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KS. JAN WALKUSZ

OŚRODKI KOŚCIELNYCH BADAŃ HISTORYCZNYCH  
W POLSCE .  

PANORAMA DOROBKU OSTATNIEGO PÓŁWIECZA

Niezwykle integracyjną funkcję dość zróżnicowanego środowiska pol-
skich historyków Kościoła, pracujących na co dzień w uczelniach akade-
mickich, diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych, pełnią do-
roczne zjazdy Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego. 
Ich pięćdziesięciolecie jest bez wątpienia dogodną okazją do refleksji na 
temat historiograficznego dorobku poszczególnych ośrodków – stypologi-
zowanych tutaj dość swobodnie i umownie, bardziej w celach porządkują-
cych niż formalnych – i ukazania bogatego spektrum prowadzonych w nich 
badań. Warto także przy tej okazji uzmysłowić sobie dość wyraźną „suk-
cesję” metodologiczną w badaniu i interpretowaniu szeroko rozumianej 
przeszłości kościelnej, wygenerowaną z jednej strony przez wiodące centra 
dydaktyczno-naukowe, nastawione z samej swej istoty także na kształcenie 
i przygotowanie młodej kadry do samodzielnej pracy badawczo-naukowej, 
z drugiej zaś regionalnymi tradycjami w prowadzeniu i upowszechnianiu 
badań historycznych. Z tych pierwszych naczelne miejsce zajmuje Katoli-
cki Uniwersytet Lubelski z Instytutem Historii Kościoła1 oraz warszawska 
Akademia Teologii Katolickiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego), najpierw z Sekcją Historii Kościoła, a później Wydziałem Nauk 
Historycznych i Społecznych2. Z czasem do tego szeregu placówek dołą-
czyły inne centra akademickie, m.in. w Krakowie, Wrocławiu, tudzież wy-

1 Zob. G. Karolewicz, Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005; J. Walkusz, 
Instytut Historii Kościoła, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia, 
red. G. Kramarek, E. Ziemann, Lublin 2008, s. 69-76; Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła 
KUL w historiografii, red. J. Walkusz, Lublin 2010; R. Prejs, Pięćdziesiąt lat Instytutu Historii 
Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014.

2 H.E. Wyczawski, Kierunek historii Kościoła, w: XX lat Akademii Teologii Katoli-
ckiej. Księga pamiątkowa 1954-1974, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1976, s. 128-148; 
K. Łatak, Instytut Nauk Historycznych, w: Słownik biograficzny pracowników naukowo-dy-
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działy teologiczne na kilku uniwersytetach państwowych, lecz historycy 
tam zatrudnieni legitymują się zasadniczo rodowodem lubelskim lub war-
szawskim, bo właśnie tam zdobywali formację historyczno-metodologicz-
ną i tam zdobywali stopnie i tytuły naukowe. Niezłym zaś przykładem kon-
tynuowania regionalnych tradycji historyczno-badawczych może być m.in. 
Pelplin3, Płock4, Włocławek5 czy Wrocław6.

Instytut Historii Kościoła KUL (od roku dość niefortunna nazwa: 
Instytut Historii Kościoła i Patrologii) w swej strukturze wzorowany na 
Wydziale Historii Kościoła Uniwersytetu Gregoriańskiego, wypracował 
bardzo wyrazisty model prowadzenia badań naukowych nad dziejami 
Kościoła powszechnego i polskiego, a jego wyjątkowym znamieniem jest 
wielopłaszczyznowe postrzeganie Kościoła we wszystkich przejawach ak-
tywności oraz we wszystkich okresach historycznych. Niemniej tak szero-
ki wachlarz badania, dokumentowania i interpretowania dziejów kościel-
nych – wraz z progresem prowadzonej działalności – wpłynął na wyraźne 
wykształtowanie się tutaj czterech podstawowych nurtów badawczo-me-
todologicznych, ujawniających się mniej lub bardziej we współczesnej 
historiografii kościelnej. Pierwszy, zapoczątkowany przez ks. profesora 
(późniejszego biskupa) Mariana Rechowicza, a kontynuowany i rozwijany 
przez jego uczniów i następców (ks. Marek T. Zahajkiewicz, bp Jan Śru-
twa, ks. Włodzimierz Bielak, ks. Stanisław Tylus), polega na powiązaniu 
dziejów Kościoła z teologią, liturgią, życiem wewnętrznym i funkcjono-
waniem instytucji kościelnych. Sytuowanie zaś Kościoła i jego złożonych 
dziejów w bogatym kontekście uwarunkowań społecznych, politycznych, 

daktycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2012, s. 27-30.

3 Zob. J. Walkusz, „Pelplińska szkoła historyczna”, „Gazeta Kartuska” 1993, nr 18, 
s. 10; A. Nadolny, Pelpliński ośrodek badań historycznych, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kul-
tura” 5(2006), s. 161-221, tam też literatura.

4 T. Żebrowski, Piśmiennictwo historyczne w Płocku, „Kościół w Polsce. Dzieje 
i Kultura” 5(2006), s. 223-233. Ponadto bibliografia historyków środowiska płockiego była 
publikowana w „Studiach Płockich” 8(1980) – 38(2010).

5 W. Kujawski, Włocławskie środowisko historyczne, „Kościół w Polsce. Dzieje 
i Kultura” 5(2006), s. 327-352; 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 
Profesorowie i moderatorzy XX wieku, red. W. Hanc, K. Rulka, Włocławek 1997, s. 88-100.

6 T. Błaszczyk, Badania nad dziejami Kościoła w środowisku wrocławskim do 1939 
roku, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 5(2006), s. 353-369; tenże, Fakultet Teologii 
Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1914. Aspekt historyczno-prawny, 
Legnica 2001 (passim).
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gospodarczych, poddanego nadto oddziaływaniu (wzajemnemu) silnych 
społeczności, a zwłaszcza etatystycznie nastawionych establishmentów, 
wyznacza specyfikę badawczą ks. profesora Mieczysława Żywczyńskie-
go, pogłębioną zdecydowanie przez ks. profesora Zygmunta Zielińskiego 
i jego kontynuatorów (ks. Stanisław Wilk, ks. Jan Walkusz, ks. Marek Gry-
giel). Ks. profesor Bolesław Kumor natomiast opowiadał się za dokładnym 
(niemal drobiazgowym) odtworzeniem faktów, by na ich podstawie for-
mułować wnioski ogólne, co podjął m.in. ks. Anzelm Weiss i ks. Jarosław 
Marczewski. czwarty sposób podejścia do przeszłości kościelnej, stawia-
jący w centrum źródło, jego opis i komplementarną interpretację, uwi-
docznił się w przedsięwzięciach ks. profesora Stanisława Librowskiego, 
kontynuowanych w pewnej mierze przez ks. A. Weissa, ks. Janusza Dyla 
i ks. Tomasza Moskala. Wszystkie zaś razem wzięte podejścia zaowoco-
wały już to wieloma publikacjami zbiorowymi o nowatorskim spojrzeniu, 
już to indywidualnymi pracami, czy też stały się inspiracją dla kolejnych 
pokoleń badaczy w postaci doktoratów i habilitacji. Tych pierwszych prze-
prowadzono w Instytucie ponad 180, a habilitacji (samodzielni pracownicy 
Instytutu stanowili komisję wydziałową) 457.

Nieco później zaczął organizować się warszawski ośrodek badań prze-
szłości kościelnej, a w wyniku starań o. profesora Hieronima Eugeniusza 
Wyczawskiego utworzona została pod koniec lat sześćdziesiątych ubie-
głego wieku na Wydziale Teologii ówczesnej Akademii Teologii Katoli-
ckiej Sekcja Historii Kościoła z dwoma katedrami. Sukcesywne przygo-
towywanie młodych adeptów nauk historycznych i zdobywane przez nich 
kolejne stopnie naukowe, stworzyły możliwość rozbudowania struktur 
dydaktycznych, najpierw do czterech katedr w 1982 r. aż do stworzenia 
– w wyniku ostatniej reorganizacji całej placówki w 1999 r. – osobnego 
Instytutu Nauk Historycznych w ramach Wydziału Nauk Historycznych 
i Społecznych8, prowadzącego dydaktykę i badania nad dziejami Kościo-
ła w Polsce i świecie. Dotyczą one m.in. następujących zagadnień: histo-
rii Kościoła katolickiego, historii Kościołów reformowanych, heraldyki 
kościelnej, archiwistyki kościelnej, monastycyzmu chrześcijańskiego tak 

7 R. Prejs, Dorobek historiograficzny Instytutu Historii Kościoła i Patrologii Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [artykuł zamieszczony w niniejszym to-
mie]; tenże, Pięćdziesiąt lat Instytutu, s. 83-129.

8 D. Zamiatała, Dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła ostatniego 
50-lecia. Ośrodek warszawski [artykuł zamieszczony w niniejszym tomie].
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wschodniego, jak i zachodniego, biografistyki i edycji źródeł. A wśród pro-
fesorów analizujących i dokumentujących tego typu problematykę znaleźli 
się zrazu o. H.E. Wyczawski, ks. Marian Banaszak, o. Janusz Zbudnie-
wek, Józef Mandziuk, a potem już młodsze pokolenie w osobach: ks. Jerzy 
Myszor, ks. Waldemar Gliński, ks. Waldemar Graczyk, ks. Paweł Dudziń-
ski, ks. Kazimierz Łatak, ks. Jan Pietrzykowski, ks. Dominik Zamiatała, 
ks. Piotr Zwoliński i ks. Wojciech Zawadzki, a także komplementarnie 
uzupełniający ich aktywność dydaktyczno-badawczą profesorowie: Janusz 
Odziemkowski, Wiesław Jan Wysocki i Jan Żaryn9. Poza indywidualnymi 
publikacjami, niekiedy o uniwersalnym znaczeniu, jak np. prace ks. M. Ba-
naszaka10, ks. J. Mandziuka11, historycy środowiska ATK/UKSW byli ini-
cjatorami prac zbiorowych o wartościach poznawczo-informacyjnych nie 
do przecenienia. W takich bowiem kategoriach należy postrzegać Słownik 
polskich teologów katolickich12, Bibliografię historii Kościoła w Polsce13 
czy serię wydawniczą pt. Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie 
II wojny światowej. Materiały i studia14.

Niemałym dorobkiem naukowym w zakresie historii Kościoła mogą 
się poszczycić także inne ośrodki, współtworzące ogólnopolski krajobraz 
aktywności badawczo-pisarskiej, choć każdy z nich ma swoich – zwłasz-
cza w odniesieniu do ostatniego półwiecza – pionierów, współpracowni-
ków i sukcesorów. Między innymi takim „ojcem” współczesnej śląskiej 
historiografii kościelnej jest bp Wincenty Urban, wykładowca, profesor, 
duszpasterz, a nade wszystko „wspaniały przykład harmonii kapłaństwa 
i nauki”15. Jego bogaty dorobek został skatalogowany przez biografów 
w sześciu przedziałach tematycznych, tj.: prace z zakresu archiwoznaw-
stwa i bibliotekoznawstwa, opracowania dotyczące przeszłości Śląska, 

9 Szersze informacje na ich temat, prowadzonych badań i osiągnięć, zob. Słownik bio-
graficzny pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych.

10 M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. I-IV, Warszawa 1986-1992.
11 J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. I-V (w 11 częściach), War-

szawa 1995-2013.
12 Słownik polskich teologów katolickich, t. I-IX, red. H.E. Wyczawski, L. Grzebień, 

J. Mandziuk, Warszawa 1981-2006.
13 Bibliografia historii Kościoła w Polsce (za lata 1944-1984) wydana w 13 wolumi-

nach (Warszawa 1977-1997) autorstwa: H.E. Wyczawskiego, F. Stopniaka, M. Banaszaka, 
R. Żmudy i P. Latawca.

14 Jedenaście woluminów w red. F. Stopniaka.
15 S. Wójcik, Biskup Wincenty Urban. Życie i działalność 1911-1983, Lublin 2001; 

J. Kurdybelski, Biskup Wincenty Urban 1911-1983, Wrocław 2013.
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dziejów archidiecezji lwowskiej, podręczniki i skrypty do nauki historii 
Kościoła i patrologii, kazania i listy pasterskie oraz artykuły okolicznoś-
ciowe i recenzje16. Podobnych zresztą zagadnień, choć wydatnie posze-
rzonych i uszczegółowionych, imali się współpracownicy i następcy bpa 
W. Urbana – ks. Józef Pater, ks. Zdzisław Lec, ks. Józef Swastek, ks. Wła-
dysław Bochnak, ks. Antoni Kiełbasa, ks. Tadeusz Fitych, ks. Mieczysław 
Kogut, ks. Norbert Jerzak, ks. Stanisław Kusik i ks. Michał Piela. W ukła-
dzie zaś przedmiotowym ich zróżnicowane badania dotyczą – w szerokim 
ujęciu – dziejów Śląska tak w aspekcie cywilnym, jak i kościelnym, nauk 
pomocniczych historii, historii powszechnej, biografistyki, życia zakonne-
go, dziejów papiestwa, hagiografii, dziejów drukarstwa i czasopiśmienni-
ctwa kościelnego17.

Górnośląscy historycy Kościoła związani z Wydziałem Teologicznym 
Uniwersytetu Opolskiego i Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach zasadniczo legitymują się formacją lubelską, albo-
wiem tam kończyli studia oraz zdobywali kolejne stopnie i tytuły nauko-
we. Jedynie ks. Jerzy Pawlik i ks. Jerzy Myszor odstają od tej reguły, al-
bowiem pierwszy z nich uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
drugi zaś na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, habilitację 
na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie – do chwili przejścia na Uni-
wersytet Śląski – pracował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
całe to grono, liczące ok. 20 osób, może poszczycić się bogatym, zróż-
nicowanym od strony tematyczno-chronologicznej, częstokroć o nowator-
skich rozwiązaniach, dorobkiem. A dominują w nim – upraszczając nieco 
problem – zagadnienia dotyczące historii powszechnej, dyplomacji papie-
skiej, dziejów duszpasterstwa i instytucji kościelnych na Śląsku, sytuacji 
Kościoła w Polsce doby reżimów dwudziestowiecznych, biografistyki, hi-
storii parafii, szkolnictwa i czasopiśmiennictwa religijnego, a także prace 
z zakresu regionalistyki18.

16 J. Mandziuk, Bibliografia prac ks. biskupa prof. dra Wincentego Urbana, w: Mi-
sericordia et Veritas. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Wincentego Urbana, red. 
J. Mandziuk, J. Pater, Wrocław 1986, s. 45-76; J. Pater, Życie i działalność biskupa prof. 
Wincentego Urbana (1911-1983), w: tamże, s. 31-33.

17 M. Piela, Dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła ostatniego 50-le-
cia. Charakterystyka ośrodka dolnośląskiego (Wrocław) [artykuł zmieszczony w niniejszym 
tomie].

18 P. Górecki, Górnośląskie grono historyków Kościoła i ich dorobek historiograficzny 
[artykuł zamieszczony w niniejszym tomie].
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Różnorodność i bogactwo dotychczas charakteryzowanego dorobku 
historiograficznego wydatnie uzupełniają przedstawiciele innych, pomniej-
szych ośrodków naukowo-dydaktycznych, uczestniczących w dorocznych 
zjazdach historyków Kościoła. A chodzi w tym miejscu z jednej strony 
o cały wachlarz nowych problemów, rozwiązywanych i dokumentowanych 
w licznych publikacjach (np. dzieje środowisk polonijnych i ich duszpaster-
stwa, kościelna kultura umysłowa, dzieje duchowieństwa, prozopografia, 
historia gospodarcza i społeczno-polityczna), z drugiej zaś o twórcze kulty-
wowanie tradycji naukowo-badawczych, potwierdzających ukształtowaną 
co najmniej od ponad stulecia wyrazistą tożsamość danego ośrodka. Bez-
sprzecznie tak należy klasyfikować aktywność i dokonania piśmiennicze 
historyków związanych z takimi centrami, jak: Pelplin, Włocławek, Płock19, 
Olsztyn20, Gniezno i Poznań21, wsparte ponadto znacznie młodszymi ośrod-
kami, ukształtowanymi przy seminariach duchownych, lecz o znaczących 
już osiągnięciach na polu współczesnej historiografii kościelnej. Wśród 
tych ostatnich – tytułem egzemplifikacji – wypada wskazać na: Białystok22, 
częstochowę23 i Łomżę24. Jak zróżnicowane a przy tym komplementarne 
są to procesy, najlepiej przekonują przedsięwzięcia badawcze historyków 
z terenu Warmii, Mazur i Powiśla, wykazujących niezwykłą efektywność 
w następujących płaszczyznach badawczych: edycje źródeł i przekłady, 
dzieje organizacji Kościoła, problematyka hozjańska, kromeriana, koper-
nikana, krasiciana, dzieje duchowieństwa i zgromadzeń zakonnych, insty-
tucje diecezjalne, sanktuaria i życie religijne, święci i błogosławieni, dzieje 
parafii i świątyń, zagadnienia narodowościowe i językowe, biblioteki i ar-
chiwa, szkolnictwo parafialne oraz pomniejsze prace dotyczące przeszłości 
regionalnej. Podobnie przedstawia się – choć z oczywistymi przesunięcia-

19 Z. Gmurczyk, Historiografia kościelna ostatniego 50-lecia ośrodków kujawsko-
-pomorskiego i mazowieckiego (Pelplin–Płock–Włocławek) [artykuł zamieszczony w niniej-
szym tomie].

20 M. Jodkowski, Dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła ostatniego 
pięćdziesięciolecia na Warmii, Mazurach i Powiślu [artykuł zmieszczony w niniejszym tomie].

21 Ł. Krucki, Gniezno i Poznań jako główne ośrodki wielkopolskiej myśli historyczno-
-kościelnej ostatniego półwiecza (1964-2014) [artykuł zamieszczony w niniejszym tomie].

22 A. Szot, Białystok – ośrodek badań naukowych z historii Kościoła po II wojnie świa-
towej [artykuł zmieszczony w niniejszym tomie].

23 J. Kapuściński, Ośrodek badań historycznych (archi)diecezji częstochowskiej [arty-
kuł zamieszczony w niniejszym tomie].

24 J. Łupiński, Nauczanie historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Łomży [artykuł zamieszczony w niniejszym tomie].
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mi tematycznymi i zmiennym natężeniem twórczym – dorobek historio-
graficzny w innych ośrodkach, z widoczną ponad wszelką wątpliwość ak-
tywnością indywidualnych historyków-badaczy, będących swego rodzaju 
wizytówką danego ośrodka. Ich stopień i formy zaangażowania komple-
mentarnie ilustrują artykuły zamieszczone w niniejszym tomie. A teksty te, 
choć stanowią panoramiczną charakterystykę, nie wyczerpują bynajmniej 
całego spektrum zagadnienia. Niemniej – jak skonstatował jeden z autorów 
– „określają zainteresowania badawcze oraz wyznaczają kierunek dalszych 
eksploracji”. Warto przy tym zaznaczyć, że praca wielu uwzględnionych 
tu naukowców, a zwłaszcza regionalistów, przyczyniła się do pełniejszego 
zrozumienia procesów dokonujących się na przestrzeni dziejów lokalnego 
Kościoła. Wartość zaś merytoryczna omówionych w niniejszym tomie pub-
likacji znalazła uznanie w licznych ośrodkach historycznych w kraju i za 
granicą, co może świadczyć o odpowiedzialności i obiektywizmie w odczy-
tywaniu i popularyzowaniu prawdy dziejowej ukrytej pod wielowiekową 
warstwą kulturowych tradycji25.

Centers of Church historical research in Poland.  
Panorama of the last half-century

Summary

Annual meetings of the Historical Section of the Polish Theological Society 
play an extremely integrational function for the Polish historians of the church. 
Their fiftieth anniversary which took place in 2014 is without doubt a good oppor-
tunity to reflect on the historiographical achievements of each center and reveal the 
rich spectrum of research that is conducted in them. This is also the nature of this 
article, which presents the following research centers of the past of the church, 
both universal and Polish: the Institute of church History at the catholic Univer-
sity of Lublin, the Institute of History at the Faculty of History and Social Scienc-
es of the University of cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw and the centers in 
Wrocław, Opole, Katowice, Olsztyn, Pelplin, Płock, Włocławek, Gniezno, Poznań, 
Białystok, częstochowa and Łomża.

Keywords: History of the church – the church historiography – historical institu-
tions – church history research centers

25 M. Jodkowski, Dorobek historiograficzny.
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DOROBEK HISTORIOGRAFICZNY INSTYTUTU HISTORII 
KOŚCIOŁA I PATROLOGII   

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO  
JANA PAWŁA II

Omawiając dorobek historiograficzny polskich historyków Kościo-
ła w ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia, w odniesieniu do Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II skupiamy się na Instytucie Hi-
storii Kościoła i Patrologii, Instytut bowiem istnieje dokładnie pięćdzie-
siąt lat (1964-2014)1, ponadto historia Kościoła na KUL-u przed 1939 r. 
uprawiana była w dość ograniczonym zakresie, na co złożyły się rozmaite 
przyczyny, przede wszystkim jednak brak odpowiedniej kadry2. Dopiero 
poczynając od 1945 r. pojawili się historycy, którzy trwale związali się 
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, księża profesorowie Mieczysław 

1 Instytut posiada opracowania swych dziejów i dokonań. Zob.: Z. Zieliński, Histo-
ria Kościoła na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1968, 
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 15(1968), z. 4, s. 5-52; M.T. Zahajkiewicz, Instytut Hi-
storii Kościoła, w: W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II, red. J. Homerski, F. Szulc, 
Lublin 1987, s. 192-197; B. Kumor, Powstanie i organizacja Instytutu Historii Kościoła przy 
KUL, „Roczniki Teologiczne” 38-39(1991-1992), z. 4, s. 141-144; A. Weiss, Instytut Historii 
Kościoła, w: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład 
w kulturę polską w latach 1968-1993, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 213-221; G. Karo-
lewicz, Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005; Rola i miejsce Instytutu Historii 
Kościoła KUL w historiografii, red. J. Walkusz, Lublin 2010. Na tych pozycjach opiera się 
treść niniejszego artykułu, chyba że w poszczególnych przypisach zaznaczono inaczej.

