow-
nej w Petersburgu. Jednocześnie pełnił tam funkcje prezesa rady peda-
gogicznej Wyższych Kursów Polskich i prezesa Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Historii i Literatury ([8], 226-227).

Ks. Radziszewski, dostrzegając konieczność zawieszenia działalności 
Akademii, myślał o przeniesieniu jej do Polski. Jego pragnieniem było 
założenie uniwersytetu katolickiego. Do swojej idei zdołał przekonać 
zaprzyjaźnionych profesorów oraz Karola Jaroszyńskiego, który zobo-
wiązał się tę inicjatywę wspierać finansowo. Po otrzymaniu zgody Epi-
skopatu zajął się organizacją uczelni. Już 9 grudnia 1918 r. Uniwersytet 
Ka tolicki w Lublinie zaczął swój pierwszy rok akademicki. Pierwszym 
rektorem został ks. Radzi szewski, który pełnił tę funkcję do śmierci (21 
lutego 1922 r.) ([1], 10-12).

Ks. Radziszewski był członkiem honorowym Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk w Po znaniu, członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficzne-
go we Lwowie, Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Komisji 
Historii Filozofii PAU i Rzymskiej Akademii św. Tomasza.
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Wychowawca kapłanów

Działalność wychowawczą ks. I. Radziszewski realizował była prze-
de wszystkim przez pracę nad formacją alumnów w Seminarium Du-
chownym we Włocławku (1901-1905; 1908-1914) oraz w Akademii 
Duchownej w Petersburgu (1914-1918).

Ks. Radziszewski będąc wicerektorem seminarium za główny cel 
swojej działalności uznał troskę o kształtowanie powołań i wysokie wy-
kształcenie umysłowe kleryków. W związku z tym uważał, że metody 
wychowawcze i naukowe dostosować należy do współczesnego poziomu 
wymagań pedagogicznych. W wielu przypadkach wymagało to zerwania 
z dotychczasową tradycją. Z wielką ostrożnością starał się wprowadzać 
zdobyte doświadczenie tak, aby jak najlepiej przystosować je do polskich 
warunków kulturalnych, obyczajowych, a nawet finansowych ([5], 5). 

Jego pragnieniem było wpojenie klerykom szczerej i gruntownej poboż-
ności kapłańskiej. W tym celu postarał się o wprowadzenie do seminarium, 
odrębnego od zwykłego spowiednika, urzędu ojca duchownego ([5], 6).

Ważną sprawą dla ks. Radziszewskiego było podniesienie poziomu 
naukowego seminarium. Istotną kwestią było uzupełnienie wykształcenia 
ogólnego alumnów. Często byli to chłopcy, którzy ukończyli zaledwie 4 
lub 5 klas, bez znajomości łaciny. W tym celu postanowił podzielić kurs 
I, na dwie części „a” i „b”, grupując alumnów według ich zdolności i 
stopnia przygotowania. Dzięki temu klerycy mogli lepiej przygotować 
się do studium filozofii i teologii ([2], 63-64).

Ks. Radziszewski przyczynił się do rozszerzenia programu naucza-
nia. Do dotychczasowych przedmiotów świeckich (polonistyka, łacina, 
historia powszechna) dodano: geografię, fizykę, socjologię oraz języki 
nowożytne obce (niemiecki i francuski) ([2], 64).

Jak zaznacza jego współpracownik ks. Piotr Kremer, ks. Radziszewski 
wiele zdziałał w celu podniesienia poziomu naukowego alumnów swoim 
osobistym przykładem. Jako profesor i wychowawca „Umiał dziwnie od-
działywać na umysły zdolniejsze na wykładzie i w obcowaniu prywat-
nym. Wykład gruntowny, spokojny a interesujący, miał zawsze swoiste 
cechy, dodatnio wyróżniające go od innych. Do tych cech szczególnie 
trzeba zaliczyć zapoznawanie słuchaczów z ważniejszą literaturą poru-
szanych zagadnień, umiejętność związywania ich ze współczesnym ży-
ciem umysłowym i praktycznym, co ukazywało w całym blasku ich aktu-
alność, budziło chęć do nauki i ogromny zapał do czytania” ([5], 11).

W 1908 r. ks. Radziszewski został mianowany rektorem seminarium. 
Jednym z najważniejszych dzieł było oddzielenie pierwszych dwóch 
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kursów od pozostałych czterech. Na dwóch pierwszych kursach znalazły 
się wszystkie przedmioty humanistyczne, a także fizyka i chemia. Miało 
to służyć uzupełnieniu wykształcenia ogólnego. W wyniku tej zmiany na 
pozostałych czterech kursach było więcej czasu na nauki filozoficzne i 
teologiczne ([5], 15).

