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jak teologia, nie może się ograniczyć do prowadzenia wykładów i seminariów, 
ale musi też polegać na wychowywaniu i formowaniu studentów. Z całą powagą 
i zaangażowaniem temu wymiarowi poświęcał Profesor swój czas i siły. 

Znał nas – zwłaszcza seminarzystów, z którymi miał bliższe i częstsze 
kontakty – dobrze. Wiedział sporo o naszych rodzinach, znał nasze niekiedy 
bardzo osobiste problemy. Rozmawiał z nami, nierzadko w ramach indywi-
dualnych spotkań, doradzał, modlił się za nas, a czasem również w naszych 
sprawach interweniował. Władze uniwersyteckie, zapewne dostrzegając pre-
dyspozycje Profesora w tym zakresie, powierzyły mu funkcję pełnomocnika 
do spraw studenckich, co – jak pamiętam – wiązało się z wieloma obowiąz-
kami. „Urząd” pełnomocnika pełnił z empatią, pochylając się z prawdziwą 
dobrocią nad trudnymi problemami studentów. 

Księdza profesora Nagyego szanowaliśmy i ceniliśmy również jako wielki 
autorytet w sprawach patriotycznych. Ojczyzna zajmowała ważne miejsce 
w jego aksjologii. I tak było do końca życia Profesora. Często używał, zamien-
nie z terminem „patriotyzm”, słowa „polskość”. Wymawiał je w taki sposób, 
że czuło się, ile ta polskość dla niego znaczy, jak bardzo jest mu droga. Jeszcze 
lepiej zrozumiałam to, gdyśmy po latach rozmawiali o rodzinnym domu Pro-
fesora w Bieruniu Starym na Śląsku; domu, w którym polskość – zwłaszcza 
w kontekście polskości Śląska – była ceniona, kultywowana, brana w obronę. 
Nawet dosłownie, bo jego starszy brat Jan – związany z Wojciechem Korfan-
tym – uczestniczył w powstaniach śląskich, czym żyła cała rodzina, w tym 
kilkuletni wówczas Stanisław.

Wspominam rok 1973 i tak zwane zjednoczenie ruchu studenckiego (ZSP, 
ZMS, ZMW). Władze państwowe – w miejsce działającego na większości 
wyższych uczelni Zrzeszenia Studentów Polskich – powołały do życia Socja-
listyczny Związek Studentów Polskich, organizację oddaną pod ideowe skrzy-
dła PZPR. Po likwidacji ZSP niektórzy nasi koledzy, najpewniej nie do końca 
świadomi istoty tych zmian, dopuszczali możliwość działania tej nowej orga-
nizacji również na KUL-u. Jednak – co z dumą muszę podkreślić – sprzeciwiła 
się temu większość społeczności uczelnianej. Przez kilka tygodni na Uniwer-
sytecie wrzało – spory, wiece, plakaty, oświadczenia, dyskusje, protesty. Tomy 
by o tym pisać… Główny front obrony środowiska kulowskiego przed nową, 
wyraźnie podporządkowaną reżimowi organizacją studencką stanowiły Koło 
Naukowe Teologów i Koło Naukowe Historyków (z jego prezesem Januszem 
Krupskim, który zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofi e smoleńskiej). 
Naszym powiernikiem, konsultantem i doradcą w tych zmaganiach stał się 
ks. prof. Stanisław Nagy, który nie tylko wspierał nas i podnosił na duchu, ale 
może nawet – tego się zaledwie domyślaliśmy – był również reprezentantem 
naszej sprawy wobec decyzyjnych gremiów Kościoła w Polsce. Ostatecznie 
na KUL-u nigdy nie powstała struktura SZSP.
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