2 W latach 1918-1920 wykładowcą historii Kościoła był ks. czesław Falkowski, 
były profesor Akademii Duchownej w Petersburgu, który w 1920 r. przeniósł się na Uni-
wersytet Stefana Batorego w Wilnie. W 1922 r. zaangażowany został ks. dr Józef Umiński, 
ale w 1927 r. opuścił Lublin, obejmując stanowisko rektora Wyższego Seminarium Du-
chownego w Płocku, a w 1930 r. przechodząc na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwo-
wie. W 1923 r. rozpoczął wykłady ks. dr Jan czuj, ale i on opuścił lubelską wszechnicę 
w 1929 r., podejmując pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Nie doszło do objęcia wykła-
dów przez ks. bpa Michała Godlewskiego, byłego profesora Akademii Duchownej w Pe-
tersburgu. Stan taki utrzymywał się przez cały okres międzywojenny. Por.: Z. Zieliński, 
Historia Kościoła, s. 7-9.
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Żywczyński (od 1945 r.)3 i Marian Rechowicz (od 1950 r.)4. Świadomie 
pomijamy dorobek Instytutu Historii istniejącego w strukturach Wydzia-
łu Nauk Humanistycznych: Instytut ten ma swoje znaczące osiągnięcia, 
obok których nie można przejść obojętnie, jednakże zajmuje się historią 
Kościoła niejako „przy okazji”, obok uprawiania innych obszarów badań 
historycznych.

1. STRUKTURy ORGANIZAcyJNE I OBSADA KATEDR

Inicjatorami powołania do życia Instytutu Historii Kościoła byli 
profesorowie historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
ks. prof. Marian Rechowicz i ks. prof. Mieczysław Żywczyński, przy po-
mocy wówczas doktora, ks. Bolesława Kumora, choć zasadnicza inicjaty-
wa należała do ks. Rechowicza5. Już w latach 1962-1963 obaj profesorowie 
pracowali nad przekształceniem dotychczasowej sekcji historii Kościoła 
w odrębny instytut, mający własny program kształcenia i w większym niż 
dotychczas stopniu uwzględniający specjalizację historyczną. Za powoła-
niem takiej jednostki przemawiało kilka racji: potrzeba wykładowców hi-
storii Kościoła w seminariach duchownych, konieczność specjalistycznej 
kadry w polskich archiwach kościelnych, podjęcie rzetelnych badań nad 
przeszłością Kościoła polskiego w obliczu nadchodzącego Millennium 
i wobec propagandy komunistycznej, przedstawiającej Kościół jako osto-
ję zacofania w ciągu wieków, wreszcie niemożność wysyłania kapłanów 
na zagraniczne specjalistyczne studia teologiczne. W organizacji Insty-
tutu i programie studiów wzorowano się na Wydziale Historii Kościoła 
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Starania o powstanie Instytutu 

3 F. Stopniak, Żywczyński Mieczysław, w: Słownik polskich teologów katolickich, 
t. VII, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 525-533; J. Walkusz, M. Grygiel, Historia in-
tegralno-genetyczna, czyli historiograficzny dorobek Katedry Historii Kościoła XIX i XX w. 
KUL, w: Rola i miejsce, s. 77-119.

4 M.T. Zahajkiewicz, Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910-1983), „Nasza Prze-
szłość” 62(1984), s. 211-235; J. Mandziuk, Rechowicz Marian, w: Słownik polskich teolo-
gów katolickich, t. VIII, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 482-488; M. T. Zahajkiewicz, 
Wkład Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w badania nad przeszłością Kościoła, w: 
Rola i miejsce, s. 59-67.

5 Okoliczności powołania Instytutu do istnienia przedstawia, w części na podstawie 
własnych wspomnień, B. Kumor, Powstanie, s. 141-144.
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popierał kard. Stefan Wyszyński, który w zupełności zgadzał się ze wszyst-
kimi racjami przemawiającymi za powstaniem takiej placówki. On też 
pośredniczył w kontaktach pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubel-
skim z jednej a Uniwersytetem Gregoriańskim i Kongregacją Seminariów 
i Uniwersytetów z drugiej strony. Był to czas zmasowanej walki władz 
komunistycznych z Kościołem katolickim i istniała obawa, że administra-
cja państwowa może uniemożliwić powstanie Instytutu, dlatego dopiero na 
ostatnim etapie, gdy wszystko już było przygotowane, wniesiono rzecz na 
forum Rady Wydziału Teologii i Senatu Akademickiego KUL – wcześniej-
sze przygotowania odbywały się w tajemnicy6.

Dekretem z 6 II 1964 Kongregacja Seminariów i Uniwersytetów powo-
łała do istnienia Instytut Historii Kościoła w ramach Wydziału Teologicz-
nego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dekret ten wszedł w życie 
1 X 1964. Kardynał Wyszyński powiadomił o tym Rektora KUL pismem 
z 10 IV 1964, przesyłając w załączeniu wspomniany dekret. Stanowił on, 
że studentami Instytutu mogli być zarówno duchowni, jak i świeccy, jeżeli 
pomyślnie zaliczyli podstawowe studia filozoficzno-teologiczne w semi-
narium duchownym lub innej równoważnej uczelni, ewentualnie jeżeli od-
byli studia i uwieńczyli je stopniem magistra na Wydziale Filozoficznym 
lub Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, z tym że od absolwentów wydziałów nieteologicznych wymagano 
dodatkowo zaliczenia wykładów uzupełniających z teologii fundamental-
nej, zwłaszcza eklezjologii. Studia miały trwać trzy lata; po dwóch latach 
studiów należało złożyć egzamin licencjacki, natomiast trzeci rok miał być 
rokiem ściśle doktoranckim. Dekret zastrzegał, aby zachować inne przepi-
sy o studiach teologicznych: należy rozumieć, że w szczególności chodziło 
o wymogi związane z przedkładaniem i obroną prac dyplomowych (licen-
cjacka i doktorska). W ślad za tym Rada Wydziału Teologii przyjęła nowy 
program studiów z historii Kościoła, przygotowany przez ks. prof. dra hab. 
Mariana Rechowicza. Program – w myśl powyższego dekretu – zakładał 
podział studiów na dwa kursy, licencjacki i doktorancki, podobnie jak na 
innych sekcjach Wydziału Teologii. Studiujący historię Kościoła zostali 
zwolnieni z uczęszczania na wykłady ogólnoteologiczne, a miały ich obo-
wiązywać tylko wykłady i ćwiczenia z zakresu ściśle historycznego i dy-
scyplin pokrewnych, w szczególności wykłady monograficzne z poszcze-

6 Wspomina o tym B. Kumor (Powstanie, s. 143), choć bez szczegółowego analizo-
wania powodów takiego postępowania.
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gólnych okresów historii Kościoła, oraz wykłady z nauk pomocniczych 
historii i metodologii historii. Za wzorem Wydziału Historii Kościoła na 
Gregorianum przywiązywano w Instytucie wagę do opanowania krytycz-
nej analizy źródeł jako podstawy badań historycznych, a w konsekwencji 
do zgłębiania nauk pomocniczych historii Kościoła.

W skład Instytutu Historii Kościoła KUL weszło początkowo sześć 
katedr: 1) Historii Kościoła w Starożytności chrześcijańskiej, 2) Historii 
Kościoła w Średniowieczu, 3) Historii Kościoła w czasach Nowożytnych 
i Najnowszych, 4) Nauk Pomocniczych Historii Kościoła, 5) Archeologii 
chrześcijańskiej, 6) Patrologii. W 1972 r. dotychczasowa Katedra Historii 
Kościoła w czasach Nowożytnych i Najnowszych uległa podziałowi na 
dwie: Katedrę Historii Kościoła w czasach Nowożytnych i Katedrę Hi-
storii Kościoła w XIX i XX wieku. W 1976 r. uległa likwidacji Katedra 
Archeologii chrześcijańskiej, która nigdy nie była obsadzona. Po jej likwi-
dacji zachowano tylko wykład z archeologii chrześcijańskiej, a utworzono 
nową katedrę – Katedrę Dziejów Teologii. W 1995 r. została powołana do 
życia Katedra Historii Zakonów (początkowo pod nazwą Katedra Historii 
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego), 
a w 1997 r. powstała druga katedra patrologiczna – Katedra Patrologii 
Łacińskiej; dotychczasowa Katedra Patrologii została przemianowana na 
Katedrę Patrologii Greckiej. Z kolei w 2008 r. powstała Katedra Teologii 
i Literatury Patrystycznej. Osobną jednostką w ramach Instytutu Historii 
Kościoła był istniejący od 1980 r. Dział Badań nad Dziejami KUL.

Obsada katedr zmieniała się w ciągu lat: starsi profesorowie osiągali 
wiek emerytalny, a zanim habilitowali się młodsi, niekiedy upływało sporo 
czasu, w ciągu którego ta czy inna katedra nie była obsadzona. Aczkolwiek 
fluktuacja kadr dokonywała się przez cały czas, niemniej Instytut zawsze 
zabiegał, aby poszczególne katedry zajmowali kompetentni i dobrze przy-
gotowani do pracy samodzielni pracownicy naukowi7.

W 2014 r. Instytut liczył zatem dziewięć katedr: 1) Katedra Patrologii 
Greckiej, 2) Katedra Patrologii Łacińskiej, 3) Katedra Teologii i Literatury 
Patrystycznej, 4) Katedra Historii Kościoła w Starożytności chrześcijań-
skiej, 5) Katedra Historii Kościoła w Średniowieczu, 6) Katedra Historii 
Kościoła w czasach Nowożytnych, Metodologii i Nauk Pomocniczych, 

7 Z uwagi na zmienność w obsadzie poszczególnych katedr rezygnujemy w tym miej-
scu z wyszczególniania wszystkich pracowników. W pewnym stopniu brak ten uzupełniamy 
dalej, omawiając dorobek naukowy poszczególnych osób.
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7) Katedra Historii Kościoła w XIX i XX wieku, 8) Katedra Dziejów Te-
ologii, 9) Katedra Historii Zakonów. Obsada tych katedr przedstawiała się 
następująco:

1) Katedra Patrologii Greckiej – adiunkt ks. dr Marcin Wysocki;
2) Katedra Patrologii Łacińskiej – kierownik ks. prof. dr hab. Jerzy 

Pałucki, adiunkt s. dr Marta Ziółkowska;
3) Katedra Teologii i Literatury Patrystycznej – kierownik ks. prof. 

dr hab. Mariusz Szram;
4) Katedra Historii Kościoła w Starożytności chrześcijańskiej – kie-

rownik ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL, starszy dokumentalista 
ks. mgr lic. Józef Figiel;

5) Katedra Historii Kościoła w Średniowieczu – kierownik ks. dr hab. 
Włodzimierz Bielak;

6) Katedra Historii Kościoła w czasach Nowożytnych, Metodologii 
i Nauk Pomocniczych – adiunkt ks. dr hab. Jarosław Marczewski, 
adiunkt ks. dr Tomasz Moskal;

7) Katedra Historii Kościoła w XIX i XX wieku – kierownik ks. prof. 
dr hab. Jan Walkusz, adiunkt ks. dr Marek Grygiel;

8) Katedra Dziejów Teologii – kierownik o. prof. dr hab. Roland Prejs;
9) Katedra Historii Zakonów – kierownik ks. prof. dr hab. Stanisław 

Wilk.
Na czele Instytutu stoi dyrektor (do 1998 r. kierownik), wybierany 

przez Radę Instytutu na czteroletnią (dawniej trzyletnią) kadencję. W skład 
Rady Instytutu wchodzą wszyscy samodzielni pracownicy naukowi oraz 
przedstawiciele młodszych pracowników i doktorantów. Funkcję dyrektora 
(kierownika) pełnili kolejno: w latach 1964-1965 ks. prof. dr hab. Marian 
Rechowicz, w latach 1965-1967 ks. prof. dr hab. Mieczysław Żywczyński, 
w latach 1967-1973 ponownie ks. prof. Rechowicz, w latach 1973-1976 
ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor, w latach 1976-1977 o. prof. dr hab. Hen-
ryk Damian Wojtyska, w latach 1977-1979 ks. prof. dr hab. Stanisław Li-
browski, w latach 1979-1981 ponownie o. prof. Wojtyska, w latach 1981-
1982 ks. prof. dr hab. Jan Śrutwa, w latach 1982-1983 ponownie ks. prof. 
Kumor, w latach 1983-2004 ks. prof. dr hab. Marek Tomasz Zahajkiewicz, 
w latach 2004-2012 ks. prof. dr hab. Jan Walkusz i od 2012 ks. prof. dr 
hab. Jerzy Pałucki. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2008/09 
i 2009/10, w związku z urlopem naukowym ks. prof. Walkusza, funkcję 
dyrektora pełnił zastępczo ks. prof. Piotr Szczur. Dyrektor odpowiadał za 
przygotowywanie programu studiów i przydzielenie poszczególnym wy-
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kładowcom zajęć dydaktycznych, stymulował osiąganie przez pracowni-
ków Instytutu kolejnych stopni i tytułów naukowych oraz awansów, nad-
zorował uzyskiwanie przez studentów stopni licencjata i doktora, choć za 
to ostatnie bezpośrednia odpowiedzialność spadała na promotora. Oprócz 
dyrektora Instytutu bywał zazwyczaj powoływany sekretarz, który prowa-
dził stosowną dokumentację, protokołował zebrania Instytutu, redagował 
pisma, przygotowywał w pisemnej postaci programy zajęć dydaktycznych, 
często zajmował się też opracowaniem redakcyjnym publikacji Instytutu.

2. DyDAKTyKA

Podstawowe zadanie Instytutu to prowadzenie badań naukowych nad 
dziejami Kościoła powszechnego i polskiego. Badania te winny być sy-
stematyczne i metodyczne, ujmujące Kościół we wszystkich przejawach 
działalności oraz we wszystkich okresach historycznych. Drugie zadanie 
Instytutu to przygotowanie specjalistycznej kadry wykładowców historii 
Kościoła i patrologii, ludzi kompetentnych nie tylko w zakresie dydaktyki, 
ale także w zakresie samodzielnego prowadzenia twórczej pracy nauko-
wej. Wreszcie kolejne zadanie Instytutu, to koordynowanie współpracy 
z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Zamierzający podjąć studia w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii 
winni mieć odbyte podstawowe studia teologiczne (na wydziale teologicz-
nym, w seminarium duchownym lub innej równoważnej placówce dydak-
tycznej), uwieńczone tytułem zawodowym magistra teologii. Duchowni 
i osoby konsekrowane winni mieć zgodę na studia wydaną przez właści-
wego ordynariusza lub przełożonego zakonnego.

Studia w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii trwają cztery lata, 
dzieląc się na kurs licencjacki i doktorancki. Każdy z kursów jest dwu-
letni. Po dwóch pierwszych latach, o zintegrowanym i intensywnym pro-
cesie nauki, studenci przystępują do egzaminu licencjackiego w systemie 
prawa kościelnego, który uprawnia do wykładania w wyższych szkołach 
i kolegiach teologicznych, a następnie kontynuują kurs doktorancki. Przed 
1990 r., kiedy seminaria duchowne w Polsce zazwyczaj nie miały upraw-
nień do nadawania stopnia magistra, student na pierwszym roku studiów 
w Instytucie musiał napisać pracę magisterską i przystąpić do egzaminu 
magisterskiego; obecnie sytuacje takie nie mają miejsca. Kurs doktorancki 
winien zakończyć się napisaniem rozprawy doktorskiej, przygotowanej pod 
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kierunkiem jednego z samodzielnych pracowników naukowych (przynaj-
mniej doktora habilitowanego) zatrudnionych w Instytucie, czyli promoto-
ra. Doktorant jest obowiązany zdać przepisane egzaminy, w szczególności 
komisyjny egzamin z historii Kościoła obejmujący 15 tez (tzw. egzamin 
z przedmiotu głównego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami państwo-
wymi, publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską, potocznie zwana obroną 
doktoratu, odbywa się po przedstawieniu oceny rozprawy doktorskiej do-
konanej przez dwóch recenzentów: jednego zaproszonego z innej uczelni, 
drugiego z Instytutu. Pozytywny przebieg dyskusji nad rozprawą doktorską 
warunkuje wystąpienie do Rady Wydziału Teologii o nadanie doktorantowi 
stopnia doktora teologii w zakresie historii Kościoła.

Studia w Instytucie mają obecnie (2014 r.) trzy specjalizacje: historia 
Kościoła, patrologia i archiwistyka. Przedmiotami wspólnymi dla wszyst-
kich specjalizacji są: wstęp do badań historycznych, metodologia historii, 
nauki pomocnicze historii i język łaciński. Obowiązani są także do wyboru 
jednego seminarium naukowego, z tej specjalności tematycznej, z jakiej 
zamierzają przygotować rozprawę doktorską. Do 2012 r. obowiązywało 
uczęszczanie na dwa seminaria naukowe: główne (to, na którym przygo-
towywało się rozprawę doktorską) i hospitacyjne (mające na celu posze-
rzyć znajomość podejmowanych problemów badawczych i sposobów ich 
zgłębiania).

Historyków Kościoła obowiązują wykłady monograficzne z historii 
Kościoła w czasach starożytnych, w średniowieczu, w czasach nowo-
żytnych, w XIX i XX wieku oraz z dziejów zakonów i dziejów teologii. 
Ponadto obowiązują wykłady kursoryczne z archeologii chrześcijańskiej, 
dziejów teologii, dziejów instytucji kościelnych, teologii historii, edytor-
stwa źródeł historycznych, historiografii kościelnej i dziejów działalności 
misyjnej Kościoła.

Studia z patrologii do 1987 r. nie różniły się od studiów z historii Koś-
cioła, poza seminarium naukowym z patrologii, i trudno mówić o odrębnej 
specjalizacji patrologicznej. Od 1987 r. studia z patrologii otrzymały własny 
program, odmienny od ogólnego programu studiów w zakresie historii Koś-
cioła. Studenci patrologii wraz ze wszystkimi studentami historii Kościoła 
są zobowiązani wysłuchać wykładów z nauk pomocniczych historii, wstę-
pu do badań historycznych, archeologii chrześcijańskiej i historii Kościoła 
w starożytności oraz wykładu monograficznego z patrologii. Właściwymi 
dla patrologów są natomiast: wykład i ćwiczenia z języka łacińskiego (5 go-
dzin tygodniowo przez 2 lata), z języka greckiego (7 godzin tygodniowo 
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przez 2 lata), z historii literatury greckiej i historii literatury łacińskiej oraz 
z historii filozofii starożytnej. Wykłady z historii literatury greckiej i łaciń-
skiej odbywają się na Wydziale Nauk Humanistycznych (sekcja filologii 
klasycznej), a z historii filozofii starożytnej na Wydziale Filozofii.

Specjalizujący się w archiwistyce kościelnej powinni odbywać jako 
zasadniczy kierunek studiów historię Kościoła lub patrologię, a dodatko-
wo mają specjalistyczne zajęcia przez pięć semestrów. Zajęcia te obejmują 
wykłady z ustroju i organizacji Kościoła, historii administracji kościelnej 
i państwowej, dziejów archiwów kościelnych (diecezjalnych i zakonnych), 
metodyki i opracowywania akt i dokumentacji pozaaktowej, prawa archi-
walnego, komputeryzacji archiwów. całości dopełnia praktyka archiwalna 
w wymiarze 160 godzin.

Niezależnie od wysłuchanych wykładów studenci kursu licencjackie-
go są obowiązani do samodzielnego przygotowania materiału i zdania eg-
zaminów z poszczególnych zakresów chronologicznych historii Kościoła. 
Ponieważ każdy okres chronologiczny (starożytność, średniowiecze, czasy 
nowożytne, czasy najnowsze) podzielony jest na dwie części i odnośny eg-
zamin zdaje się dwukrotnie (każdego roku z jednej części), wśród studen-
tów przyjęło się, że potocznie mówią o egzaminach połówkowych.

W Instytucie Historii Kościoła i Patrologii przeprowadzono do 2014 r. 
43 habilitacje i 171 doktoratów. Dla ścisłości trzeba zaznaczyć, że postępo-
wanie habilitacyjne odbywa się na Wydziale Teologii, a kolokwium habili-
tacyjne ma zawsze miejsce w obecności Rady Wydziału Teologii. Mówiąc 
zatem o habilitacjach przeprowadzonych w Instytucie Historii Kościoła 
i Patrologii mamy na myśli te habilitacje, w których samodzielni pracow-
nicy naukowi Instytutu stanowili komisję wydziałową do przeprowadzenia 
postępowania habilitacyjnego, a tematyka rozprawy habilitacyjnej należa-
ła do szeroko rozumianej historii Kościoła czy patrologii.

Najwięcej doktorów wypromował ks. profesor Zygmunt Zieliński 
(41), następnie ks. profesor Bolesław Kumor (22), ks. profesor Jan Wal-
kusz (17), ks. profesor Marian Rechowicz (14), ks. profesor Mieczysław 
Żywczyński (13) i ks. profesor Franciszek Drączkowski (13).

3. BADANIA NAUKOWE I IcH OWOcE

Badania naukowe prowadzone w Instytucie Historii Kościoła i Patro-
logii realizowane są w poszczególnych katedrach i sama nazwa katedry 
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określa zakres badań w niej prowadzonych. Niemniej kierownik katedry 
ma prawo określić konkretne tematy badawcze, które często są powiązane 
z wykładami monograficznymi prowadzonymi w danej katedrze. Oczywi-
ście prowadzenie badań w konkretnej katedrze nie wyklucza realizowania 
większych tematów badawczych przez wszystkich pracowników Instytutu 
oraz we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.