Na szóstym roku wprowadził obowiązkowy wykład z pedagogiki, 
którą bardzo cenił nie tylko jako środek kształcący przyszłego kapłana 
i nauczyciela religii, ale również jako czynnik wychowawczy. Osobi-
ście się przekonał, że alumni poznawszy zasady pedagogiczne, bardziej 
doceniali znaczenie środków pedagogii seminaryjnej i chętniej się jej 
poddawali ([5], 18-19).

Jako pedagog zwracał uwagę na konieczność zerwania z mecha-
nicznym, pamięciowym opanowywaniem treści wykładów. Zachęcał 
alumnów do samodzielnego myślenia. Miały temu służyć m.in. przygo-
towywanie odczytów naukowego wygłaszanie ich przed społecznością 
seminaryjną ([1], 9).

Dla naukowego rozwoju seminarium ogromne znaczenie miało za-
łożenie miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”. Alumni pismo uważali za 
swoje, podnosiło także w ich oczach autorytet seminarium i profesorów. 
Nadsyłane do redakcji czasopisma i książki wzbogacały seminaryjny 
księgozbiór, dzięki nim alumni mieli dostęp do polskich i zagranicznych 
nowości wydawniczych ([5], 20-21).

Postulaty ks. Radziszewskiego odnośnie formacji alumnów można 
ująć w trzech wymaganiach:

1. wysoki poziom moralny;
2. gruntowne wykształcenie ogólne i specjalistyczne;
3. przygotowanie teoretyczne w zakresie katolickiej nauki 
    społecznej i zaangażowanie w jej realizację ([2], 60).

Założyciel uniwersytetu 

Za najważniejszy cel życia ks. Idziego Radziszewskiego uznać na-
leży katolicki uniwersytet. Idea ta przyświecała mu od dawna, o czym 
mogą świadczyć słowa zapisane w 1908 r.: „Nieszczęściem dla nas jest, 
że własnej wyższej katolickiej uczelni w kraju nie posiadamy” ([6], 25).

Konieczność uniwersytetu katolickiego w Polsce uzasadniał przede 
wszystkim brakiem inteligencji katolickiej w społeczeństwie polskim. W 
1908 r. pisał: „Nam potrzeba ludzi, którzy by łączyli prawdziwą naukę z 
głęboką wiarą” ([6], 24). Jego zdaniem polska inteligencja w większoś-
ci jest obojętna lub wrogo nastawiona wobec Kościoła. Tylko nieliczna 
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grupa ludzi wykształconych z przekonaniem wyznaje światopogląd ka-
tolicki i pogłębia swoją wiarę. Stąd też dostrzegał potrzebę wychowania 
inteligencji katolickiej ([7], 74).

Zamierzał wychować kadrę inteligencji katolickiej, która w niedale-
kiej przyszłości mogłaby pełnić ważne funkcje kierownicze, a zwłaszcza 
na najwyższe szczeble władzy państwowej i sa morządowej. Od jej kom-
petencji i ofiarnej służby wiązał losy ojczyzny.

W jego planach uniwersytet katolicki miał budować w duchu warto-
ści składających się na kulturę polską. Miał to być ośrodek, który bronił-
by wartości chrześcijańskich i narodowych. Zawarte to zostało wyraźnie 
w dewizie uniwersytetu: „Deo et Patriae“.

Sens nowej placówki widział w trzech podstawowych zadaniach:
1. prowadzenie badań naukowych zgodnie z przeświadczeniem, że 

rozum i wiara nie pozostają w sprzeczno ści, ale wzajemnie się 
wspierają;

2. formowanie kadry inteligencji katolickiej, chodziło tu o in-
telektualne pogłębienie światopoglądu katolickiego, który by 
kształtował postawę do życia w duchu ewangelicznym. 

3. podnoszenie kultury w całym polskim narodzie poprzez rozpows-
zechnianie wyników badań i idei uczelni, organizowanie kursów 
do kształcających dla różnych grup społecznych, uświadamianie w 
tym duchu młodzieży szkolnej;

4. odrodzenie polskiego katolicyzmu, jego zda niem powierzchowne-
go i niekonsekwentnego, opartego na tradycji i zwyczaju, nie wy-
wierającego wpływu na postawę ludzi ([7], 75).

