
 
Przechodząc przez lubelski Plac Po Farze, 

coraz rzadziej zastanawiamy się, 
że w miejscu tym przez blisko siedem wieków 

stała najważniejsza świątynia miasta Lublina…   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaproszenie 
  



P R O G R A M  S P O T K A N I A 
Gości przywitają 
❧ Prof. dr hab. Artur Korobowicz, Prezes LTN 

❧ Ks. Prof. dr hab. Augustyn Eckmann, 
Prezes TN KUL 

O Autorce i książce mówić będą 
❧ Prof. dr hab. Lechosław Lameński, IHS KUL 

❧ Bogna Bender Motyka, członek Zarządu 
Stowarzyszenia „Lubelska Fara” 

❧ Maria Serafinowicz, konserwator, kierownik 
działu konserwacji i renowacji MWL 

❧ Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska, Autorka 

Mały koncert Dzieci Przyjaciół Autorki 



	

	

	

TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL 
——————  ORAZ ——————— 

LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 

UPRZEJMIE ZAPRASZAJĄ 

NA UROCZYSTĄ PROMOCJĘ KSIĄŻKI 
PROFESOR 

JADWIGI KUCZYŃSKIEJ 

KOŚCIÓŁ FARNY  
ŚW. MICHAŁA 

W LUBLINIE 
Promocja odbędzie się 

19 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 
w Pałacu Czartoryskich 

siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego 
Lublin, Plac Litewski 2 
____________ 

 



Autorka podjęła trud odtworzenia dawnego wy-
glądu architektury kościoła i, co szczególnie waż-
ne, dziejów wyposażenia jego wnętrza w deko-
racje, sprzęty i przedmioty liturgiczne. Podstawę 
tej pracy stanowiły sumiennie zebrane źródła iko-
nograficzne i pisane oraz kwerenda, która dopro-
wadziła do identyfikacji dzieł pochodzących z fary 
lubelskiej, a jeszcze istniejących, do dziś prze-
chowywanych w różnych kościołach i muzeach. 
Na szczególne podkreślenie w tych badaniach za-
sługuje obszerne uwzględnienie akt kościelnych 
wizytacji potrydenckich. 
Książka Jadwigi Kuczyńskiej wypełnia w ten spo-
sób lukę w naszej znajomości dawnej sztuki i kul-
tury polskiej. Jest to z największym powodzeniem 
przeprowadzony rodzaj badania, którego w naszej 
historiografii bardzo potrzeba. Nie można pisać 
dziejów kraju bez dokładnej znajomości historii 
jego regionów. Ta bowiem szczególnie zbliża nas 
do ludzi, do ich miejsc codziennego bytowania, do 
ich postaw i tożsamości kulturowej. 

Prof. Piotr Skubiszewski 
 
	

	
	
	
	

	

	

	

Towarzystwo Naukowe KUL 
ul. F. Chopina 29/11, 20-023 Lublin 

www.tnkul.pl 
e-mail: tnkuladm@kul.pl 

tel. 81  525 01 93, 524 31 77 