Dwaj współzałożyciele Instytutu Historii Kościoła, księża profesoro-
wie Marian Rechowicz i Mieczysław Żywczyński, nie tylko badali różne 
epoki w dziejach Kościoła (pierwszy – średniowiecze, drugi – czasy nowo-
żytne), ale też mieli odmienne podejście do badań historycznych. Ks. profe-
sor Rechowicz zwracał uwagę na powiązanie dziejów Kościoła z teologią, 
życiem wewnętrznym, liturgią czy funkcjonowaniem instytucji kościelnych 
(szpitale, szkoły). Ks. profesor Żywczyński postrzegał dzieje Kościoła na 
tle procesów społecznych, uwarunkowań politycznych, oraz oddziaływania 
państwa, zwłaszcza nowożytnego, na dzieje Kościoła. W następnych latach 
pierwsze podejście pozostało właściwe dla ks. profesora Marka Zahajkie-
wicza, ks. bpa profesora Jana Śrutwy, ks. dra hab. Włodzimierza Bielaka, 
ks. dra Stanisława Tylusa, a także do pewnego stopnia o. profesora Henryka 
Damiana Wojtyski. Drugie podejście, choć twórczo pogłębione, jest obecne 
w badaniach ks. profesora Zygmunta Zielińskiego, ks. profesora Stanisława 
Wilka, ks. profesora Jana Walkusza i ks. dra Marka Grygiela.

Kolejne dwa podejścia do dziejów Kościoła, to właściwe ks. profeso-
rowi Bolesławowi Kumorowi dokładne (wręcz perfekcyjne) odtwarzanie 
faktów z przeszłości, by na ich podstawie wysnuć wnioski ogólne, oraz 
zgromadzenie, zinwentaryzowanie, opisanie i wszechstronne zinterpreto-
wanie zasobów źródłowych, co z kolei było właściwe dla ks. profesora 
Stanisława Librowskiego. Rozwiniętą i dopracowaną postawę badawczą 
ks. profesora Kumora możemy odnaleźć w badaniach ks. profesora An-
zelma Weissa i ks. dra hab. Jarosława Marczewskiego. Drugie podejście 
przejawiało się w badaniach ks. profesora Janusza Dyla, a współcześnie 
odnajdujemy je u ks. dra hab. Tomasza Moskala.

Inne podejście jest właściwe dla patrologii i patrystyki. Pierwszy ter-
min, jak wiadomo, oznacza badanie życia i dorobku pisarskiego Ojców 
Kościoła, w tym krytyczną edycję ich pism, połączoną z analizą filolo-
giczną i teologiczną. Drugie oznacza zajmowanie się teologią Kościoła 
starożytnego, a pisma Ojców Kościoła są głównym, często zaś jedynym 
źródłem do jej zgłębienia. W dorobku naukowym pracowników Instytutu 
zajmujących się myślą Ojców Kościoła dominuje stanowisko drugie, co 
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nie jest przypadkiem. Znamy dziś bardzo wiele pism pisarzy starochrześ-
cijańskich, zostały one już zanalizowane od strony formy i treści oraz 
funkcjonują w obiegu naukowym. Natomiast myśl teologiczna czy to po-
szczególnych Ojców, czy w ogólności epoki starochrześcijańskiej ciągle 
oczekuje na zgłębienie, choć w tym zakresie wiele zostało zrobione.

Wyszczególnienie nie wszystkich nawet, ale choćby tylko ważniej-
szych publikacji pracowników Instytutu Historii Kościoła i Patrologii 
zmieniłoby niniejszy tekst w bibliografię. Dlatego ograniczmy się w tym 
miejscu do wyszczególnienia jedynie większych tematów badawczych. 
Były to w szczególności:

 – dzieje polskiej myśli teologicznej (ks. prof. Marian Rechowicz);
 – relacje Kościół–państwo w Europie czasów rewolucji francuskiej 

i w dobie porewolucyjnej (ks. prof. Mieczysław Żywczyński);
 – ustrój i organizacja Kościoła w Polsce, w tym poszczególnych die-

cezji (ks. prof. B. Kumor);
 – kościelne archiwa staropolskie (ks. prof. Stanisław Librowski);
 – edytorstwo akt nuncjatury polskiej (ks. prof. Stanisław Wilk, o. dr 

Arkadiusz Smagacz);
 – formacja do kapłaństwa w średniowiecznej Polsce (ks. prof. Marek 

Tomasz Zahajkiewicz);
 – Kościół w zaborze pruskim, zwłaszcza w czasach Kulturkampfu 

oraz Kościół w Trzeciej Rzeszy (ks. prof. Zygmunt Zieliński);
 – recepcja potrydenckiej reformy Kościoła w Polsce (o. prof. Henryk 

Damian Wojtyska);
 – myśl teologiczna Grzegorza z Nazjanzu (o. prof. Jan Maria Szymu-

siak);
 – myśl teologiczna Klemensa Aleksandryjskiego (ks. prof. Franciszek 

Drączkowski);
 – myśl teologiczna Tertuliana i św. cypriana (ks. dr Marcin Wysocki);
 – duchowość Ojców wschodnich i recepcja antycznej myśli greckiej 

w literaturze patrystycznej (ks. prof. Mariusz Szram);
 – starochrześcijańskie piśmiennictwo iroszkockie (o. dr Andrzej Bo-

ber);
 – biskupstwo w rozwoju historycznym (ks. prof. A. Weiss), ze szcze-

gólnym uwzględnieniem średniowiecza (ks. dr hab. Włodzimierz 
Bielak) i okresu międzywojennego (ks. prof. Stanisław Wilk);

 – stowarzyszenia kapłańskie w okresie staropolskim (ks. prof. Anzelm 
Weiss); etos starożytnego chrześcijaństwa (ks. prof. Jan Śrutwa);
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 – wykresograficzna metoda w teologii (ks. prof. Franciszek Drącz-
kowski);

 – polskie instytuty życia konsekrowanego (ks. prof. Stanisław Wilk);
 – myśl teologiczna Ojców łacińskich, zwłaszcza św. Ambrożego 

(ks. prof. Jerzy Pałucki) i św. Augustyna (s. dr Marta Ziółkowska);
 – duchowieństwo polskie w XIX i XX wieku (ks. prof. Jan Walkusz);
 – polska literatura teologiczna w czasach reformacji reformy katoli-

ckiej (ks. prof. Janusz Dyl) i w czasach zaborów (o. prof. Roland 
Prejs);

 – schizma Akacjusza oraz misja świętych cyryla i Metodego 
(ks. dr Stanisław Koczwara);

 – parafie i duchowieństwo w czasach przedrozbiorowych w archi-
diecezji lwowskiej (ks. dr Stanisław Tylus) i na Lubelszczyźnie 
(ks. dr hab. Jarosław Marczewski);

 – chrześcijańskie środowisko starożytnej Antiochii (ks. prof. Piotr 
Szczur);

 – biblioteki kościelne w czasach staropolskich, zwłaszcza w regionie 
sandomierskim (ks. dr hab. Tomasz Moskal);

 – kultura polska na emigracji (ks. dr Marek Grygiel);
 – dzieje karmelitów bosych w Polsce (o. dr Arkadiusz Smagacz).

Wymienione tematy są wskazane przykładowo i świadczą o dużej roz-
piętości zainteresowań badawczych pracowników Instytutu, ale też o roz-
ległości wykonanych prac. Instytut stara się podejmować – w miarę moż-
liwości – wszystkie ważkie tematy z zakresu dziejów Kościoła w Polsce.

Do wspólnych osiągnięć pracowników Instytutu należy trzytomowe 
(a właściwie pięciotomowe, bo t. 2 i 3 są dwuczęściowe) dzieło Dzieje teo-
logii katolickiej w Polsce (Lublin 1974-1977), przygotowane pod redakcją 
ks. profesora Rechowicza, a faktycznie pod redakcją ks. profesora Zahaj-
kiewicza, który wyręczył swego promotora i kierownika katedry w pracy 
merytoryczno-redakcyjnej. Warte uwagi jest przygotowane pod redakcją 
ks. profesora Zygmunta Zielińskiego opracowanie Życie religijne w Polsce 
pod okupacją hitlerowską 1939-1945 (Warszawa 1982). Ponieważ cenzura 
państwowa nie pozwoliła na opublikowanie części dostarczonych wów-
czas tekstów, tych zwłaszcza, które mówiły o życiu religijnym pod okupa-
cją sowiecką, stąd po kilku latach ukazał się tom uzupełniający, pod nieco 
zmienionym tytułem Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939-1945. 
Metropolie wileńska i lwowska, zakony (Katowice 1992). Inną pracą zbio-
rową, przygotowaną pod redakcją ks. profesora Zielińskiego przy współ-
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pracy ks. profesora (wówczas doktora) Stanisława Wilka, a stanowiącą 
zbiór materiałów pokonferencyjnych, jest książka Kościół w II Rzeczy-
pospolitej (Lublin 1980). Było to pierwsze wieloaspektowe opracowanie 
obecności Kościoła w Polsce okresu międzywojennego.

Innym historiograficznym osiągnięciem Instytutu jest inspirowa-
nie rozpraw doktorskich, w których podjęto tematy ważne dla poznania 
dziejów Kościoła polskiego. Tytułem przykładu wskażmy rozprawy z po-
granicza historii Kościoła, historii kultu świętych i dziejów liturgii, po-
wstałe pod kierunkiem ks. profesora Rechowicza (księża doktorzy Wac-
ław Schenk, czesław Skowron, Marek Tomasz Zahajkiewicz, Wojciech 
Danielski, Józef Swastek, Jerzy Józef Kopeć, Paweł Sczaniecki, czesław 
Drążek), prace o szkolnictwie parafialnym doby staropolskiej kierowane 
przez ks. profesora Kumora (księża doktorzy Józef Kowalik, Andrzej Za-
part, Mieczysław Różański) oraz o organizacji diecezji, zwłaszcza poło-
żonych na Kresach Wschodnich i Zachodnich, również kierowane przez 
ks. profesora Kumora (księża doktorzy Anzelm Weiss, Józef Krętosz, Lu-
dwik Królik, Jan Mucha), czy kompleksowe badania nad duchowieństwem 
polskim okresu międzywojennego prowadzone pod kierunkiem ks. profe-
sora Zielińskiego (księża doktorzy Jan Walkusz, Adam Szal, Michał Piela, 
Bogdan Stanaszek, Henryk Olszar, Wojciech Guzewicz). Niemal wszyscy 
z wymienionych tu doktorów w następnych latach uzyskali habilitacje 
i stali się cenionymi samodzielnymi pracownikami naukowymi.

Należy wreszcie wspomnieć o podręcznikach pióra pracowników In-
stytutu: ośmiotomowej Historii Kościoła8, napisanej przez ks. profesora 
Kumora, Historii Kościoła w Polsce9, przygotowanej pod redakcją księ-
ży profesorów Bolesława Kumora i Zdzisława Obertyńskiego, czy pod-
ręczniku Patrologia, napisanym przez ks. profesora Drączkowskiego10. 
Osobnym zagadnieniem, wykraczającym poza ramy niniejszego szkicu, 
jest wkład pracowników Instytutu w redagowanie działów tematycznych 
i opracowywanie poszczególnych haseł Encyklopedii katolickiej.

Pracownicy Instytutu przygotowują „Roczniki Teologiczne”, zeszyt 
4 (pismo to do 1990 r. nosiło tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 
a w latach 2009-2013 używało tytułu „Roczniki Historii Kościoła”). Zało-
żony i redagowany przez ks. profesora Walkusza rocznik „Kościół w Pol-

8 Wyd. II, t. I-VIII, Lublin 2001.
9 T. I-II, Poznań–Warszawa 1974-1979.
10 Pelplin–Lublin 1998.
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sce. Dzieje i Kultura” zasadniczo zamieszcza materiały z dorocznych 
zjazdów historyków Kościoła w Polsce, ale nie rezygnuje z drukowania 
także innych publikacji historycznych, szczególnie recenzji. Rocznik ten 
zamieszcza także bieżącą bibliografię podmiotową polskich historyków 
Kościoła. Od 2012 r. Instytut przejął patronat nad wydawaniem półrocz-
nika patrystycznego „Vox Patrum”, wydawanego od 1981 r. przez Instytut 
Badań nad Antykiem chrześcijańskim. Półrocznik „Archiwa Biblioteki 
i Muzea Kościelne” jest wydawany przez Instytut Archiwów Bibliotek 
i Muzeów Kościelnych, ale na jego łamach zamieszcza swe prace wie-
lu pracowników Instytutu, a niektórzy z nich wchodzili bądź wchodzą 
w skład redakcji (ks. profesor Piotr Szczur, ks. dr hab. Tomasz Moskal, 
ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, poprzednio redaktor naczelny) i rady re-
dakcyjnej (ks. profesor Marek Zahajkiewicz, ks. profesor Anzelm Weiss 
i ks. profesor Stanisław Wilk).

*

Instytut Historii Kościoła i Patrologii, gdyby dokonania jego mie-
rzyć jedynie statystyką, ma imponujący i rozległy tematycznie dorobek 
historiograficzny. Ważniejsza jest waga podejmowanych tematów, przede 
wszystkim z zakresu dziejów Kościoła w Polsce, ale także starożytnej my-
śli chrześcijańskiej, czy szeroko pojętego przeplatania się dziejów kościel-
nych i świeckich oraz ich wzajemnego oddziaływania na siebie.

Dodajmy, że absolwenci Instytutu Historii Kościoła i Patrologii są do-
brze przygotowani do samodzielnej, twórczej pracy naukowej, badawczej, 
dydaktycznej i kościelnej, a tym samym stanowią w pewnym sensie prze-
dłużenie działalności Instytutu, zwłaszcza podejmując samodzielną pracę 
naukowo-badawczą w wielu ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą.

Historiographical achievements of the Institute of Church History  
and Patrology of the John Paul II Catholic University of Lublin

Summary

The Institute of History of the church and Patrology of the John Paul II catho-
lic University of Lublin was built in 1964. Its structure and curriculum are based 
on the Department of church History at the Gregorian University in Rome. The 
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creators of the Institute were fathers prof. Marian Rechowicz and prof. Mieczysław 
Żywczyński. Especially the first one developed a structure schema and education 
program. The historiographical achievements of the Institute consist of different 
topics from the history of the church in Poland and in the world. Let us list, for 
example: the history of Polish theological thought, relationship church – state in 
Europe during the times of the French Revolution and in the post-revolutionary 
era, structure and organization of the church in Poland, including individual dio-
ceses, Old Polish ecclesiastical archives, the editing of the Polish Nunciature act, 
formation for the priesthood in medieval Poland, church under Prussian rule, es-
pecially in times of Kulturkampf and the church in the Third Reich, reception of 
the post-Tridentine reform of the church in Poland, the theological thought of 
Gregory of Nazianzus, clement of Alexandria, Tertullian and St.. cyprian, Polish 
clergy in the nineteenth and twentieth centuries., church libraries in the days of 
old Poland. Among the common achievements of members of the Institute is the 
three-volume work History of Catholic theology in Poland (Lublin 1974 to 1977), 
prepared under the editorship of Fr. Prof. Rechowicz and prepared under the ed-
itorship of Fr. Professor Zygmunt Zielinski Religious life in Poland under Nazi 
occupation 1939-1945, (Warsaw 1982) and Religious life in occupied Poland from 
1939 to 1945. Metropolises Vilnius and Lviv, orders, (Katowice 1992). The works 
carried out at the Institute are usually published in “Annals of Theology” (Volume 
4 devoted to the history of the church), and the yearbook “The church in Poland. 
History and culture”.

Key words: Institute of History of the church and Patrology of the John Paul II 
catholic University of Lublin, historiographical achievements, history of the 
church in Poland.



KS. DOMINIK ZAMIATAŁA

DOROBEK HISTORIOGRAFICZNY POLSKICH  
HISTORYKÓW KOŚCIOŁA  OSTATNIEGO 50-LECIA  

(OŚRODEK WARSZAWSKI)

W tym roku mija 60 rocznica założenia przez komunistyczne władze 
Akademii Teologii Katolickiej w miejsce zlikwidowanych na uniwersyte-
tach w Warszawie i Krakowie wydziałów teologicznych1.

W tej nowej uczelni w ramach Wydziału Teologicznego utworzono 
dwie katedry związane z badaniami nad historią Kościoła – Katedrę Hi-
storii Kościoła w Polsce i Katedrę Historii Kościoła Powszechnego2. Przy 
Katedrze Historii Kościoła Powszechnego w latach 1954-1957 pracował 
ks. Teofil Długosz3. Przy Katedrze Historii Kościoła w Polsce zatrudniono 

1 W ramach nowej uczelni powołano trzy wydziały: Teologiczny, Filozofii chrześci-
jańskiej oraz Prawa Kanonicznego, H.E. Wyczawski, Ogólny zarys dziejów Akademii Teolo-
gii Katolickiej, w: XX lat Akademii Teologii Katolickiej. Księga pamiątkowa 1954-1974, red. 
H.E. Wyczawski, Warszawa 1976, s. 16-17; AAN, UdsW, sygn. 126/284, ks. A. Myrcha, Za-
gadnienia prawne Akademii Teologii Katolickiej, k.119-130; tamże, Protokół z posiedzenia 
odbytego w Warszawie w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego dnia 15 października 1954 r. 
o godz. 10.00 w sprawie administracyjnego wydzielenia Wydziałów Teologicznych z Uni-
wersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego, k. 142-143; tamże, Pismo Rektora Akademii 
Teologii Katolickiej, ks. prof. Wincentego Kwiatkowskiego do Ministra Szkolnictwa Wyż-
szego z dnia 12.12.1954 r., k.186-189; tamże, Uchwała nr 517/54 Rady Ministrów z dnia 
2 sierpnia 1954 r. w sprawie usamodzielnienia Wydziału Teologii Katolickiej z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, k. 197; tamże, Uchwała nr 518/54 Prezydium Rządu z dnia 2 sierpnia 
1954 r. w sprawie organizacji studiów teologii katolickiej, k. 198; tamże, Uchwała nr 591/54 
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie włączenia Wydziału Teologii Katoli-
ckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego do Akademii Teologicznej w Warszawie, k. 199.

2 Liczbę katedr oraz ich podział kompetencji przeniesiono z Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszaw-
skiego działała jedna Katedra Historii Kościoła w Polsce, H.E. Wyczawski, Kierunek Histo-
rii Kościoła, w: XX lat Akademii Teologii Katolickiej, s. 128-129.

3 Ks. Teofil Długosz (1887-1971). Profesor Wydziału Teologii na UJ w Krakowie; 
święcenia kapłańskie – 1912, dr teologii 1919 na UJ, habilitacja 1937 na UJK. Na ATK 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W 1957 r. wraz z innymi wykładowcami 
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wówczas czterech wykładowców: ks. Zdzisława Obertyńskiego i ks. Józe-
fa Fiałkowskiego (z dotychczasowego Wydziału Teologicznego UW) oraz 
ks. Tadeusza Glemmę i ks. Hieronima E. Wyczawskiego (z dotychczaso-
wego Wydziału Teologicznego UJ)4. Mimo to, że wszyscy zostali zatrud-
nieni przy tej katedrze, miała ona trudności personalne i do 1961 r. pozba-
wiona była kierownika. Wynikało to z faktu, że ks. profesor Z. Obertyński 
odmówił podjęcia wykładów na Bielanach, ks. T. Glemma nie podjął zajęć 
ze względu na zły stan zdrowia i 1957 r. złożył rezygnację z profesury 
w Akademii (w 1958 r. zmarł). Ks. J. Fiałkowski jako adiunkt, zwyczajem 
UW nie prowadził wykładów. Jedynym czynnym wykładowcą był wów-
czas ks. docent H.E. Wyczawski, który w 1957 r. w związku z odejściem 
wykładowców z Krakowa, wziął urlop bezpłatny5. W latach 1957-1960 
tych katedr nie obsadzono. W tym stanie rzeczy, Rada Wydziału Teolo-
gicznego powierzyła prowadzenie wykładów z historii Kościoła ks. J. Fiał-
kowskiemu, który w 1960 r. musiał odejść z uczelni. Nie udało się, mimo 
podejmowanej próby, zatrudnić ks. Dr. Alfonsa Schletza. Do 1960 r. ATK 
wegetowało. Dopiero spotkanie z prymasem Stefanem Wyszyńskim i ofi-
cjalne wyjaśnienie statusu kanonicznego uczelni spowodowało zmianę sy-
tuacji i opinii oraz nastawienia do uczelni wśród duchowieństwa. W tej 
nowej sytuacji uczelni, chcąc zapewnić obsadę wakujących katedr historii 
Kościoła, Rada Wydziału wystosowała pisma do samodzielnych pracowni-
ków nauki w zakresie historii Kościoła z prośbą o podjęcie pracy na ATK. 
W ich wyniku ks. H.E. Wyczawski w 1961 r. powrócił na Akademię i zo-
stał kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Polsce6. Funkcję tę piasto-

b. Wydziału krakowskiego wniósł rezygnację ze stanowiska w ATK. H.E. Wyczawski, Kie-
runek Historii Kościoła, s. 130.

4 Ks. Zdzisław Obertyński (ur. 1894), święcenia kapłańskie – 1922, doktorat z teolo-
gii – 1926 na UJK, tam też się habilitował 1930. Ks. Józef Fiałkowski (ur. 1916), święcenia 
kapłańskie – 1939, doktorat z teologii – 1949 na UW. Ks. Tadeusz Glemma (ur. 1895), 
święcenia kapłańskie – 1918, doktorat z teologii – 1924 na UJ, tam też się habilitował 1929. 
Ks. Hieronim Eugeniusz Wyczawski (ur. 1918), świecenia kapłańskie – 1941, doktorat z te-
ologii – 1946 na UJ, tam też się habilitował 1952. H.E. Wyczawski, Kierunek Historii Koś-
cioła, s. 128-129.

