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W piękne jesienne popołudnie 17 września 2017 roku odszedł do Boga Andrzej 
Paluchowski. Miał 84 lata i żadnych oznak śmiertelnej choroby. O takim odejściu 
z tego świata mówił. Odszedł człowiek głębokiej wiary i niewzruszonych zasad 
moralnych. I człowiek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Utożsamiał się 
z wartościami Uniwersytetu od chwili podjęcia studiów polonistycznych w 1951 
roku. Był miłośnikiem książek, ich wytrawnym znawcą i bibliofi lem, oddanym 
Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, która stała się jego wielką miłością. Został jej 
dyrektorem w 1976 roku i funkcję tę pełnił do końca 1997 roku. W tym czasie po-
dwoił zbiory biblioteczne, dobierając publikacje z wielkim znawstwem i zapew-
niając Bibliotece KUL pozycję jednej z czołowych bibliotek humanistycznych 
w Polsce i największej biblioteki w Europie Środkowo-Wschodniej w dziedzinie 
teologii i fi lozofi i chrześcijańskiej. Jego zasługą było utworzenie dwóch niezwy-
kle znaczących dla Polaków kolekcji: wydawnictw emigracji politycznej po 1945 
roku i literatury drugiego obiegu (publikowanej poza cenzurą PRL). Dzięki pro-
wadzonej z rozmachem przez Sekcję Wymiany Zagranicznej zakupom i wymia-
nie publikacji oraz dzięki licznym darom wprowadził do obiegu tysiące tytułów 
czasopism i książek zagranicznych, zapewniając naukowcom polskim dostęp do 
światowych osiągnięć nauki. Nawet po odejściu na emeryturę troszczył się o zbio-
ry Biblioteki, zgłaszał braki lub uzupełniał je z własnego księgozbioru.

Andrzej Paluchowski był niezwykle pracowitym bibliotekarzem. W 100-let-
niej historii Biblioteki KUL znajduje się on w gronie jej najlepszych ambasado-
rów. Rozsławił lubelską książnicę, a jego erudycja, piękna polszczyzna, wysoka 
kultura osobista, szlachetność i skromność otwierały wiele drzwi. Znał ludzi kul-
tury i nauki, dostojników kościelnych, pracowników ambasad i ważnych instytu-
cji, pisarzy, wydawców, bibliotekarzy. Był człowiekiem wielu zasług, docenio-
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nych przez wysokie gremia przyznanymi odznaczeniami i tytułami. Wyróżniała 
go łagodność i wielka życzliwość wobec każdego rozmówcy, a szczególnie wo-
bec człowieka w potrzebie, któremu służył radą i konkretną pomocą.

* * *

Niniejszy tom czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” dedy-
kowany jest Andrzejowi Paluchowskiemu, jednemu z najbardziej zasłużonych 
bibliotekarzy polskich XX wieku. Jest wyrazem podziękowania za jego życie 
i uznania za owoce jego pracy. Jest wyrazem naszej wdzięcznej pamięci. 