Ks. Radziszewski pragnął stworzyć młodzieży warunki do wsze-
chstronnego rozwoju. Do tego celu służyć miały m.in. licz ne organiza-
cje młodzieżowe. Były to koła naukowe, stowarzyszenia („Odrodzenie“, 
Sodalicja Mariańska, Koło Starszyzny Harcerstwa) i korpo racje. Akcent 
położony był przede wszystkim na sprawę ideowowychowawczą. Na 
zebraniach były poruszane zagadnienia religijno-etyczne i wychowaw-
cze. Ich celem było również udzielanie wzajemnej pomocy koleżeńskiej. 
Opiekunami poszczególnych organizacji byli profesorowie60. 

Wśród młodzieży akademickiej cieszył się ogromnym szacunkiem. 
Studenci cenili go zwłaszcza za zainteresowanie się jej sprawami oraz 
wspieraniem we wszelkich potrzebach, zarówno duchowych jak i ma-
terialnych.

Jadwiga Rosińska-Abramowiczowa, studentka polonistyki, tak 
wspomnina spotkanie ze swoim rektorem: „Jako córka nauczycielki-w-
dowy przyjechałam do Lublina z bar dzo skromnym funduszem, który w 
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krótkim czasie wyczerpał się. Korepetycje nie zapewniały dostatecznego 
nawet utrzymania. Znalazłam się w sytuacji bardzo ciężkiej. Z bólem 
serca zmu szona zostałam do podjęcia rozpaczliwej decyzji - rezygna cji 
ze studiów. Poszłam więc do ks. Rektora, aby się z nim pożegnać. Przed-
stawiłam mu swoją sytuację i powziętą decyz ję. Wówczas ks. Rektor 
w sposób niezwykle subtelny i z iście ojcowską troską i serdecznością 
oświadczył mi, że nie może być mowy o przerwaniu studiów i zapropo-
nował mi co następu je: 1. przeniesienie się z prywatnej stancji do domu 
akade mickiego; 2. podjęcie pracy w bibliotece uniwersyteckiej w dowol-
nych godzinach, by nie kolidowała ze studiami; 3. zwolnienie z opłat 
czesnego. Trudno opisać moją radość i wdzięczność. Dotychczas, gdy tę 
chwilę wspominam, łzy wzru szenia napływają mi do oczu“ ([3], 8).

W przekonaniu ks. I. Radziszewskiego - nowe pokolenie inteligencji 
miało stanowić fundament odnowy religijno-moralnej narodu polskiego. 
Dlatego też cała jego działalność pedagogiczna była ściśle związana z 
formowaniem polskiej inteligencji. Praca wychowawcza we Włocławku, 
Petersburgu i Lublinie miała zasadniczo jeden cel kształcić ludzi mą-
drych, którzy w swoim życiu będą służyć Bogu i ojczyźnie.

Literatura

[1] KAROLEWICZ, G.: Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski i jego  
  dzieło – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin : Polihymnia 2000.
[2] KAROLEWICZ, G.: Ksiądz Idzi Benedykt     
  Radziszewski(1871-1922). Lublin : Polihymnia 1998.
[3] KAROLEWICZ, G.: Ksiądz Idzi Radziszewski w oczach   
  pierwszych studentów KUL. In: Biuletyn Informacyjny KUL  

  (1973), č. 1, s. 8-20.
[4] KAROLEWICZ, G.: Lowanium w życiu i działalności ks. Idziego  
  Radziszewskiego. In: Ateneum Kapłańskie (1980), č. 94, s. 71-84.
[5] KREMER, P.: Śp. ks. dr Idzi Radziszewski, rektor i założyciel  
  Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. Wspomnienie   
  pośmiertne. Włocławek 1923.
[6] RADZISZEWSKI, I.: Wszechnica Katolicka w Lowanium.   

  Warszawa 1908.
[7] WOJTKOWSKI, A.: Ks. Idzi Radziszewski (1871–1922). In:  
  Roczniki Filozoficzne (1948), č. 1, s. 248-252.
[8] ZIÓŁEK, J.: Radziszewski Idzi Benedykt (1871-1922). In: Radzik,  

Myśl pedagogiczna ks. Idziego Radziszewskiego (1871-1922)



256

  T. – Skarbka, J. – Witusik, A. (eds.): Słownik biograficzny miasta  

  Lublina. č. 1. Lublin: 1993, s. 226-227.

Dr Piotr Mazur

ul. Górna 6

22-400 Zamość

Polska

email: psmazur@wp.pl

Piotr Mazur