5 H.E. Wyczawski, Kierunek Historii Kościoła, s. 128-129.
6 Badania i dorobek naukowy ks. Hieronima E. Wyczawskiego jest imponujący 

i obejmuje 675 publikacji. Koncentrował się na 5 działach: prace z zakresu nauk pomocni-
czych historii Kościoła; prace o tematyce monasteriologicznej, szczególnie bernardynów; 
biografistyka i hagiografia (300 biogramów); dzieje Kościoła w Polsce w okresie nowo-
żytnym (okres potrydencki). Z jego seminarium wyszło 44 magistrów i 24 doktorów. Po-
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wał wiele lat. Obsada drugiej katedry (Historii Kościoła Powszechnego) 
po odejściu ks. T. Długosza napotykała spore trudności. Trudno było kie-
rownictwu Wydziału Teologicznego ATK znaleźć samodzielnego pracow-
nika naukowego do objęcia tej katedry. Dopiero w 1962 r. udało się zatrud-
nić w niej, na stanowisku adiunkta, ks. dr. Stanisława Librowskiego, który 
jednak po roku zrezygnował z pracy na ATK7. Po nim stanowisko adiunkta 
tej katedry w 1964 r. objął ks. Henryk Rybus. Dwa lata później otrzymał 
jej kierownictwo8.

Do 1964 r. historia Kościoła choć stanowiła osobną specjalizację w ra-
mach teologii, nie była jednak zorganizowana w rozwinięty system nauk 
kościelno-historycznych9. Ta sytuacja uległa zmianie w latach 1964-1966. 
W wyniku starań ks. H.E. Wyczawskiego zreorganizowano kształcenie 
w zakresie historii Kościoła oraz zmieniono zakres kompetencji dotych-
czasowych katedr historii Kościoła. Z jego inicjatywy utworzono na ATK 
przy Wydziale Teologii – Sekcję Historii Kościoła, która miała dwie ka-
tedry i cały szereg uzupełniających wykładów z zakresu historii kościel-
nej i nauk pomocniczych. Katedrę Historii Kościoła Powszechnego prze-
mianowano na Katedrę Średniowiecznej Historii Kościoła Powszechnego 
i w Polsce (objął ją ks. Rybus), zaś Katedrę Historii Kościoła w Polsce 
przemianowano na Katedrę Nowożytnej Historii Kościoła Powszechne-
go i w Polsce (objął ją ks. H.E. Wyczawski). W ramach Wydziału Teolo-

nadto ocenił dorobek naukowy 4 kandydatów na profesorów zwyczajnych i 9 kandydatów 
na profesorów nadzwyczajnych. J. Mandziuk, Wyczawski Hieronim Eugeniusz, w: Słownik 
polskich teologów katolickich, t. VIII, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 643-655.

7 H.E. Wyczawski, Kierunek Historii Kościoła, s. 130-131
8 Ks. Henryk Rybus (1907-1974), święcenia kapłańskie – 1931, dr teologii – 1935 na 

UW. Był wykładowcą historii Kościoła i historii sztuki kościelnej w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Łodzi. Habilitował się w 1964 r. (Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego uzna-
ło jego habilitację w 1966 r.). W 1973 r. otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego. 
Prowadził badania nad dziejami Kościoła w Polsce na przełomie wieków średnich i czasów 
nowożytnych, zajmował się kwestią tolerancji religijnej w Polsce oraz duchowieństwem 
włocławskim w okresie nowożytnym. Rybus Henryk, w: Słownik polskich teologów katoli-
ckich 1918-1981, t. VII, red, L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 64-66; Biuletyn Informacyjny 
Akademii Teologii Katolickiej 1970, nr 1, s. 14.

9 W ramach tego kierunku do 1965 r. należały, poza tymi dwoma katedrami historycz-
nymi, także Katedra Archeologii chrześcijańskiej, Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Ka-
tedra Patrologii. O połowy lat 60. te dwie ostatnie katedry zaczęły tworzyć własne programy 
studiów i się usamodzielniać, aż do całkowitej odrębności. H.E. Wyczawski, Kierunek Hi-
storii Kościoła, s. 130-131.
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gicznego powstał kierunek Nauk kościelno-historycznych ze specjalizacją 
z zakresu historii Kościoła10. Miał prawo nadawania stopnia naukowego 
– doktora teologii w zakresie historii Kościoła.

Ks. H.E. Wyczawski, planując w przyszłości utworzenie katedry histo-
rii starożytnej Kościoła i przygotowanie do niej pracownika naukowego, 
uzyskał zgodę rektora ATK w 1967 r. na zatrudnienie przy swojej katedrze 
na stanowisku starszego asystenta ks. mgr. Andrzeja Guryny11. Na prze-
łomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych personel naukowy na kie-
runku Historii Kościoła na Wydziale Teologii ATK powiększono o dwóch 
adiunktów. Dodatkowo w latach 1967-1971 wykłady z historii starożytnej 
Kościoła w ramach wykładów zleconych prowadził ks. Gustaw Klapuch, 
wykładowca historii Kościoła w katowickim seminarium duchownym12. 
Po jego odejściu, od 1972 r. zajęcia z historii starożytnej Kościoła prowa-
dził zatrudniony na stanowisku adiunkta ks. Marian Banaszak13. W tym też 
czasie został również na stanowisku adiunkta zatrudniony ks. Franciszek 
Stopniak, który objął wykłady z historii najnowszej Kościoła14. Dzięki ich 

10 Tamże; Biuletyn Informacyjny Akademii Teologii Katolickiej 1970, nr 1, s. 8.
11 Utracił jednak etat w 1972 r. z powodu nienapisania doktoratu. H.E. Wyczawski, 

Kierunek Historii Kościoła, s. 128-129.
12 Ks. Gustaw Klapuch (ur. 1929), święcenia kapłańskie – 1954, doktorat z teologii – 

1954 na UJ. Po zakończeniu roku akad. 1970/71 zrezygnował z zajęć.
13 K. Marian Banaszak (ur. 1926), święcenia kapłańskie – 1951, dr teologii – 1953 

na UJ. Był wykładowcą historii Kościoła w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Du-
chownym w Poznaniu. Habilitował się w 1972 r. na ATK. Jego dorobek naukowy to po-
nad 600 publikacji. Kierunki badawcze to m.in.: napięcia religijne w XVI wieku, początki 
chrześcijaństwa i struktur kościelnych w Polsce. Zajmował się także dziejami archidiecezji 
poznańskiej oraz historią dyplomacji papieskiej. J. Mandziuk, Banaszak Antoni, w: Słownik 
polskich teologów katolickich 1994-2003, red. J. Mandziuk, t. IX, Warszawa 2006, s. 44-54.

14 Ks. Franciszek Stopniak (ur. 1930), święcenia kapłańskie – 1952, doktorat z teologii 
– 1960 na KUL, a doktorat z archeologii – 1967 w Papieskim Instytucie Archeologii chrześ-
cijańskiej. W latach 1967-1971 był wykładowcą na KUL-u i ATK. W 1973 r. uzyskał na ATK 
habilitację. W 1atach 1982-1987 był kierownikiem Archeologii Starożytnego chrześcijań-
stwa Zachodniego i p.o. kierownika Katedry Historii Kościoła Starożytnego. W 1987 r. objął 
kierownictwo Katedry Historii Kościoła w czasach Nowożytnych. W 1985 r. otrzymał tytuł 
profesora nadzwyczajnego, a w 1993 r. tytuł profesora zwyczajnego. W 1atach 1992-1996 
był kuratorem kierunku Historii Kościoła na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych 
i Społecznych. Na jego seminarium naukowym powstało 7 rozpraw doktorskich. Jego kie-
runki badań to: dzieje Lubelszczyzny, Podlasia, chełmszczyzny, z zakresu historii Kościoła 
w okresie starożytnym, działalność Kościoła katolickiego w okresie II wojny światowej, 
biogramy i prace biograficzne. J. Mandziuk, P. Zwoliński, Stopniak Franciszek, w: Słownik 
polskich teologów katolickich, t. IX, s. 624-631.
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angażowi na Wydziale Teologii ATK podstawowe działy historii Kościoła 
zostały obsadzone: historia starożytna – ks. M. Banaszak, historia średnio-
wieczna – ks. H. Rybus, historia nowożytna – ks. H.E. Wyczawski, historia 
najnowsza – ks. F. Stopniak15. Krótki epizod wykładowczy na ATK na za-
sadzie wykładów zleconych z zakresu historii teologii miał ks. bp Wincen-
ty Urban (1972-1973)16. W połowie lat siedemdziesiątych pracownikami 
naukowymi zajmującymi się badaniami nad historią Kościoła i wykładow-
cami z tej dyscypliny naukowej na ATK, oprócz wyżej wymienionych, byli 
także ks. dr Jan Wysocki17 i ks. dr czesław Baran18.

W 1982 r. za zgodą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nastą-
piła reorganizacja dotychczasowych dwóch katedr. W wyniku tej restruk-
turyzacji utworzono cztery katedry. Katedrę Historii Kościoła Powszech-
nego oraz Katedrę Historii Kościoła w Polsce przekształcono w Katedrę 
Historii Kościoła Starożytnego, Katedrę Historii Kościoła Średniowiecz-
nego oraz w Katedrę Historii czasów Nowożytnych i Katedrę czasów 
Współczesnych Kościoła19. W ramach tych katedr prowadzono seminaria 
naukowe dla magistrantów i seminaria dla doktorantów. Studia i prace na-
ukowe obejmowały nauki teologiczno-historyczne.

Rozwój badań w zakresie historii Kościoła, odrębność metodologiczna 
oraz wzrost liczby studentów i wykładowców zachęciły władze ATK do 
podjęcia starań o wyodrębnienie kierunku Historia Kościoła z Wydziału Te-
ologicznego i powołanie nowego wydziału20. Zamysłem, który przyświecał 
utworzeniu Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych, było 
umożliwienie nowej organizacji studiów i badań naukowych w bardziej wy-
specjalizowanym zakresie. W 1987 r. na prośbę rektora ATK Ministerstwo 
Szkolnictwa Wyższego 16 czerwca wydzieliło z Wydziału Teologicznego 

15 H.E. Wyczawski, Kierunek Historii Kościoła, s. 130-131.
16 Tamże, s. 131.
17 Wysocki Jan Wojciech (1921-1988), archiwista, historyk Kościoła. W roku akad. 

1972/73 rozpoczął wykłady w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na Wydziale Te-
ologicznym z historii Kościoła do 1974 r. P. Latawiec, Wysocki Jan Wojciech, w: Słownik 
polskich teologów katolickich 1981-1993, t. VIII, s. 655-657.

18 Biuletyn Informacyjny Akademii Teologii Katolickiej 1974, nr 3, s. 26-27.
19 AAN, UdsW, sygn. 126/288, Pismo Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego 

i Techniki w Warszawie z dnia 15 marca 1982 roku, k. 91.
20 D. Milewski, Akta przewodów doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Kościelnych 

Nauk Historycznych i Społecznych ATK, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 96(2011), 
s. 39-40; AAN, UdsW, sygn. 126/288, Pismo Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki w Warszawie z dnia 15 marca 1982 roku, k. 91.
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Historię Kościoła i Nauki Społeczne i utworzyło z dniem 1 lipca Wydział 
Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych21. W ramach kierunku hi-
storycznego była specjalność – historia Kościoła. Kierunek miał prawo do 
doktoryzowania i habilitowania z zakresu historii Kościoła. Nowy Wydział 
miał następujące katedry: Historia Kościoła Starożytnego, Historia Kościo-
ła Średniowiecznego, Historia Kościoła w czasach Nowożytnych, Historia 
Kościoła w czasach Najnowszych. W roku akad. 1987/88 Wydział Kościel-
nych Nauk Historycznych i Społecznych zatrudniał trzech samodzielnych 
pracowników – historyków Kościoła: ks. M. Banaszaka (profesor nadzwy-
czajny), ks. F. Stopniaka (profesor nadzwyczajny), ks. H.E. Wyczawskiego 
(profesor zwyczajny)22. Pracownicy wymienionych katedr kontynuowali, 
ale już pod innym szyldem, prace badawcze dotyczące historii Kościoła 
rozpoczęte na Wydziale Teologicznym ATK23.

Zmiana nastawienia biskupów i przełożonych zakonnych do ATK 
zaowocowała zwiększeniem wysyłanych na studia na tej uczelni księży 
diecezjalnych i zakonnych oraz pozwoleniami na pracę w jej murach, dzię-
ki czemu systematycznie rosła liczba pracowników naukowo-dydaktycz-
nych24. Nowa sytuacja społeczno-polityczna w Polsce po 1989 r. oraz moż-
liwości kadrowe i większa oferta różnych kierunków studiów na tej uczelni 
warszawskiej dla potencjalnych studentów sprawiły, że za zgodą władz 
państwowych 1 października 1999 r. ATK przekształcono w Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W wyniku nowej reorganizacji Wydział 

21 W myśl zarządzenia nr 12 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 
1987 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 
powstał w tej uczelni Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych z dniem 1 lipca 
1987 r. Nawiązując do art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i ty-
tułach naukowych (Dz.U. z 1985 r., nr 42, poz. 202), oraz przepisów obowiązujących do dnia 
12 sierpnia 1987 r., a także przepisów dotyczących wniosków o uprawnienia do nadawania 
stopni naukowych (art. 3 ust. 1, pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 14) wymienionej wyżej ustawy, 
także po wspomnianym terminie 12 sierpnia 1987 r. AAN, UdsW, sygn.126/296, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego /za pośrednictwem ks. Rektora ATK, k. 36-38.

22 AAN, UdsW, sygn. 126/296, Wykaz pracowników zatrudnionych na Wydziale Te-
ologicznym w roku akademickim 1986/87, k. 8; tamże, Wykaz pracowników zatrudnionych 
na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK w roku akademickim 
1987/88, k. 22.

23 AAN, UdsW, sygn. 126/296, Wykaz pracowników zatrudnionych na Wydziale Koś-
cielnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK w roku akademickim 1987/1988, k. 22.

24 Między innymi ks. Ludwik Królik od 1997 do 1999 r. pracował na ATK. J. Mandziuk, 
Królik Ludwik, w: Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, t. IX, s. 328-329.



 DOROBEK HISTORIOGRAFIcZNy POLSKIcH HISTORyKóW KOŚcIOŁA  35

Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych przyjął nazwę Wydział 
Nauk Historycznych i Społecznych. W ramach tego Wydziału zaczął dzia-
łać Instytut Nauk Historycznych, w którym kontynuowano kierunki badań 
nad dziejami Kościoła katolickiego w Polsce i w świecie. Do tego roku 
(2014) na Wydziale działała Katedra Historii Kościoła w Starożytności 
i Średniowieczu oraz Katedra w czasach Nowożytnych i Najnowszych25.

Oprócz pracy dydaktycznej pracownicy naukowi zajmujący się histo-
rią Kościoła rozwijali w omawianym okresie ożywioną działalność nauko-
wo-badawczą. Do zasadniczych kierunków badań przez nich prowadzo-
nych w ramach różnych przedsięwzięć możemy zaliczyć: historia Kościo-
ła katolickiego, historia Kościołów reformowanych, heraldyka kościelna, 
archiwistyka kościelna, monastycyzm chrześcijański wschodni i zachodni, 
biografistyka, edycja źródeł26. W jej wyniku powstały liczne publikacje 
w postaci monografii, artykułów, podręczników akademickich. Z tych 
ostatnich na szczególną uwagę zasługują dwa: Przygotowanie do studiów 
w archiwach kościelnych, autorstwa ks. Hieronima Eugeniusza Wyczaw-
skiego (miała kilka wydań)27, oraz pięciotomowa Historia Kościoła Katoli-
ckiego autorstwa ks. Mariana Banaszaka (Warszawa 1986-1992). Ważnym 
i cenionym osiągnięciem tego środowiska naukowego jest wielotomowy 
(dokładnie 9 tomów) Słownik polskich teologów katolickich, wydawany 
najpierw pod redakcją ks. profesora H.E. Wyczawskiego, ks. Ludwika 
Grzebienia, a następnie ks. profesora Józefa Mandziuka28. Ten ostatni wy-
dał osobno Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945-1992 
(Warszawa 1997).

Pomocą w publikowaniu dorobku naukowego było przejęte po Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego wydawnictwo Katedry 
Historii Kościoła w Polsce „Studia Historico-Ecclesiastica”. Zostało ono 
jednak w 1962 r. z inicjatywy ks. H.E. Wyczawskiego przekształcone na 
półrocznik „Studia Theologica Varsaviensia”. Od 1994 r. w ramach Wy-

25 K. Łatak, Instytut Nauk Historycznych, w: Słownik biograficzny pracowników na-
ukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2012, s. 27-30.

26 K. Łatak, Instytut Nauk Historycznych, s. 27-30; AAN, UdsW, sygn. 126/284, cha-
rakterystyka uczelni (31.12.1985), k. 72.

27 H.E. Wyczawski, Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych, Warszawa 
1956; tenże, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 
1989.

28 K. Łatak, Instytut Nauk Historycznych, s. 27-30.
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działu Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych zaczęto wydawać 
czasopismo „Saeculum christianum”. Pismo historyczno-społeczne. Jego 
wieloletnim redaktorem był ks. Józef Mandziuk.

W tym ośrodku naukowym wydawano również naukowe pisma se-
ryjne: Bibliografia historii Kościoła w Polsce; Kościół katolicki na zie-
miach Polski w czasie II wojny światowej oraz Studia z historii Kościoła 
w Polsce29.

Bibliografię Historii Kościoła w Polsce zaczęto wydawać z inicjatywy 
ks. profesora H.E. Wyczawskiego. celem tego wydawnictwa było ułatwie-
nie badaczom historii Kościoła wyszukiwanie już opublikowanych zagad-
nień z tego zakresu. Starano się w niej umieścić wszystko, co należy do 
historii Kościoła katolickiego w Polsce, łącznie z jej naukami pomocniczy-
mi. Kładziono nacisk na jak największą w miarę możliwości kompletność 
informacji30. Umieszczano w niej druki zwarte, wydawnictwa zbiorowe, 
czasopisma, kalendarze, rozprawy z prac zbiorowych i recenzje. Pierwszy 
tom pod redakcją ks. H.E. Wyczawskiego ukazał się w 1977 r.31 Objął on 
lata 1944-1970 i składał się z trzech części. Kolejny tom Bibliografii hi-
storii Kościoła w Polsce za lata 1971-1972 (wydany w 1977 r.) opracował 
ks. F. Stopniak. Dwa następne tomy: jeden za lata 1973-1974 (wydany 
w 1978 r.) oraz drugi za lata 1978-1979 (wydany w 1985 r.), zostały opra-
cowane przez ks. M. Banaszaka. Tom obejmujący lata 1975-1977, składa-
jący się z części I i II, został opracowany przez Ryszarda Żmudę i wydany 
w 1982 r. On też opracował i wydał w 1989 r. przy współpracy Piotra 
Latawca Bibliografię historii Kościoła w Polsce za lata 1980-1981. Skła-
dała się ona z dwóch części. W 1997 r. ukazały się trzy części Bibliografii 
historii Kościoła w Polsce za lata 1982-1984. Ich redaktorem był również 
R. Żmuda.

W tym miejscu warto też wspomnieć o innym wydawnictwie zwar-
tym, a mianowicie o Bibliografii produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 
1945-1995 pod redakcją R. Żmudy. Tom I składał się z cz. 1 i 2. Ukazał 
się w 2000 r. Tenże autor wydał także w 2002 r. Bibliografię produkcji wy-

29 AAN, UdsW, sygn.126/296, Informacja o działalności naukowej Wydziału Teolo-
gicznego, k. 6.

30 M. Banaszak, Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1973-1974, Warszawa 
1978, s. 9.

31 Od września 1973 r. władze ATK przydzieliły na 3 dni w tygodniu do pracy nad jej 
przygotowywaniem bibliotekarza Biblioteki Głównej ATK mgr. Ryszarda Żmudę. H.E. Wy-
czawski, Kierunek Historii Kościoła, s. 130-131.
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dawniczej zakonów w Polsce 1996-2000, t. I, cz. 3 i 4. Przedstawiają one 
rezultaty działalności instytutów życia konsekrowanego w zakresie słowa 
drukowanego. Ta bibliografia „dokumentuje wkład wspólnot zakonnych 
w rozwój drukarstwa i ruchu wydawniczego w naszej Ojczyźnie i poza 
jej granicami w okresie pół wieku po zakończeniu drugiej wojny świato-
wej”. Są w niej zawarte źródła drukowane, rękopiśmienne i opracowania. 
Bibliografia za lata 1945-1995 zawiera 5761 pozycji wydawniczych32. Jest 
to praca bardzo przydatna dla historyków. Innym dziełem tego autora jest 
także Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za 
lata 1980-1990, wydana w Warszawie w 2001r. Pod koniec lat siedem-
dziesiątych ukazała się także Bibliografia piśmiennictwa oblężenia Jasnej 
Góry za lata 1655-1975, opracowana przez o. Janusza Zbudniewka i Hen-
ryka czerwienia33.

W 1969 r. powołano na ATK, z inicjatywy ówczesnego prorektora, 
ks. Jana Stępnia, komisję historyczną w celu zbadania i opracowania za-
gadnienia dotyczącego postawy i działalności duchowieństwa katolickie-
go w czasie okupacji w latach 1939-1945. Zaangażowana w ten projekt 
badawczy grupa uczonych z ATK zwróciła się do społeczeństwa z prośbą 
o nadsyłanie dokumentacji dotyczącej udziału duchowieństwa katolickie-
go w Polsce w walce z okupantem hitlerowskim. Apel spotkał się z odze-
wem społecznym, dzięki czemu otrzymano sporo interesującego materiału 
źródłowego i relacji ustnych. Na czele tej komisji stanął ks. Franciszek 
Stopniak, który w 1971 r. utworzył na ATK ośrodek badawczy w zakresie 
najnowszej historii Kościoła w Polsce. Uczelnia nawiązała w tej sprawie 
także współpracę z innymi ośrodkami badawczymi oraz Główną Komisją 
Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. W 1972 r. opracowano specjalny 
kwestionariusz do badań i zbierania materiałów poświęcony tej problema-
tyce, określający też zakres badań powstałego ośrodka badawczego34.

W ramach tego projektu badawczego zaczęto wydawać, pod redakcją 
ks. F. Stopniaka, serię wydawniczą – Kościół katolicki na ziemiach Polski 
w czasie II wojny światowej. W latach 1973-1988 opublikowano materiały 
i studia, martyrologię, relacje, pełne opracowania naukowe poszczegól-

32 R. Żmuda, Wstęp, w: Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945-
1995, t. I, Warszawa 2000, s. 7-8.

33 Bibliografia piśmiennictwa oblężenia Jasnej Góry za lata 1655-1975, oprac. 
H. czerwień i J. Zbudniewek, Warszawa 1979.

34 Biuletyn Informacyjny Akademii Teologii Katolickiej 1974, nr 2, s. 15.
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nych zagadnień, m.in. poszczególnych zakonów i zgromadzeń zakonnych, 
oraz zniszczeń w kościołach. Publikowano w tej serii również pamiętniki 
księży świadków wydarzeń z życia Kościoła w latach okupacji. Ukazało 
się kilkanaście tomów i zeszytów.

Pierwszy tom tych studiów, liczący 290 stron, ukazał się w 1973 r. i za-
wierał prace siedmiu historyków. Prezentował on działalność duchowień-
stwa katolickiego i osób konsekrowanych w Polsce w czasie II wojny świa-
towej oraz ich udział w ruchu oporu. Praca T. Frącka Zgromadzenie Sióstr 
Rodziny Marii w latach 1939-1945 dotyczyła działalności tego zgromadze-
nia na rzecz osób poszkodowanych przez wojnę i okupację (pielęgnowanie 
rannych żołnierzy we wrześniu 1939 r., organizowanie punktów sanitar-
nych, pomoc polskim uciekinierom w Rumunii, ukrywanie wojskowych 
pragnących uniknąć niewoli, ratowanie młodzieży polskiej przed wywo-
żeniem na roboty do Niemiec, opieka nad więźniami, starcami i sierotami, 
ukrywanie dzieci żydowskich, dożywianie ludności, pomoc oddziałom par-
tyzanckim i członkom ruchu oporu oraz żołnierzom polskim i radzieckim 
w latach 1944-1945). Ks. S. Galant omówił działalność społeczno-chary-
tatywną marianina ks. Władysława Łysika w latach 1939-1945. Ks. A. Ba-
ciński przedstawił martyrologię polskich kapłanów katolickich w Gdańsku 
w latach 1939-1945. Ks. A. Jedynak zaprezentował Męczeńskie dzieje Se-
minarium Duchownego w Tarnowie w okresie okupacji hitlerowskiej w la-
tach 1939-1945. Pallotyn ks. T. Gliński ukazał Martyrologium polskich pal-
lotynów w II wojnie światowej. A. Tokarz opisał działalność księdza Leona 
Poeplau. Ks. F. Stopniak w artykule Tajna organizacja polskich kapelanów 
wojskowych w latach II wojny światowej przedstawił zarys organizacyj-
ny i działalność duszpasterską polskich księży katolickich w strukturach 
wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego. Ks. J. Wysocki w artykule 
Kościół i duchowieństwo polskie wobec sprawy śląskiej. (Na marginesie 
walki o przyłączenie Górnego Śląska do Polski w latach 1920-1921) ukazał 
działalność księży i biskupów polskich, a także nuncjusza Rattiego w czasie 
plebiscytu na Górnym Śląsku w 1920 r.35

W tomie XI (1981) opublikowano pracę Teresy Frącek RM pt. Zgroma-
dzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii w latach 1939-1945. W tomie 
XII (1982) zamieszczono pracę ks. Franciszka Stopniaka pt. Polskie świąty-

35 Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej. Materiały i Stu-
dia. Zeszyt I. Wyd. ATK, pod red. F. Stopniaka, ss. 290, Biuletyn Informacyjny Akademii 
Teologii Katolickiej 1974, nr 2, s. 15-17.
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nie katolickie podczas II wojny światowej. W tomie XIV, z. 7 (1985) opubli-
kowano następujące teksty: ks. Józefa Sikorskiego – Jezuici prowincji wiel-
kopolsko-mazowieckiej w okresie II wojny światowej w Dachau; ks. Jana 
Kota – Pallotyni polscy w walce z okupantem hitlerowskim w okresie II woj-
ny światowej; ks. Bolesława Micewskiego – Zarys dziejów prowincji zmar-
twychwstańców. Tom XV, z. 1 (1988) zawiera pamiętniki księży: Michała 
Słowikowskiego – Szkic pamiętnikarski z lat okupacji niemieckiej na Lubel-
szczyźnie oraz Romana Soszyńskiego – Pamiętnik z lat okupacji.

Ks. profesor H.E. Wyczawski zainicjował również publikowanie prac 
doktorskich kierunku historycznego w serii wydawniczej Studia z histo-
rii Kościoła w Polsce36. W tomie I zamieszczono następujące artykuły: 
ks. Stanisława Dobrzanowskiego – Biskup Antoni Gałecki wikariusz apo-
stolski krakowski, ks. Tadeusza Frechowicza – Duszpasterska działalność 
Beniamina Szymańskiego biskupa podlaskiego, ks. Kazimierza Gabryela 
– Działalność kościelna bpa Piotra Tomickiego, ks. Andrzeja Mazurka 
OFM – Kasata zakonu Bernardynów w zaborze pruskim. W tomie V zna-
lazły się dysertacje: ks. Tadeusza Krahela – Historiografia (archi)diece-
zji wileńskiej do roku 1939, ks. Stanisława Grada – Kościelna działalność 
arcybiskupa i prymasa Jana Łaskiego. W tomie VI (1979) opublikowano 
pracę Ryszarda Żmudy pt. Działalność dydaktyczna i pisarska profesorów 
i wychowawców Warszawskiej Akademii Duchownej 1837-1867. W tomie 
VII (1983) ukazały się prace: Michała Grzynowskiego pt. Kościelna dzia-
łalność Michała Jerzego Poniatowskiego Biskupa Płockiego 1773-1785 
i Kazimierza Lenia – Rekonstrukcja archiwum dawnego Kolegium Jezu-
itów św. Jana w Jarosławiu. Tom VIII (1987) zawiera monografie: Wi-
tolda Kujawskiego pt. Krzesław z Kurozwęk jako wielki kanclerz koronny 
i biskup wrocławski, Zofii chomiuk – Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej 
Loretańskiej w pierwszym etapie rozwoju 1920-1949, Haliny Strzeleckiej – 
Początki zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii 1923-1945.

Jak już wspomniano, pracownicy naukowi środowiska warszawskie-
go, mimo zawiłych dziejów swojej uczelni na przestrzeni pięćdziesięciu 
lat, mają na swoim koncie znaczne osiągnięcia dydaktyczne i badawcze. 
Opublikowali wyniki swoich badań poszerzające historiografię w zakresie 
historii Kościoła oraz wypromowali wielu doktorów. Pierwsze nowo ot-
warte przewody doktorskie datują się na jesień 1955 r. Ogółem liczba prze-
wodów doktorskich z zakresu nauk historycznych Wydziału Teologiczne-

36 J. Mandziuk, Wyczawski Hieronim Eugeniusz, s. 643-645.
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go ATK za lata 1955-2013 wynosi kilkadziesiąt. Mniej było przewodów 
habilitacyjnych – tylko kilkanaście w latach 1967-2013.

W ich dorobku historiograficznym dotyczącym zagadnień z historii 
Kościoła, możemy wyróżnić kilka zasadniczych działów, a mianowicie: 
prace z zakresu nauk pomocniczych historii Kościoła; prace o tematyce 
monasteriologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów francisz-
kanów, paulinów, kanoników regularnych, karmelitów, michaelitów, zgro-
madzeń zakonnych męskich i żeńskich; publikacje z biografistyki (zwłasz-
cza biskupów) i hagiografii; studia z zakresu dziejów Kościoła w Polsce; 
z dziejów diecezji, parafii, organizacji kościelnej czy dziejów życia religij-
nego lokalnych społeczności.

W obszarze dotyczącym biografistyki na szczególną uwagę zasługują 
następujące prace dotyczące biografii biskupów: ks. H. Rybusa – Prymas 
Maciej Drzewicki. Działalność kościelna w diecezji przemyskiej (Warsza-
wa 1968); F. Stopniaka – Franciszek Jaczewski, biskup lubelski (Warszawa 
1988); ks. H.E. Wyczawskiego – Biskup Piotr Gembicki 1585-1657 (Kra-
ków 1957); ks. H.E. Wyczawskiego – Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliń-
ski (1822-1895) (Warszawa 1975); ks. Józefa Mandziuka – Karol Franci-
szek Neander biskup sufragan wrocławski (1626-1693) i jego księgozbiór 
(Warszawa 1985). W tej grupie nie sposób pominąć prace doktorskie, jakie 
powstały na seminariach doktoranckich i zostały obronione na ATK pod 
kierunkiem jej pracowników naukowych. Są to m.in. rozprawy: Tadeusza 
Fręchowicza – Beniamin Szymański – biskup podlaski. Cz. I, Lata 1856-
1861; Jana Wojciecha Wysockiego – Józef Ignacy Rybiński biskup włoc-
ławski i pomorski 1777-1806. Zarys biograficzny na tle rządów diecezją; 
Kazimierza Gabryela – Działalność kościelna biskupa Piotra Tomickiego; 
Gintera Ćwięczka – Królewicz Karol Ferdynand Waza jako biskup wroc-
ławski; Stanisława Grada – Kościelna działalność prymasa Jana Łaskiego; 
Michała Grzybowskiego – Kościelna działalność Michała Jerzego Ponia-
towskiego biskupa płockiego 1773-1785; Witolda Kujawskiego – Krzesław 
z Kurozwęk jako wielki kanclerz koronny i biskup włocławski; Wojciecha 
Frątczaka – Biskup Michał Kozal. Życie – męczeństwo – kult; Krzysztofa 
Gruczyńskiego – Biskup Michał Klepacz (1893-1967). Życie i działalność; 
Tadeusza Białousa – Biskup Stanisław Kostka Łukomski (1874-1948); Pio-
tra Rutkowskiego – Polscy biskupi jako Ojcowie Soboru Watykańskiego II; 
Katarzyny Grabskiej-Gliwki – Arcybiskup Bronisław Dąbrowski – życie 
i działalność (1917-1997). Są też inne prace z zakresu biografistyki np.: 
Jerzego Mrówczyńskiego – Ksiądz Walerian Kalinka. Życie i działalność 
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(Poznań 1972); Teofila Wojciechowskiego – Tomasz Strzępiński (1398-
1460), Bolesława Micewskiego – Bogdan Jański. Założyciel Zgromadze-
nia Zmartwychwstańców 1807-184037.

Innym polem badawczym, które także zaowocowało opracowaniami, 
była kwestia dociekań nad dziejami bibliotek parafialnych i zakonnych 
oraz archiwów czy heraldyki kościelnej. W tym zakresie mamy tutaj prace: 
Józefa Mandziuka – Dzieje biblioteki parafialnej w Nysie, Stanisława Po-
niatowskiego – Biblioteka kapituły łowickiej do końca XVIII wieku, Pawła 
Dudzińskiego – Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne Kościo-
łów chrześcijańskich, Karola Maciejko – Archiwum i kancelaria kościelna 
w Brodnicy. Historia i analiza na tle dawnych i najnowszych dziejów mia-
sta i parafii farnej.

W wyniku podjętych badań nad dziejami parafii, powstały następują-
ce monografie: H.E. Wyczawskiego – Augustiańska parafia w Radomyślu 
nad Sanem, i tego samego autora – Augustiańska parafia w Radomyślu 
nad Sanem (Warszawa 1964), oraz dysertacje doktorskie: Stefana Ryłki – 
Dzieje parafii Gietrzwałd na Warmii po rok 1877; Wilhelma Gaj-Piotrow-
skiego – Parafia rozwadowska na tle przemian społeczno-gospodarczych 
w latach 1740-1944; Józefa Sojdy – Dzieje parafii Mstów; Barbary Marty 
Bąk – Dzieje parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Małopolskim 
w latach 1946-2006; Mariusza Adama Godka – Dzieje parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle w okresie niewoli narodowej 
(1772-1918); Marka Michała Smoły – Dzieje parafii pod wezwaniem Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach w latach 
1938-2008 na tle stosunków religijno-kulturowych miasta; Pawła Grzeszka 
– Dzieje Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca N.M.P. w Sokołowie 
Podlaskim w XIX i XX wieku; Mariusza Rombla – Dzieje parafii Warsza-
wice w latach 1914-1939; Piotra Zwolińskiego – Sanktuarium Matki Bo-
żej Studziańskiej w latach 1671-1865; Zygmunta Zaborskiego – Z dziejów 
parafii Lelów i Staromieście. Powstały też prace poświęcone kwestiom 
organizacji kościelnej, dziejom kościelnym niektórych miejscowości oraz 
życiu religijnemu, np.: Grzegorza Wejmana – Organizacja kościelna Ka-

37 D. Milewski, Akta przewodów doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauk histo-
rycznych i społecznych Wydziału Teologicznego ATK, Tabela nr 1. Akta przewodów dok-
torskich z zakresu nauk historycznych i społecznych Wydziału Teologicznego ATK, Tabela 
nr 2. Akta przewodów habilitacyjnych z zakresu nauk historycznych i społecznych Wydziału 
Teologicznego ATK (maszynopis w posiadaniu Autora).
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mienia w średniowieczu (1124-1544); Tadeusza Bacha – Organizacja Koś-
cioła w Gdańsku średniowiecznym; Danuty Maj – Dzieje kościelne Os-
trowa Wielkopolskiego od 1400-1990; Lecha Nowaka – Organizowanie 
życia kościelnego na Ziemiach Zachodnich w latach 1945-1950 na przy-
kładzie Legnicy; H.E. Wyczawskiego – Kościelne dzieje Wiązownicy (Kra-
ków 1948); Witold Kujawskiego – Kościelne dzieje Sieradza (Włocławek 
1998); Dawida Urbańczyka – Kościelne dzieje Pabianic w latach 1086-
1797; Ryszarda Rybickiego – Życie religijne ludności wyznania rzymsko-
katolickiego deportowanej na Sybir z Kresów Wschodnich II Rzeczpospo-
litej w latach 1940-1941; Grzegorza Wodzińskiego – Życie religijne ewan-
gielików – reformowanych w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku w świetle 
najstarszych agend; Zbigniewa Mikołajczyka – Życie religijne w Twierdzy 
Modlin; Władysława Zdeba – Przejawy życia religijno-społecznego w Sta-
lowej Woli; Leszka cichobłazińskiego – Problematyka tolerancji w Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej; Kazimiery Jaworskiej – Etos społeczeń-
stwa polskiego doby saskiej w świetle wybranych ówczesnych kazań; Marii 
Żmichrowskiej – Problematyka religijna i dydaktyczno-wychowawcza pol-
skich czasopism dla dzieci i młodzieży szkolnej w latach 1918-1939 (War-
szawa 1992); Janusza Odziemkowskiego – Służba duszpasterska Wojska 
Polskiego 1914-1945 (Warszawa 1998); Edwarda Warchoła – Polski Na-
rodowy Kościół Katolicki w okresie II Rzeczypospolitej (Wrocław 1989)38.

Kolejna grupa zagadnień należąca do dorobku naukowego środowi-
ska warszawskiego, to historiografia Kościołów lokalnych, należą tu m.in. 
dysertacje: Mariana Marguża – Diecezja kujawska w latach 1772-1795; 
Stanisława Dobrzanowskiego – Restauracja diecezji krakowskiej w latach 
osiemdziesiątych XIX wieku; czesława Tomczyka – Diecezja częstochow-
ska w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945; Zbigniewa Skiełczyńskie-
go – Archidiecezja warszawska w latach 1818-1830; Franciszka Stopnia-
ka – Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku 
(Warszawa 1975); Władysława Zwierza – Diecezja chełmińska za czasów 
biskupa Andrzeja Olszowskiego 1661-1674; Edwarda Napierały – Historia 
Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. za rządów ks. dra Edmun-
da Nowickiego (1945-1951); Tadeusza Krahela – Historiografia (archi)
diecezji wileńskiej do 1939 roku; Jerzego Myszora – Stosunki parafialno-
-duszpasterskie w górnośląskiej części diecezji wrocławskiej w XIX wieku; 
Wiktora Skworca – Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej w la-

38 Tamże.



 DOROBEK HISTORIOGRAFIcZNy POLSKIcH HISTORyKóW KOŚcIOŁA  43

tach 1945-1989; czesława Pesta – Bractwa i stowarzyszenia kościelne 
katolików świeckich w archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1848-1939; 
Tomasza Kowalczyka – Kościół katolicki na Łużycach Górnych w latach 
1919-1990; Julii Dziwoki – Kościół katolicki wobec szkolnictwa w woje-
wództwie śląskim w latach 1922-1939; Zdzisława Kruczka – Diecezja ka-
tolicka Wabag w Papui Nowej Gwinei w latach 1982-1992; Ludwika Grze-
bienia – Pionierski trud misjonarzy słowiańskich w Zambii, 1881-1969; 
Ireny Lewickiej – Grekokatolicy na Pomorzu Zachodnim w latach 1947-
2004; Jacka Żurka – Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim 
w latach 1949-1956; Gabriela Matuszkiewicza – Akcja katolicka w Diece-
zji Włocławskiej do 1939 roku; Dariusza Krzemińskiego – Duszpasterskie 
akcje trzeźwościowe i reakcje władz rosyjskich w diecezji płockiej 1831-
1863; Andrzeja Zakrzewskiego – Patriotyczne i religijne postawy człon-
ków straży ogniowych na terenie Diecezji Płockiej w latach 1875-1939; 
Alexandra Aoudi Golike – Historia Kościoła Katolickiego we Wschodnim 
Kamerunie: od Wikariatu Apostolskiego Doume do Prowincji Kościelnej 
Bertoua (1949-1994); Jerzego Steckiewicza – Kościół katolicki w Obwo-
dzie Kaliningradzkim w latach 1945-200939.

Badania nad zagadnieniami II wojny światowej przyniosły wyniki 
w postaci takich monografii, jak: Wiktor Jacewicz – Martyrologium pol-
skiego duchowieństwa katolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 
1939-1945 (z. 1-4, Warszawa 1977-1978); Wiesław Jan Wysocki – Życie 
religijne więźniów KL Auschwitz 1940-1945; Dariusz chodyniecki – Ka-
pelani Ludowego Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej; cyprian 
Wilanowski – Konspiracyjna działalność duchowieństwa katolickiego na 
Wileńszczyźnie w latach 1939-1944; Robert Andrzej Zapart – Duchowień-
stwo Kościoła katolickiego na Rzeszowszczyźnie wobec działalności Pol-
skiego Państwa Podziemnego.

Kwestiom szkolnictwa katolickiego i kształcenia duchownych poświę-
cono takie prace, jak: Antoni Otręba – Dzieje niższych kolegiów duchow-
nych przy kolegiacie w Łasku 1525-1819; Ryszard Żmuda – Działalność 
dydaktyczna i pisarska profesorów i wychowawców Warszawskiej Akade-
mii Duchownej (1837-1867)40.

Ważnym polem badawczym omawianego środowiska były i są zagad-
nienia związane z problematyką ogólnie zwaną dziejami monastycyzmu. 

39 Tamże.
40 Tamże.
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W jego dorobku wymienia się następujące prace: H.E. Wyczawski – Alwer-
nia. Dzieje klasztoru OO. Bernardynów (Kraków 1957); H.E. Wyczawski, 
K.J. Grudziński (red.) – Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach 
historycznych (Kalwaria Zebrzydowska 1985); H.E. Wyczawski – Bernar-
dyni polscy, t. III [1772-1946] (Kalwaria Zebrzydowska 1992); Władysław 
Petecki – Wizytki warszawskie (zarys monograficzny); Andrzej Mazurek 
– Kasata Zakonu Bernardynów w zaborze pruskim; Franciszek Murawiec 
– Klasztor Bernardynów św. Anny w Warszawie 1454-1864; Teresa Frącek 
– Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii w latach 1939-1945; 
Józef Mandziuk – Franciszkanie konwentualni we Wrocławiu (Wrocław 
1997); Krystyna Trela – Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus w latach 
1887-1946; Kazimierz Leń – Kolegium Jezuitów św. Jana w Jarosławiu 
1571-1773; Andrzej Kuśmierski – Dzieje Braci Szkół Chrześcijańskich na 
ziemiach polskich; Danuta Karwowska – Historia Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek Świętej Rodziny w latach 1945-1967; Kazimierz Łatak – Pre-
pozytura Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimie-
rzu pod Krakowem do końca XVI wieku; Zakony św. Franciszka w Pol-
sce w latach 1772-1970, t. I-III; t. I: Zgromadzenia męskie i żeńskie oraz 
klasztory klauzurowe, t. II: Franciszkanie i kapucyni, t. III: Zakon braci 
mniejszych – franciszkanów, red. J. Bar (Warszawa 1978); Józef Makar-
czyk – Kustodia Grodzieńska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
w latach 1687-1832; Stanisław Nalbach – Kultura Intelektualna kanoni-
ków regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała; Bożena Zakrzew-
ska – Zagadnienia patriotyczne w literaturze Jasnogórskiej do końca XVII 
wieku; Marek Adam Dettlaff – Bracia Mniejszości konwentualni w Wilnie 
do 1864 roku; Marcin Różański – Zgromadzenie św. Michała Archanio-
ła w Polsce w latach 1945-2004; Dorota Zielińska – Dzieje Karmelitów 
Bosych w Przemyślu w latach 1620-1989; Eugeniusz Grzegorz Wiązow-
ski – Salezjanie na Pomorzu Środkowym w latach 1945-2000; Paweł cho-
dór, Zakony męskie w (Archi)diecezji Wrocławskiej za rządów kardynała 
Adolfa Bertrama (1914-1945); Jacek Podkamienny – Amerykańscy trapi-
ści w świetle pism Tomasza Mertona; Joanna Katarzyna Rożek-Oślizło – 
Dzieje Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Rzeszowie 
w latach 1936-2006; Andrzej Matusiewicz – Życie i działalność bonifratra 
Ludwika Perzyny (1742-1800); Wojciech chodór – Żeńskie wspólnoty za-
konne w (Archi)-diecezji Wrocławskiej za rządów Kardynała Adolfa Ber-
trama (1914-1945); Tomasz Krystian Wiśniewski – Dzieje Zgromadzenia 
Księży Orionistów w Polsce w latach 1945-2000; Małgorzata Gaweł – 
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Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności 
Bożej w Łące w latach 1860-2010.

Po utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wzro-
sła liczba pracowników naukowych na tej uczelni zajmujących się ba-
daniami nad historią Kościoła. Obok ks. Józefa Mandziuka41, o. Janusza 
Zbudniewka42, ks. Jerzego Myszora pracę podjęli: ks. Waldemar Gliński43, 
ks. Waldemar Graczyk44, ks. Paweł Dudziński45, ks. Kazimierz Łatak46, 
ks. Jan Pietrzykowski47, ks. Dominik Zamiatała48, ks. Piotr Zwoliński, 
ks. Wojciech Zawadzki49.

41 Ks. Józef Mandziuk zajmuje się badaniami dotyczącymi historii Kościoła katoli-
ckiego na Śląsku, hagiografią, biografistyką i bibliografią, bibliotekoznawstwem, dziejami 
Polonii w Niemczech, dziejami protestantyzmu w Polsce, monastycyzmem śląskim, sztuką 
sakralną na Śląsku. Mandziuk Józef, w: Słownik biograficzny pracowników naukowo-dydak-
tycznych, s. 156-157; zob. też. W. Gliński, Bibliografia ks. prof. dra hab. Józefa Mandziuka 
(układ rzeczowy), w: Lux ex Silesia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi 
Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, red. W. Gliński, Warszawa 2013, s. 33-94.

42 Najwybitniejszy znawca problematyki paulińskiej, Janusz Zbudniewek, w: Słownik 
biograficzny pracowników naukowo-dydaktycznych, s. 233-234; zob. też G. Prus, Wykaz do-
robku naukowego i dydaktycznego o. prof. Janusza Zbudniewka, w: Veritati serviens. Księga 
pamiątkowa Ojcu Profesorowi Januszowi Zbudniewkowi ZP, red. J. Dzięgielewski, T. Kraw-
czak, K. Łatak, W.J. Wysocki, Warszawa 2009, s. 29-62.

43 Prowadzi badania dotyczące: historii Kościoła w Królestwie Polskim w XIX wie-
ku, stosunków wyznaniowych w Królestwie Polskim w XIX wieku, prosopografii, historii 
szkolnictwa kościelnego na ziemiach polskich w XIX wieku, prawa wyznaniowego w Kró-
lestwie Polskim w XIX wieku, historii diecezji łódzkiej. Gliński Waldemar, w: Słownik bio-
graficzny pracowników naukowo-dydaktycznych, s. 105-106.

44 Jego badania naukowe obejmują m.in. rolę episkopatu mazowieckiego na tle polity-
ki mazowieckiej i polskiej; diecezję płocką, jej strukturę i instytucje; zagadnienia dotyczą-
ce klasztorów różnych reguł zakonnych z terenu Mazowsza i Małopolski; kulturę książki 
oraz księgozbiory historyczne tak zakonne, jak i diecezjalne. Graczyk Waldemar, w: tamże, 
s. 110-111.

45 Zajmuje się głównie heraldyką. Dudziński Paweł, w: tamże, s. 95-96.
46 Zajmuje się badaniami dotyczącymi nauk pomocniczych historii, historią średnio-

wieczną i nowożytną, monasteriologią chrześcijańską, historią chrześcijaństwa i jego obrzę-
dów, historią myśli teologicznej, archiwistyką. Łatak Kazimierz, w: tamże, s. 150.

47 Główne jego pole badawcze dotyczy historii salezjanów. Pietrzykowski Jan, w: tam-
że, s. 181-182.

48 Zajmuje się badaniami nad następującą problematyką: Kościół w okowach totalita-
ryzmu sowieckiego; historia życia zakonnego; Kościół katolicki i inne wyznania chrześci-
jańskie w państwach totalitarnych XX wieku. Zamiatała Dominik, w: tamże, s. 226.

49 Zajmuje się kościelnymi dziejami Prus XVI-XIX wieku, prezbiterologią, prosopo-
grafią, archiwistyką, monasteriologią pruską, Zawadzki Wojciech, w: tamże, s. 232.
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Praca badawcza dotycząca dziejów Kościoła nie ogranicza się tylko 
do pracowników Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Prowadzą 
ją również pracownicy naukowi z innych wydziałów, np. ks. dr hab. Józef 
Łupiński z Katedry Historii Kościoła na Wydziale Teologii50.

Opracowania z zakresu historii obejmujące problematykę kościelną 
publikują również inni pracownicy naukowi UKSW, np. Jolanta Marszal-
ska51, Jan Wiesław Wysocki52, Jan Żaryn53.

W tym ostatnim kilkunastoletnim okresie w dorobku historiograficz-
nym ośrodka warszawskiego dominują prace z zakresu historii monastycy-
zmu: W. Graczyk, J. Kwiatkowski – Jezuici w Płocku 1611-1773 (Warsza-
wa 2002); W. Graczyk – Księgozbiór klasztoru eremu karmelitów bosych 
w Czernej od XVII do końca XIX wieku. Studium z dziejów kultury inte-
lektualnej i duchowej (Kraków 2011); W. Graczyk, J. Marszalska – Klasz-
tor karmelitów bosych w Czernej od pierwszej połowy XVII do końca XIX 
wieku. Dzieje – kultura – ludzie (Kraków 2014); K. Łatak (red.) – Klasztor 
Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okre-
sie przedtrydenckim (Łomianki 2012); K. Łatak – Przemijanie i trwanie. 
Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce (Kraków 
2009); K. Łatak – Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regular-
nych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku (Kraków 
2009); K. Łatak – Poczet rządców opactwa Bożego Ciała kanoników regu-
larnych laterańskich w Krakowie (Kraków 2005); K. Łatak (red.) – Mstów. 
Miasto–klasztor–parafia na przestrzeni wieków (Łomianki 2013); K. Łatak 
– Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na prze-
strzeni dziejów (Kraków 2002); D. Zamiatała – Zakony męskie w polityce 
władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989. Problematyka or-
ganizacyjno-personalna, t. I (Łomianki 2011); D. Zamiatała – Zakony mę-
skie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, t. II: 

50 Zajmuje się historią Kościoła katolickiego w Polsce, dziejami grekokatolików, hi-
storią kształcenia w seminariach. Ks. dr hab. Józef Łupiński, duchowny, http://teologia.uksw.
edu.pl/node/635.

51 Opublikowała m.in.: Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stule-
cia. Dziedzictwo wieków, Tarnów 2007 oraz Opactwo cystersów w Szczyrzycu od XIII do końca 
XX wieku. Dzieje – Gospodarka – Kultura, Kraków 2011. Marszalska Jolanta, w: Słownik 
biograficzny pracowników naukowo-dydaktycznych, s. 159.

52 Wysocki Wiesław Jan, w: Słownik biograficzny pracowników naukowo-dydaktycz-
nych, s. 222-225.

53 Żaryn Jan, w: tamże, s. 239-240.
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Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945-1989 (War-
szawa 2012); D. Zamiatała – Zakony męskie a episkopat w Polsce w latach 
1945-1989 (Lublin 2009); J. Pietrzykowski – Salezjanie w czasie II wojny 
światowej (Warszawa 2014); J. Zbudniewek – Bibliografia Paulinów za lata 
1500-1990, t. I, cz. 1 – Prawodawstwo i Stan Personalny, cz. 2 – Klasztory 
(Warszawa 2008); W. Zawadzki – Zakony w Pomezanii w XVII-XIX wieku 
(Olsztyn–Elbląg 2013). Janusz Zbudniewek wydał 30 tomów „Studia Cla-
romontana”, poświęconych dziejom Jasnej Góry. On też zajmował się edy-
torstwem źródeł swojego zakonu i opublikował Zbiór dokumentów zakonu 
paulinów w Polsce, t. II: 1465-1550 (Warszawa 2004).

Powstały monografie poświęcone kształceniu duchowieństwa: P. Zwo-
liński – Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 1921-2001 (Łódź 2001); 
W. Gliński – Reformy kształcenia duchowieństwa diecezjalnego w Króle-
stwie Polskim w latach 1815-1937 (Łódź 2009); J. Łupiński – Semina-
rium duchowne w Tykocinie w latach 1769-1863 (Łódź 2011); J. Mandziuk 
(red.) – Ocalić od zapomnienia. Profesorowie Akademii Teologii Katoli-
ckiej w Warszawie we wspomnieniach wychowanków (Warszawa 2002). 
Ukazały się także studia z zakresu heraldyki kościelnej, np.: P. Dudzińskie-
go – Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w Kościołach chrześ-
cijańskich (Warszawa 2007); K. Łataka – Polska heraldyka kościelna. Tra-
dycja i współczesność (Kraków–Kamień 2007).

W ramach biografistyki wydano następujące dzieła: W. Graczyk – Sta-
nisław Łubieński, pasterz, polityk i pisarz (1573-1640) (Kraków 2005); 
K. Łatak – Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433-1489). Postać – 
środowisko – kultura – dziedzictwo (Kraków 2010); K. Łatak – Ksiądz 
Stefan Ranatowicz CRL (1617-1694). Barokowy kronikarz i pisarz klasz-
torny (Kraków 2010) oraz J. Łupiński Józef (współred. T. Kowalewski) – 
Biskupi diecezji łomżyńskiej: działalność społeczna, polityczna, religijna 
(Łomża 2005).

W ostatnich kilku latach opublikowano również prace z zakresu dzie-
jów parafii: W. Gliński (red.) – Dzieje parafii św. Wojciecha w Ujeździe 
(Łódź 2006); W. Gliński – Dzieje Lubochni. Miejscowość, kościół, ludzie 
(Łódź 2011); K. Łatak – Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudni-
ku dawniej i dziś (Kraków 2005); K. Łatak – Dzieje parafii i kościoła Opie-
ki Matki Bożej w Kamieniu (Kraków 2010); K. Łatak – Łaskami słynący 
obraz Matki Boskiej Opieki w Kamieniu (Kamień 2006); J. Mandziuk, 
J. cebulak – Beskidzka Kalwaria Bożego Miłosierdzia w Kątach (Kąty 
2000); J. Mandziuk – Sakralna sztuka gotycka na Śląsku (Wrocław 2003).
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Zajmowano się także dziejami księgozbiorów. Ogłoszono drukiem na-
stępujące rozprawy: W. Graczyk (red.) – Biblioteka Wyższego Seminarium 
Duchownego w Płocku (Płock 2003); W. Graczyk, J. Marszalska – Księgi 
rękopiśmienne i stare druki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium 
Duchownego w Płocku. Z dziejów kultury polskich bibliotek kościelnych 
w dawnych wiekach (Kraków 2010). Podjęto też kwestie dotyczące zagad-
nień kościelno-politycznych w XIX wieku oraz działalności charytatywnej 
Kościoła. W ich wyniku ukazały się monografie: W. Glińskiego – Komisja 
Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wobec wspólnot 
religijnych w Królestwie Polskim w latach 1815-1820 (Warszawa 2002); 
J. Łupińskiego – Dzieje grekokatolików w Królestwie Polskim po powsta-
niu styczniowym (Olecko 2005); P. Zwolińskiego – Działalność społeczno-
-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym (Łódź 2007); 
B. czaplickiego – Katolicka działalność dobroczynna w Rosji w latach 
1860-1918 (Warszawa 2008).

Ważnym dorobkiem warszawskim jest bardzo obszerne dzieło au-
torstwa Józefa Mandziuka pt. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. 
Dotychczas ukazało się XI ksiąg: t. I: Średniowiecze, cz. 1-3; t. II: Czasy 
wczesnonowożytne; t. III: Czasy nowożytne, cz. 1-4; t. IV: Czasy najnow-
sze, cz. 1-3. To dzieło ma też swoje wydanie bibliofilskie, jako wydanie 
drugie poszerzone: t. I: Średniowiecze, cz. 1-2; t. II: Czasy wczesnonowo-
żytne; t. III: Czasy nowożytne, cz. 1-3; Czasy najnowsze, cz. 1-2, oraz jego 
autorstwa Bibliografia – historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Układ 
alfabetyczno-chronologiczny.

Reasumując, należy stwierdzić, że dorobek historiograficzny księży 
historyków związanych ze środowiskiem warszawskim ATK/UKSW jest 
bogaty. Obejmuje on zarówno dzieła naukowe dotyczące całościowego 
opracowania historii Kościoła na przestrzeni dziejów, jak i monografie od-
noszące się do wycinkowych czy jednostkowych wydarzeń i osób. cechą 
charakterystyczną tego środowiska, co widać w dorobku, jest przewaga 
badań i publikacji związanych z problematyką zakonną – monasteriolo-
giczną.
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Historiographical achievements of Polish historians of the Church  
of the last 50 years (Centre of Warsaw)

Summary

At the ATK/UKSW (Academy of catholic Theology / University of cardinal 
Stefan Wyszyński) academic centre in Warsaw researchers, who are responsible 
for teaching church History have published monographs, articles, academic hand-
books and textbooks which broadened historiography in the area of church Histo-
ry. Over the past fifty years the professors at the university have supervised many 
doctoral candidates. Their academic output covers topic including monasteriology, 
which concentrates on history of religious orders, for example: Franciscans, Paul-
ines, canons Regular, carmelites, Michaelites, and others both male and female. 
Work also includes publications biographies (mainly bishops) and hagiography, 
the history of the church in Poland, history of dioceses, parishes, church organiza-
tion and history of religious life of local communities plus editing of sources. The 
main feature of this academic society is, as can be seen from the scientific output, 
is that they mostly concentrate their researches and publications on the history of 
religious congregations.

Keywords: History of the church - the church historiography - historical institu-
tions - church history research centers
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DOROBEK HISTORIOGRAFICZNY POLSKICH HISTORYKÓW 
KOŚCIOŁA  OSTATNIEGO 50-LECIA  

CHARAKTERYSTYKA OŚRODKA DOLNOŚLĄSKIEGO 
(WROCŁAW)

Dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła po 1945 r. 
na Dolnym Śląsku jest niewątpliwie znaczący. Najpierw zostanie ukaza-
ny dorobek tych historyków, którzy podejmowali zarówno działalność 
dydaktyczną, jak i publicystyczną, a następnie tych, dla których historia 
Kościoła stała się swoistą pasją naukową, która zaowocowała ich cenny-
mi publikacjami.

Ks. prof. Bolesław Kumor, żegnając w imieniu historyków Kościoła 
w Polsce w dniu 17 grudnia 1983 r. w archikatedrze wrocławskiej śp. ks. 
bpa Wincentego Urbana (1911-1983), tak syntetycznie podsumował do-
robek i twórczość naukową tego wybitnego historyka dziejów Kościoła: 
„Przez 23 lata przewodniczyłeś nam na zebraniach, sympozjach nauko-
wych, na których gromadziliśmy się co roku. To dzięki Tobie i pod Twoim 
przewodnictwem mogliśmy pełniej i lepiej uczestniczyć w przeżyciach na-
szego Narodu i naszego Kościoła […]. Razem z Tobą przebiegliśmy prawie 
całą dzisiejszą ziemię polską […]”1. Ks. prof. Kumor podziękował również 
ks. Biskupowi „za to, żeś nam, historykom, dał wspaniały przykład harmo-
nii kapłaństwa z nauką […]. Twego […] kapłaństwa nie zaciemniła nauka, 
wprost przeciwnie, ona je bardzo ubogaciła, prze co stało się ono bardziej 
służebne i promieniujące na każdy dzień”2.

Przebogata niewątpliwie była działalność duszpasterska ks. bpa W. Ur-
bana, którą tak umiejętnie łączył z pasją naukową. Wyznaczały ją kolej-
ne stacje: parafie archidiecezji lwowskiej: Sokolniki i Biłka Szlachecka 
w pobliżu Lwowa, następnie Kamionka Strumiłłowa, Grodziec k. Ozimka 

1 Ks. B. Kumor, Nad trumną Ks. Biskupa Wincentego Urbana, w: Misericordia et Ve-
ritas. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Wincentego Urbana, red. ks. J. Mandziuk 
i ks. J. Pater, Wrocław 1986, s. 323.

2 Tamże.
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w Administracji Apostolskiej w Opolu, a w końcu duszpasterska siejba 
w archidiecezji wrocławskiej: jako kanonik gremialny wrocławskiej ka-
pituły katedralnej (1952), prałat domowy Ojca Świętego św. Jana XXIII 
(1959) i w końcu biskup pomocniczy w archidiecezji wrocławskiej (no-
minacja 25 października 1959): „była to pierwsza po wojnie konsekracja 
biskupia i do tego konsekracja kapłana «repatrianta»”3. Rozpoczęło się 
niezmordowane posługiwanie biskupie. Biskup Urban zasłużył sobie nie-
wątpliwie na miano „niestrudzonego siewcy”. W to biskupie posługiwanie 
wpisana była stała posługa duszpasterska w domu prowincjalnym Sióstr 
św. Elżbiety we Wrocławiu4.

Z dniem 2 grudnia 1946 r. administrator apostolski ks. dr Karol Milik 
powierzył ks. W. Urbanowi kierownictwo Archiwum i Muzeum Diecezjal-
nego oraz Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. Rozpoczął się żmudny wy-
siłek dźwigania tych instytucji ze zniszczeń, gromadzenia rozproszonych 
zbiorów, sporządzania katalogów oraz ich publikacji. Przy ocenie działal-
ności naukowej bpa W. Urbana prof. Krystyn Matwijowski zwrócił uwagę 
na kilka ważnych aspektów. Jego zdaniem ks. W. Urban, wykształcony 
w słynnej lwowskiej szkole historycznej, wniósł swój wkład w poznanie 
Kresów Wschodnich. Ten wkład odnosił się zarówno do okresu przedwo-
jennego, „jak i w trudnych czasach tworzenia PRL-u, gdy pisanie o tym 
rejonie Polski było szalenie utrudnione”. Równie ważny był jego udział 
w ukazaniu historii Kościoła na Dolnym Śląsku. Biskup Urban był pierw-
szym historykiem – stwierdza prof. K. Matwijowski – który odpowiedział 
na apel badacza niemieckiego, L. Petrego, aby Śląsk uczynić miejscem 
spotkań historyków czeskich, niemieckich i polskich, zmierzających do 
stworzenia bliskiego sobie obrazu dziejów tego regionu. Wielkie też było 
znaczenie wydawanych przez bpa Urbana źródeł przedstawiających polski 

3 Ks. J. Pater, Życie i działalność Ks. Biskupa Prof. Wincentego Urbana (1911-1983), 
w: Misericordia et Veritas, s. 25; w tej księdze pamiątkowej zamieszczono również komplet-
ną bibliografię do życia i działalności ks. bpa Urbana wydaną do 1985 r.; zob. ks. J. Man-
dziuk, Bibliografia prac Ks. Biskupa Prof. Dra Wincentego Urbana, w: tamże, s. 45-76; 
cz. 2, Bibliografia przedmiotowa, w: tamże, s. 76-78.

4 Taki tytuł, czyli „Niestrudzony Sewca”, nosi inna księga pamiątkowa, wydana przez 
Siostry Elżbietanki na 40-lecie kapłaństwa bpa W. Urbana wraz z biogramem, bibliografią 
prac i wyborem tekstów kaznodziejskich; Siostry Elżbietanki, Niestrudzony Siewca. Biskup 
Wincenty Urban i jego działalność kaznodziejsko-duszpasterska, wyd. II, Wrocław 1985; 
z racji 25-lecia pracy na Śląsku Biskup został też upamiętniony w czasopismach: „Nasza 
Przeszłość” 37(1972), s. 7-30; „Studia Theologica Varsaviensia” 10(1972), s. 3-65.



 DOROBEK HISTORIOGRAFIcZNy POLSKIcH HISTORyKóW KOŚcIOŁA 53

nurt w historii śląskiego Kościoła. Stworzył on wrocławską szkołę badań 
Kościoła na Śląsku5.

Od 1947 r., najpierw jako wykładowca i profesor historii Kościoła 
i patrologii, a od 1957 r. również i historii sztuki, przez 36 lat wykształcił 
i wychował liczne szeregi duchowieństwa: czynił to prawie nieprzerwanie 
w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu (z przerwą w latach 
1955-1957)6, w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu i po jego 
przeniesieniu w Nysie (1949-1960), na Wydziale Wyższej Kultury Reli-
gijnej w Katolickim Instytucie Naukowym we Wrocławiu (od 1957 r.), 
w Akademii Teologii Katolickiej (1971-1974). Od 1947 do 1983 r. pro-
wadził również nieprzerwanie wykłady z różnorodnych dziedzin nauki 
dla postulantek, nowicjuszek i juniorystek w domu prowincjalnym Sióstr 
św. Elżbiety we Wrocławiu. Jako badacz i naukowiec cierpliwie zdobywał 
stopnie naukowe: promocja doktorska miała miejsce w 1947 r., natomiast 
rozprawa habilitacyjna została przygotowana przez niego w 1949 r. Jed-
nakże zbliżająca się likwidacja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, niedopełnienie obowiązku druku pracy, a ponadto zagubie-
nie całej dokumentacji, w tym trzech recenzji pracy, spowodowało, że sto-
pień naukowy doktora habilitowanego uzyskał dopiero w 1971 r. Uchwałą 
z dnia 6 czerwca 1974 Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego teologii a 17 września 1982 r. profesora zwyczajnego7.

W życiu ks. bpa W. Urbana zrealizowała się, i to obficie, wielka dewi-
za życia: „Dla Księdza Profesora żyć – to znaczyło pracować, czytać, stu-
diować, pisać, tworzyć bez wytchnienia, odpoczynku, urlopu”8. Efektem 
jej realizacji jest imponujący dorobek pisarski, obejmujący 483 pozycje 
drukowane, a wliczając w to skrypty, rękopisy i maszynopisy, 523 pozy-
cje9. Większość swych prac ks. Biskup napisał w bardzo trudnych wa-
runkach, ale jak sam wyznał, czynił to „z wielkiego umiłowania nauki”. 
Większość swych prac pisał nocami po ciężko przepracowanym dniu lub 

5 K.J. Matwijowski, Wspomnienie o księdzu prałacie Stefanie Wójciku, „Nowe Ży-
cie” 2011.

6 Ks. J. Pater, Życie i działalność Ks. Biskupa Prof. Wincentego Urbana (1911-1983), 
w: Misericordia et Veritas, s. 22-23.

7 Tamże, s. 29-30.
8 Ks. S. Wójcik, Mój Mistrz – Biskup Wincenty Urban (1911-1983), „Roczniki Teolo-

giczne” 44(1997), z. 4, s. 173.
9 Ks. J. Mandziuk, Bibliografia prac Ks. Biskupa Prof. Dra Wincentego Urbana, w: 

Misericordia et Veritas, s. 45-76.
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też w natłoku codziennych zajęć i obowiązków, korzystając dosłownie 
z każdej stosownej chwili. Stąd też charakter poszczególnych prac ks. bpa 
Urbana jest bardzo zróżnicowany pod względem formy: poczynając od 
syntez, monografii, obszernych studiów, prac źródłowych, katalogów, re-
gestów, miscellaneów, przez sprawozdania, omówienia, recenzje do krót-
kich informacji włącznie. Nie było chyba takiego gatunku, którego by 
brakowało wśród prac Biskupa. Rzadziej natomiast podejmował pisemne 
polemiki10.

Bogaty dorobek pisarski ks. bpa Urbana – przywołując podział do-
konany przez ks. prof. J. Patera – można podzielić najogólniej na sześć 
zasadniczych działów:

a) Prace z zakresu archiwoznawstwa, archiwistyki i bibliotekoznaw-
stwa, najściślej związane z wieloletnim pełnieniem funkcji kierowniczych 
w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym oraz Bibliotece Kapitulnej we 
Wrocławiu. Do najważniejszych osiągnięć należą: Katalog Archiwum Ar-
chidiecezjalnego i zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, 
studia nad księgozbiorami wrocławskich kanoników oraz cenne publikacje 
na temat wyżej wymienionych instytucji.

b) Prace śląskoznawcze, wśród których można wyróżnić: studia 
nad dziejami Kościoła katolickiego na Śląsku i stan jego duszpasterstwa 
w pierwszej połowie XV wieku i czasach nowożytnych do XIX wieku 
w archidiakonacie wrocławskim, opolskim, legnickim i głogowskim; zarys 
dziejów diecezji wrocławskiej, sylwetki biskupów wrocławskich, świętych 
i świątobliwych postaci oraz prace omawiające elementy polskości w roz-
ległej niegdyś diecezji wrocławskiej.

c) Prace dotyczące przeszłości historycznej archidiecezji lwowskiej: 
w okresie przedwojennym jego praca magisterska i doktorska oraz pierw-
sze opublikowane artykuły, rozprawa doktorska (1947), a od lat sześćdzie-
siątych powstawały dzieje parafii, w których pracował, sylwetki wybit-
niejszych osób z tamtego terenu, czy wreszcie została opisana działalność 
duszpasterska i naukowa kapłanów, których los rzucił po II wojnie świato-
wej na Ziemie Zachodnie.

d) Podręczniki, skrypty i inne pomoce do nauki z historii Kościoła, 
patrologii i historii sztuki. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebo-
waniu zarówno ze strony studentów teologii, jak i katolickiego społeczeń-

10 Ks. J. Pater, Życie i działalność Ks. Biskupa Prof. Wincentego Urbana (1911-1983), 
s. 30-31.
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stwa, bp W. Urban przygotował czwarte wydanie historii Kościoła ks. prof. 
Józefa Umińskiego i wydał je w Księgarni św. Krzyża w Opolu (1959-
1960); ogłosił drukiem obszerny zarys dziejów Kościoła w Polsce w latach 
1815-1965; opracował dzieje Kościoła katolickiego pod zaborami w latach 
1815-1915 do pierwszej części tomu drugiego Historii Kościoła w Polsce 
pod redakcją ks. B. Kumora i ks. Z. Obertyńskiego.

e) Kazania, listy pasterskie i homilie. Dział ten jest wprawdzie od-
mienny od pisarstwa historycznego, ale stanowi również istotny element 
dorobku naukowego ks. bpa Urbana. Obejmuje on głównie kazania i homi-
lie oraz nauki ascetyczne, wygłaszane do wrocławskich sióstr elżbietanek. 
Są tu także kazania okolicznościowe, wygłaszane z racji posługi biskupiej 
w parafiach, listy pasterskie, kiedy pełnił obowiązki wikariusza kapitulne-
go w latach 1974-1975, oraz homilie pogrzebowe i kazania o chrześcijań-
skiej dojrzałości, głoszone z okazji udzielanego bierzmowania.

f) Artykuły i rozprawy okolicznościowe oraz recenzje. Tematyka tego 
działu jest niezwykle bogata i zróżnicowana, podobnie zresztą jak i ramy 
czasowe.

Na osobne jeszcze omówienie zasługują osiągnięcia naukowe ks. Bi-
skupa w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Teologicznego (od-
dział we Wrocławiu), przewodniczenie ogólnopolskiej Sekcji Historii 
Kościoła od początku jej istnienia (1964), działalność we Wrocławskim 
Towarzystwie Naukowym, współpraca z wydawnictwem Encyklopedii 
Katolickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizacja zjazdów 
naukowych historyków i archiwistów, sympozjów i wystaw11.

Należy dodać, iż na jego seminariach naukowych prowadzonych w la-
tach 1946-1983 napisano 4 rozprawy doktorskie, 18 prac licencjackich i 56 
magisterskich oraz wiele prac absolutoryjnych12. Była także badana jego 
twórczość naukowa jako edytora regestrów śląskich13 i kodykologa14.

Ks. prof. J. Swastek, nazywając bpa Wincentego Urbana śląskim Dłu-
goszem, tak podsumował jego dorobek naukowy na polu kościelnej histo-
riografii Śląska: „istota jego wielkości w tej szczególnej dziedzinie polega 
na nowatorskim charakterze historycznej twórczości, gdyż wprowadził On 

11 Tamże, s. 31-33.
12 Tamże, s. 24.
13 R. Żerelik, Wyprowadzić źródła „z mgły historycznej tajemnicy archiwalnej”. Bi-

skup prof. Wincenty Urban jako edytor regestrów ślaskich, w: Pasterz i dziejopisarz Biskup 
Wincenty Urban (Sympozja i sesje naukowe 21), Wrocław 2010, s. 33-42.

14 W. Mrozowicz, Biskup Wincenty Urban jako kodykolog, w: tamże, s. 43-49.
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do kościelnej historii na Śląsku problematykę poprzednio nigdzie nie poru-
szaną ani w polskiej ani niemieckiej historiografii i to na podstawie badań 
źródłowych, archiwalnych – co zasługuje na szczególnie mocne podkre-
ślenie – przedstawił rozwiązania, które mają wszelką szansę pozostania na 
zawsze w śląskiej historiografii i to nie tylko kościelnej”15.

Najbliższymi współpracownikami ks. bpa W. Urbana byli: ks. prof. 
Józef Mandziuk i ks. prof. Józef Pater. Ks. J. Mandziuk zwrócił uwagę 
ks. Biskupa „swoim zaangażowaniem w pracę naukową”, który zatrudnił 
dobrze zapowiadającego się historyka w Archiwum Archidiecezjalnym. 
„Biskup Wincenty potrafił wszczepić księdzu Józefowi bakcyla pracy 
archiwalnej”16. 2 grudnia 1974 r. ks. Mandziuk obronił rozprawę doktor-
ską pt.: Dzieje Biblioteki Parafialnej w Nysie, napisanej pod kierunkiem 
o. prof. Hieronima E. Wyczawskiego. 1 grudnia 1975 r. otrzymał nomina-
cję na wicedyrektora Archiwum Archidiecezjalnego i Biblioteki Kapitulnej 
we Wrocławiu. „Idealnie układała się współpraca z przełożonym – bisku-
pem Wincentym Urbanem oraz z ks. dr. Józefem Paterem, wicedyrekto-
rem Muzeum Archidiecezjalnego. Prowadził wykłady, okolicznościowe 
dla studentów wrocławskich, prezentując «skarby tumskie», wpisywał 
adnotacje metrykalne, zbierał materiały do przyszłej monografii «mile-
nijnej» dziejów Kościoła śląskiego, a także do rozprawy habilitacyjnej”17. 
1 października 1976 r. ks. dr J. Mandziuk rozpoczął pracę na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, prowadząc tam wykłady zlecone. 
Jesienią 1983 r. rozpoczął wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym 
we Wrocławiu, a 15 marca 1984 r. otrzymał nominację na wykładowcę 
historii Kościoła dla studentów świeckich na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym we Wrocławiu. 19 marca 1985 r. odbył kolokwium habilitacyj-
ne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie rozprawy 
pt.: Karol Franciszek Neander biskup sufragan wrocławski (1626-1693) 
i jego księgozbiór. 11 stycznia otrzymał nominację na docenta PWT i objął 
funkcję kierownika Katedry Historii Kościoła w czasach Nowożytnych. 
Od 1987 r. rozpoczął działalność dydaktyczną w Akademii Teologii Ka-

15 Ks. J. Swastek, Działalność naukowa Księdza Biskupa, w: Niestrudzony Siewca, 
s. 188, 190.

16 Ks. S. Grad, Słowo Przyjaciela, w: Lux ex Silesia. Księga dedykowana Księdzu Pro-
fesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, red. ks. W. Gliński, Warszawa 2013, 
s. 16.

17 Z. Mikołajczyk, Kalendarium życia i działalności ks. prof. dra hab. Józefa Mandziu-
ka, w: tamże, s. 22-23.
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tolickiej w Warszawie. 2 września 1997 r. otrzymał tytuł profesora nauk 
humanistycznych, a 24 czerwca 1998 r. został kierownikiem Sekcji Hi-
storii w Instytucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. W dniu 25 sierpnia 2006 r. ks. prof. J. Mandziuk złożył rezygnację 
z prowadzenia zajęć dydaktycznych w Papieskim Wydziale Teologicznym 
we Wrocławiu18. Plonem jego pracy dydaktycznej na tym wydziale było 
14 magisteriów i 7 doktoratów19.

Śląski dorobek historiograficzny ks. prof. J. Mandziuka celnie oddają 
słowa ks. Waldemara Glińskiego z przedmowy księgi pamiątkowej po-
święconej profesorowi: „Ponad 1130 publikacji odnotowanych w wykazie 
bibliograficznym to dorobek, którym można byłoby obdzielić kilka bio-
grafii naukowych. Wiele z nich wejdzie na trwałe do spuścizny polskiej 
historiografii. Monumentalna, wielotomowa historia Kościoła katolickiego 
na Śląsku jest pierwszą tego typu syntezą, ukazującą znaczenie dzielnicy 
śląskiej dla polskiej kultury i Kościoła. Nawiązuje też do tego tytuł niniej-
szej księgi jubileuszowej: Lux ex Silesia”20.

W bardzo bogatym dorobku naukowym ks. prof. J. Mandziuka – oprócz 
już wspomnianych rozpraw: doktorskiej i habilitacyjnej o tematyce śląskiej 
w aspekcie bibliofilstwa i bibliotekoznawstwa – znajdujemy kolejnych 
7 książek poświęconych tej tematyce21; ponad 70 artykułów naukowych; 
recenzje; sprawozdania z działalności Archiwum Archidiecezjalnego, Mu-
zeum Archidiecezjalnego i Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu (1975-
1985); bogactwo biogramów śląskich hierarchów, duszpasterzy czy dzia-
łaczy społeczno-kulturalnych, w tym biogramy pracowników naukowych 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu22; cenne bibliografie 
umieszczone w każdym tomie milenijnej historii Kościoła katolickiego na 
Śląsku oraz bibliografie: ks. bpa prof. dr. hab. Wincentego Urbana23 oraz 

18 Tamże, s. 23-31.
19 Ks. W. Gliński, Bibliografia ks. prof. zw. Dra hab. Józefa Mandziuka, w: tamże, 

s. 95.
20 Ks. W. Gliński, Przedmowa, w: tamże, s. 19.
21 Ks. W. Gliński, Bibliografia ks. prof. zw. Dra hab. Józefa Mandziuka, w: tamże, 

s. 35-38.
22 Ks. J. Mandziuk, Biogramy pracowników naukowych Papieskiego Wydziału Teo-

logicznego we Wrocławiu, w: 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, red. I. Dec, 
Wrocław 2002, s. 117-231.

23 Ks. J. Mandziuk, Bibliografia prac Ks. Biskupa Prof. Dra Wincentego Urbana, w: 
Misericordia et Veritas, s. 45-78.
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kard. Henryka Gulbinowicza24; znaczącą ilość opracowań popularnonauko-
wych, w tym artykuły z następujących serii: Postacie Kościoła śląskiego, 
Postacie Kościoła śląskiego w średniowieczu, Postacie Kościoła śląskiego 
w czasach nowożytnych. W końcu znajdujemy w twórczości ks. Mandziuka 
różne miscellanea25.

Ks. bp prof. dr hab. W. Urban znalazł godnego następcę w osobie 
ks. infułata prof. dr. hab. Józefa Patera. Tenże od 1 czerwca 1984 r. pełnił 
urząd wicedyrektora Archiwum Archidiecezjalnego, Muzeum Archidiece-
zjalnego i Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. Od 1 lutego 2001 r. pełni 
funkcję dyrektora tychże instytucji. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk te-
ologicznych z zakresu historii Kościoła związał się naukowo z Papieskim 
Wydziałem Teologicznym: jako asystent, adiunkt (od 1 grudnia 1980 r.), 
doktor habilitowany26, kierownik Katedry Historii Kościoła w Starożytno-
ści oraz Patrologii (nominacja 12 maja 1999 r.), profesor nadzwyczajny (od 
1 października 2001 r.), dyrektor Instytutu Historii Kościoła na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (od 30 listopada 2012 r.), profesor 
nauk teologicznych na podstawie publikacji poświęconej ks. infułatowi 
Karolowi Milikowi (12 czerwca 2013 r.). Przez jedną kadencję (2001-
2004) ks. J. Pater pełnił funkcję prorektora PWT do spraw studenckich, 
a w latach 2004-2007 funkcję rektora. Godna uwagi jest jego bogata dzia-
łalność organizacyjna27.

Na podstawie znakomitego opracowania ks. prof. J. Swastka działal-
ność naukową ks. prof. dr. hab. Józefa Patera można podzielić na osiem 
zasadniczych działów:

1. Historia diecezji wrocławskiej: należy tutaj wymienić prace: Z dzie-
jów wrocławskiego Kościoła (Wrocław 1991, ss. 152); Poczet biskupów 

24 Ks. J. Mandziuk, Bibliografia publikacji Ks. Henryka kard. Gulbinowicza, w: Pa-
tientia et Caritas. W hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi Arcybiskupo-
wi Metropolicie Wrocławskiemu w 25-lecie sakry biskupiej 8 II 1970 – 8 II 1995, red. I. Dec, 
Wrocław 2000, s. 67-99.

25 Ks. W. Gliński, Bibliografia ks. prof. zw. Dra hab. Józefa Mandziuka, w: Lux ex 
Silesia, s. 33-94.

26 3 grudnia 1998 r. uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu 
stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy 
habilitacyjnej Wrocławska Kapituła Katedralna w XVIII wieku.

27 Ks. J. Swastek, Curriculum vitae (2. Działalność naukowa), w: Hereditatis Custos. 
Księga dla uczczenia Księdza Profesora Józefa Patera, red. ks. A. Tomko, Wrocław 2014, 
s. 14-17.
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wrocławskich (Wrocław 2000, ss. 146 + il.); Kardynałowie wrocławscy 
(„Dolny Śląsk” 8(2000), s. 25- 44); Świetlane postacie zgromadzeń żeń-
skich Kościoła wrocławskiego oraz kapłanów Kościoła wrocławskiego 
(w: Kongres powołaniowy Archidiecezji Wrocławskiej 1999 r. Materia-
ły kongresowe, red. M. Biskup, Wrocław 1999, s. 85-88, 105-107); Za-
rys instytucji diecezjalnych (w: Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej, 
1979) – wzbogacony o dalsze szczegóły i ilustracje został zamieszczo-
ny w książce Kościoły i kaplice archidiecezji wrocławskiej (red. J. Pater, 
Wrocław 2002); Historia Diecezji Wrocławskiej („Nowe Życie”) – ukazała 
się w osobnej książce Z dziejów wrocławskiego Kościoła (Wrocław 1998); 
sylwetki księży z archidiecezji wrocławskiej represjonowanych przez wła-
dze komunistyczne (Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL 
w latach 1945-1989, t. I, red. J. Myszor, Warszawa 2002).

2. Archiwum Archidiecezjalne, Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej 
i Biblioteka Kapitulna: ważne prace remontowe i modernizacyjne w wy-
żej wymienionych instytucjach oraz publikowane artykuły im poświęcone; 
publikacje katalogów; cenne opracowania o swoim mistrzu, ks. bpie prof. 
W. Urbanie: Misericordia et Veritas. Życie i działalność ks. biskupa prof. 
Wincentego Urbana (1911-1983) (red. J. Mandziuk, J. Pater, Wrocław 
1984); Bp Wincenty Urban jako organizator archiwum i i muzeum archi-
diecezjalnego we Wrocławiu po 1945 r. (w: Ludzie Wrocławskiego Kościo-
ła po II wojnie światowej, w 30-lecie śmierci Kardynała Bolesława Komin-
ka, red. K. Matwijowski, I. Dec, J. Pater, Wrocław 2005, s. 62-76); Troska 
ks. biskupa prof. Wincentego Urbana o archiwalia kościelne (w: Pasterz 
i dziejopisarz Biskup Wincenty Urban, red. M. Kogut, Wrocław 2010, 
s. 66-79); Sylwetki dyrektorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu 
(„Dolny Śląsk” 6(1999), s. 89-106). Do tej grupy zaliczyć jeszcze trze-
ba następujące prace: Archiwum Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna 
we Wrocławiu („Dolny Śląsk” 8(2000), s. 177-189); Archiwa Ziem Za-
chodnich i Północnych Polski (1945-2005) (w: Archiwa Ziem Zachodnich 
i Północnych Polski 1945-2005); Tradycja i współczesne wyzwania. Ma-
teriały z sesji naukowej, 21 września 2005 r., Zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinie, red. K. Kozłowski, Warszawa–Szczecin 2007, s. 239-247); 
Historia wrocławskiego Muzeum Archidiecezjalnego w latach 1898-1998 
(„Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 56(1998), s. 275-282).

3. Historia Wrocławia: ten bogaty dział dorobku naukowego ks. prof. 
J. Patera tworzą: 80 wartościowych haseł napisanych do opublikowanej 
w 2000 r. pod red. J. Harasimowicza Encyklopedii Wrocławia; cenne stu-
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dium Rola pielgrzymek w rozwoju religijności wiernych na Śląsku (w: 
Milenium Kościoła na Śląsku. Materiały sympozjum zorganizowanego 
przez Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Opolskiego, red. J. Kopiec, Opole 2000, s. 129-145); syl-
wetki biograficzne wybitnych Ślązaków. Niektóre biogramy są prawie 
w całości oparte na materiałach archiwalnych i dokumentach. Najwięk-
sza ich część została opublikowana we „Wrocławskich Wiadomościach 
Kościelnych” oraz w bardzo cennym dla badań naukowych Słowniku 
biograficznym duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku (red. M. Pater, 
Katowice 1996).

4. Historia papieży: do tego rozdziału zostały zakwalifikowane prace 
poświęcone papieżom od początku dziejów Kościoła katolickiego aż po 
czasy najnowsze. Został w nich uwzględniony kontekst historyczny ich 
działalności, „przez co dokumentują one wielką wiedzę historyczną Księ-
dza Profesora”.

5. Postacie świętych i błogosławionych: „Rozprawy z zakresu hagio-
grafii należą do najważniejszych pozycji naukowych ks. Józefa Patera”. 
Poświęca on dużo badawczej uwagi szczególnie tym świętym i błogosła-
wionym, którzy znacząco wpisali się w historię śląskiego Kościoła. Z tego 
działu należy wymienić książkę Święci w dziejach Śląska (Wrocław 1997, 
ss. 100); źródłoznawcze studium Starania kapituły katedralnej we Wrocła-
wiu o beatyfikację i kanonizację Czesława (w: Błogosławiony Czesław Pa-
tron Wrocławia, red. M. Derwich, Wrocław–Warszawa 2006, s. 115-124); 
artykuł o współzałożycielce sióstr elżbietanek Bł. Maria Luiza Merkert – 
naśladowczyni św. Elżbiety (w: Oblicza miłosierdzia w duchowości Euro-
py. Bł. Maria Luiza Merkert – kontynuatorka dzieła św. Elżbiety w posłudze 
miłości miłosiernej, red. J. Kopiec, Opole 2012, s. 15-26); studium Święta 
Jadwiga Śląska Patronką Trzebnicy (w: Servus Sanctae Hedvigis Fidelis. 
Księga dedykowana Księdzu Antoniemu Kiełbasie SDS, red. J. Swastek 
i M. Piela, Wrocław 2011, s. 237-248); artykuły popularnonaukowe na 
temat kultu patronów Polski: św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz 
patrona Polski i archikatedry praskiej, św. Wojciecha Biskupa i Męczenni-
ka. „Stanowią one wysoki stopień popularyzacji trudnych do wyświetlenia 
zagadnień natury historycznej i hagiograficznej” [Święty Wojciech – patron 
ewangelizacji zjednoczonej Europy, „Niedziela Legnicka” E 47(2004), 
nr 13(552), s. II, (28 III 2004); nr 14(558), s. I i II (4 IV 2004); nr 15(559), 
s. II; Św. Stanisław ze Szczepanowa patron ładu moralnego, „Niedziela 
Legnicka” E 47(2004), nr 18(557), s. I i IV (2 V 2004)].



 DOROBEK HISTORIOGRAFIcZNy POLSKIcH HISTORyKóW KOŚcIOŁA 61

6. Historia sztuki sakralnej i zabytków kościelnych: ks. prof. J. Pater 
„każdego roku organizuje […] z wielkim nakładem czasu i poświęceniem 
interesujące wystawy naukowe. Spełniają one doniosłą funkcję dydaktycz-
ną i ewangelizacyjną”. Ekspozycjom tym towarzyszą publikacje, np.: Św. 
Jadwiga w sztuce śląskiej (w: Św. Jadwiga w sztuce śląskiej, red. J. Pa-
ter, R. Kaczmarek, J. Witkowski, Wrocław 1994, s. 5-13); Administracja 
kościelna i budownictwo sakralne na Dolnym Śląsku w latach 1945-1999 
(opublikowana w pracy zbiorowej pod red. I. Deca i K. Matwijowskiego, 
Wrocław 1996, s. 50-67); kilka haseł poświęconych zabytkom rzemiosła 
artystycznego na Śląsku w katalogu „Ornamenta Silesiae”. Tysiąc lat rze-
miosła artystycznego we Wrocławiu (red. M. Starzewska, Wrocław 2000); 
Sztuka sakralna w dziejach diecezji wrocławskiej (w: Miejsce i rola Koś-
cioła Wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 
2001, s. 223-232).

7. Historia zakonów oraz zgromadzeń zakonnych: od 1984 r. ks. prof. 
K. Pater pełni funkcję kapelana w domu prowincjalnym Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu. Poznając historię zgromadzenia elżbie-
tanek oraz innych zakonów i zgromadzeń zakonnych, tak żeńskich, jak 
i męskich, stał się uznanym znawcą tej tematyki. „Jego dorobek w zakresie 
śląskiej monasteriologii wzbudza respekt”.

8. Publikacji źródeł: edycja źródeł historycznych stanowi ulubioną 
dziedzinę badawczą ks. Profesora. Spośród opublikowanych edycji źród-
łoznawczych możemy wyróżnić: Katalog ruchomych zabytków sztuki sa-
kralnej w Archidiecezji Wrocławskiej (wraz z ks. J. Mandziukiem); Proto-
koły powizytacyjne Archiprezbiteratu Żmigrodzkiego i Sycowskiego z 1677 
roku (Wrocław 1990); Księgę Henrykowską (1991), Legendę św. Jadwigi 
(1993); Schematismen des Erzbistums Breslau 1724 und 1738 (Köln 1994); 
Pfarr- bücherverzeichnis für das Erzbistum Breslau (Regensburg 1998); 
Protokoły wizytacyjne dekanatu bytomskiego z lat 1792-1793 (Poznań–
Wrocław 2003, ss. 256, w serii „Źródła dziejowe”, t. 26, red. M. Górny). 
W druku znajdują się z tej serii Protokoły wizytacyjne dekanatu pszczyń-
skiego z lat 1792-1793 oraz Pamiętnik Siostry Hildelity ze Zgromadzenia 
Sióstr de Notre Dame z lat 1940-1969, zasłużonej zakrystianki w katedrze 
wrocławskiej, zmarłej w 1970 r.

„Do dzieł życia (opus vitae) ks. prof. Józefa Patera należy źródłoznaw-
cze studium Ksiądz infułat dr Karol Milik jako rządca archidiecezji wroc-
ławskiej w latach 1945-1951 (Wrocław 2012, 410 ss.). […]. W odczuciu 
kard. Henryka Gulbinowicza ks. infułat dr Karol Milik, ze względu na he-
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roiczną miłość Boga i Matki Bożej oraz świętych Pańskich ze św. Jadwigą 
Śląską na czele oraz styl życia i pracy, godzien jest chwały ołtarzy. Praca 
profesorska ks. prof. Józefa Patera w pełni uzasadnia to jego przekonanie 
i stanie się podstawą źródłową w czasie wszczęcia jego procesu beatyfika-
cyjnego, na który w pełni zasłużył”.

Ks. prof. J. Swastek podsumował następująco przedstawioną powyżej 
działalność naukową: „Dorobek ks. prof. Józefa Patera budzi respekt ze 
względu na wielkość (obejmuje 688 prac naukowych i popularnonauko-
wych), ale przede wszystkim merytorycznie jest bardzo istotny dla pol-
skiej nauki, szczególnie dla historii śląskiego Kościoła. Niemożliwą jest 
dziś rzeczą napisanie wartościowej rozprawy związanej z historią Śląska 
bez uwzględnienia jego prac, które mają tę pożądaną cechę, iż nie będą 
się starzeć z upływem lat, tak jak nie starzeją się prace najwybitniejszych 
polskich historyków Kościoła na czele z bp. prof. Wincentym Urbanem, 
bp. prof. Marianem Rechowiczem, ks. prof. Bolesławem Kumorem czy 
ks. prof. Kazimierzem Dolą”28.

Ks. prof. Krystyn Matwijowski uznał ks. prof. dr. hab. Zdzisława 
Leca za „naukowego wnuka” ks. bpa prof. W. Urbana29. Ks. Z. Lec, pra-
cując duszpastersko, podjął studia na Papieskim Wydziale Teologicznym 
we Wrocławiu. W roku 1983 uzyskał tytuł licencjusza a w 1988 r. sto-
pień doktora nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła na podstawie 
rozprawy Biblioteka kolegium oo. jezuitów w Świdnicy Śl. w latach 1629-
1776, której promotorem był ks. doc. J. Mandziuk. W latach 1988-1991 
pracował w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Od 1989 r. zo-
stał adiunktem Katedry Historii Kościoła w czasach Nowożytnych w Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1991 r. otrzymał sty-

28 Ks. J. Swastek, Curriculum vitae (2. Działalność naukowa), w: Hereditatis Custos, 
s. 14-17.

29 K. Matwijowski, Kierunki badań w pracy naukowej Biskupa Wincentego Urba-
na, w: Pasterz i dziejopisarz. Biskup Wincenty Urban, s. 26; Zdzisław Lec, profesor nauk 
teologicznych, związany z PWT we Wrocławiu i Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu 
Szczecińskiego, historyk Kościoła. Ur. 25 maja 1951 w Bolesławcu Śląskim, syn Franciszka 
i Heleny z d. Filip. Maturę uzyskał w 1970 r. w Legnicy. We wrześniu 1973 r. wstąpił do Me-
tropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie 
przyjął 19 maja 1979 r. w archikatedrze wrocławskiej z rąk bpa prof. W. Urbana. W latach 
1988-1991 był prefektem w Seminarium Duchownym we Wrocławiu; Ks. Zdzisław Lec, WT 
US, PWT Wrocław, życiorys, bibliografia podmiotowa i przedmiotowa (w posiadaniu autora 
niniejszego opracowania).
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pendium naukowe i wyjechał do Paderborn, gdzie pogłębiał znajomość j. 
niemieckiego i zbierał materiały do habilitacji na temat jezuitów we Wroc-
ławiu. W 1992 r. otrzymał przedłużenie urlopu naukowego do maja 1995 r. 
Po powrocie do kraju, w czerwcu 1995 r., w dniu 5 grudnia tego roku odbył 
kolokwium habilitacyjne na PWT we Wrocławiu. 21 maja 1996 r. otrzymał 
nominację na docenta PWT, a kolejnymi awansami naukowymi były: kie-
rownik Katedry Historii Kościoła na Śląsku, profesor nadzwyczajny PWT 
(od 25 maja 2000 r.), członek zwyczajny Wrocławskiego Towarzystwa Na-
ukowego (od 27 lutego 2001 r.), profesor nauk teologicznych (od 13 maja 
2002 r.).

W latach 1996-1999 wykładał historię Kościoła powszechnego i patro-
logię oraz prowadził seminarium naukowe w gorzowskiej sekcji Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Oprócz zajęć w PWT we 
Wrocławiu, w latach 1996-2005 prowadził wykłady, ćwiczenia i semina-
rium naukowe z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Od 1 października 2003 r. podjął pracę na pierwszym etacie na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, kontynuując zajęcia 
na PWT we Wrocławiu. 1 stycznia 2004 r. został mianowany na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Historii Kościoła 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a 1 lipca 2004 r. 
został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ks. prof. Z. Lec jest autorem 6 książek i ponad 70 artykułów nauko-
wych; promotorem 3 prac doktorskich30, 4 prac licencjackich oraz 75 prac 
magisterskich. całość jego bibliografii wynosi 325 pozycji. Pośród jego 
twórczości naukowej wyróżniamy liczne opracowania naukowe i popular-
nonaukowe, także recenzje. Ich tematyka oscyluje wokół historii różnych 
zakonów męskich i żeńskich, prezentacji kościołów parafialnych (przy-
kładowo w Bolesławcu). Sporo różnych artykułów poświęcił Zgromadze-
niu Sióstr św. Elżbiety na Śląsku31. Jest on autorem 65 haseł dotyczących 

30 Antoni Kazimierz Dudek OFM, Działalność duszpasterska i misyjna o. Edwarda 
Władysława Schneidera (1833-1919), Wrocław 2001; ks. Janusz Szwiec, Ks. Jan Kudera 
(1872-1943). Życie i działalność, Szczecin 2009; Adam Szymanowski, Polityka władz ko-
munistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Dolnym Śląsku w latach 1960-1966, 
Wrocław 2009.

31 Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety na Śląsku. 150 lat istnienia, Wrocław 1992; Zgro-
madzenie Sióstr św. Elżbiety w latach 1842-1992, w: Osoba – Kościół – Społeczeństwo. 
Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Józefa Majki, red. I. Dec, Wrocław 1992, 
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zakonów, zgromadzeń zakonnych, instytutów zakonnych, przełożonych 
zakonnych, domów opieki, katolickich fundacji we Wrocławiu. Hasła zo-
stały opublikowane w Encyklopedii Wrocławia, która ukazała się w Wy-
dawnictwie Dolnośląskim w roku 2000 (red. naukowy Jan Harasimowicz). 
Jest także jednym ze współautorów opracowania Kościoły i kaplice Archi-
diecezji Wrocławskiej (red. ks. J. Pater; autorzy: ks. Mieczysław Kogut, 
ks. Zdzisław Lec, ks. Lech Nowak, ks. Józef Pater, Eugeniusz Wawrzy-
niak, Wrocław 2002).

Wiodącym nurtem jego badań jest historia Zakonu Jezuitów na Śląsku. 
Dotychczas ks. Profesor poświęcił tej tematyce 5 publikacji książkowych 
(Biblioteka kolegium oo. jezuitów w Świdnicy Śląskiej w latach 1629-1776 
(Wrocław 1987. Mała poligrafia, mps.); Działalność jezuitów w Brzegu 
w latach 1681-1776 (Wrocław 1990. Mała poligrafia, mps.); Jezuici we 
Wrocławiu (1581-1776) (Wrocław 1995); Jezuici w Legnicy (1689-1776) 
(Wrocław 2001); Jezuici w Kłodzku (1597-1776): katalog osób i urzędów, 
materiały źródłowe, literatura (Szczecin 2013, ss. 233) oraz ponad 40 na-
ukowych i popularnonaukowych artykułów32.

s. 279-288; Siostry elżbietanki w Świdnicy i okolicy, „Rocznik Świdnicki” 1992, s. 54-62; 
Jubileusz 150-lecia Zgromadzenia Sióstr świętej Elżbiety, „Nowe Życie” 10(1993), nr 2, 
s. 20-21; Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w granicach Diecezji Świdnickiej do 1989 roku, 
w: Zbawienie przez miłosierdzie i prawdę. Księga pamiątkowa ku czci J. E. Ks. Bpa Prof. dra 
hab. Ignacego Deca z okazji 65-lecia urodzin, 40-lecia kapłaństwa i 5-lecia sakry biskupiej, 
red. ks. J. Michalewski, Świdnica 2009, s. 395-408.

32 Historia zakonu jezuitów w Świdnicy (1629-1776), „Rocznik Świdnicki” 1990-
1991, s. 5-32; Z przeszłości jezuitów w Głogowie w latach 1625-1776. (Chronologia naj-
ważniejszych działań), „Głogowskie Zeszyty Naukowe” 1993, nr 3, s. 50-53; Początki 
i rozwój Towarzystwa Jezusowego we Wrocławiu w latach 1638-48, „Wrocławski Przegląd 
Teologiczny” 1(1993), nr 2, s. 75-82; Jezuici w Brzegu, „Gazeta Brzeska” 1992, nr 11, s. 8; 
Przyczynki do działalności jezuitów w Jaworze i okolicy w XVII w., „Wrocławski Przegląd 
Teologiczny” 2(1994), nr 2, s. 83-92; Działalność jezuitów w Jeleniej Górze w latach 1629-
1776, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2(1994), nr 1, s. 65-82; Działalność jezuitów 
w Raciborowicach (Bolesławcu) i Świerzawie w XVII wieku, „Legnickie Wiadomości Die-
cezjalne” 2(1993), nr 1, s. 65-72; Nieco uwag o dziejach i działalności rekatolizacyjnej jezu-
itów w tzw. państwie otyńskim w latach 1649-1776, „Studia Paradyskie” 4(1994), s. 45-55; 
Jezuici w Żaganiu w latach 1628-1776. Zarys dziejów i działalności, „colloquium Salu-
tis” 25(1993), s. 311-321; Nieco uwag o dziejach i działalności jezuitów w Opolu w latach 
1667-1776, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 15(1995), s. 385-394; 
O siostrach elżbietankach i o ich działalności w Bolesławcu słów kilka, „Głos Bolesław-
ca” 1994, nr 5, s. 7; Czy siostry elżbietanki wrócą do Chojnowa?, „Gazeta chojnowska” 
z 15 VII 1994, s. 6; Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, „Niedziela” 37(1994), nr 48E, s. 11; 
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Nie sposób wyobrazić sobie dziejów powojennej historiografii na Dol-
nym Śląsku bez postaci niezwykle barwnej i płodnej w dziedzinie badań 

Stosunek do władz kościelnych i zgromadzeń zakonnych oraz praca nad nawracaniem in-
nowierców w działalności jezuitów wrocławskich w latach 1581-1595 i 1638-1776, „Ho-
ryzonty Wiary”. Kwartalnik Pedagogiki Religijnej Wydziału Filozoficznego Towarzystwa 
Jezusowego 6(1995), 4(26), s. 75-85; Charakterystyka zewnętrzna biblioteki kolegium oo. 
jezuitów w Świdnicy Śląskiej z lat 1629-1776, „Rocznik Świdnicki” 1994, s. 130-135; Jezui-
ci a Eucharystia, w: W blasku Eucharystii. Materiały z sympozjum „Eucharystia w dziejach 
Kościoła na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska oraz z XXVI Wroc-
ławskich Dni Duszpasterskich, red. ks. I. Dec, Wrocław 1996, s. 97-105; Jezuici w granicach 
diecezji legnickiej do 1776 roku, w: Wierność i obrona wiary. Charakterystyka Kościoła 
w obecnych granicach Diecezji Legnickiej, red. ks. S. Araszczuk, Legnica 1996, s. 81-92; 
ten sam artykuł w: Dziedzictwo wiary Diecezji Legnickiej, red. ks. S. Araszczuk, Legnica 
1997, s. 93-104; Jezuici w granicach Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do 1776 roku, 
„Studia Paradyskie” 6-7(1997), s. 73-83; ten sam artykuł w: „Rocznik Lubuski” 23(1997), 
cz. 1, s. 29-38; Jezuici wobec Unii Brzeskiej, „Saeculum christianum” 5(1998), nr 1, s. 43-
51; Z dziejów i działalności jezuitów w Legnicy w latach 1689-1776, w: Słowo nieskowane. 
Księga jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. ks. A. Nowicki i bp J. Tyrawa, Wrocław 1998, 
s. 641-647; Jezuickie stacje misyjne, rezydencje i kolegia na Śląsku w latach 1580-1776, w: 
Służcie Panu z weselem. Księga Jubileuszowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza z oka-
zji 50-lecia kapłaństwa, 30-lecia biskupstwa, 25-lecia posługi w archidiecezji wrocławskiej 
i 15-lecia kardynalatu, red. ks. I. Dec, t. I, Wrocław 2000, s. 159-164; Jezuickie misje ludowe 
na Śląsku w latach 1851-1872, w: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga 
Jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi, red. ks. M. Biskup, ks. T. Reroń, 
Wrocław 2000, s. 767-774; Sprowadzenie jezuitów do Wrocławia i ich działalność związana 
z utworzeniem uniwersytetu w 1702 r., w: Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, 
red. ks. I. Dec, Wrocław 2001, s. 89-108; Placówki jezuickie na Śląsku do kasaty zakonu, 
w: Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wroc-
ław 2001, s. 83-91; Jezuici na Górnym Śląsku do kasaty ze szczególnym uwzględnieniem 
ich działalności szkolnej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 9(2001), nr 2, s. 109-123; 
Jezuici w Nysie, Opawie, Opolu, Brzegu, Tarnowskich Górach i Cieszynie ze szczególnym 
uwzględnieniem ich działalności szkolnej do 1773 r., w: M. Kogut, Zeszyty historyczne Koś-
cioła katolickiego w Kluczborku, cz. 12, Kluczbork 2002, s. 245-263; Jezuickie misje ludowe 
na Śląsku w latach 1851-1872, w: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Kościół 
w XIX wieku, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 2002, s. 47-52; Założenie Akademii 
Leopoldyńskiej we Wrocławiu w 1702 r., w: 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 
Zarys historii i pracownicy naukowi PWT we Wrocławiu, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, 
s. 27-32; Jezuici we Wrocławiu od przybycia do 1776 roku, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kul-
tura” 1(2002), s. 17-42; Szkolnictwo jezuickie na Górnym Śląsku do kasaty, „Śląsk Opolski” 
2003, nr 2(49), s. 7-14; Sprowadzenie jezuitów do Wrocławia i ich działalność do 1740 r., 
w: Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, nr 4(55), Wrocław 2005, 
s. 59-66; Jezuici wobec Akademii Rycerskiej w Legnicy w pierwszej poł. XVIII wieku, w: 
Stawać się chrześcijaninem dziś. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin
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historycznych, jaką jest ks. prof. dr hab. Józef Swastek. Jego dorobek na-
ukowy obejmuje dotąd ponad 300 publikacji, w tym rozprawy i studia, 
hasła encyklopedyczne i biograficzne, prace popularnonaukowe, recenzje, 
noty kronikarskie, przedmowy, opracowania redakcyjne, głosy w dyskusji 
i polemiki33. Ten bogaty dorobek świadczy o świetnie opanowanej meto-
dzie pracy naukowej ks. prof. J. Swastka oraz o dobrze zorganizowanym 
warsztacie naukowym.

Urodzony na terenie diecezji tarnowskiej, w historycznej miejscowo-
ści Tropie koło Nowego Sącza, związał się ks. J. Swastek z wyboru ze Ślą-
skiem od czasu rozpoczęcia studiów filozoficzno-teologicznych w 1955 r. 
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a kanonicznie 
z archidiecezją wrocławską przez przyjęcie święceń kapłańskich z rąk 
ks. bpa Andrzeja Wronki w dniu 14 sierpnia 1960 r.34 W roku 1964 uzyskał 
licencjat nauk teologicznych. Magisterium z teologii uzyskał w 1966 r. na 

Ks. profesora Michała Chłopowca, red. ks. T. Reroń, Wrocław 2009, s. 315-321; Jezuici 

wobec unii brzeskiej, w: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Tendencje unijne, 
red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 2002, s. 21-27; Szkolnictwo jezuickie na Gór-
nym Śląsku do kasaty, w: Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 
2002, s. 112-126; Formowanie i rozwój biblioteki jezuitów w Świdnicy Śląskiej w latach 
1629-1776 w świetle ówczesnych przepisów Towarzystwa Jezusowego. Losy biblioteki po 
kasacie Towarzystwa Jezusowego na Śląsku, w: Servus Sanctae Hedvigis. Księga dedykowa-
na Księdzu Antoniemu Kiełbasie SDS, red. ks. J. Swastek, ks. M. Piela SDS, Wrocław 2011, 
s. 225-235; Placówki jezuickie na Śląsku do 1740 roku, w: Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka 
zakonu jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 1580-1776, red. D. Galewski i A. Jezier-
ska, Wrocław 2012, s. 35-40; Kolegia jezuickie na Śląsku do 1740 r., „Perspectiva”. Leg-
nickie Studia Teologiczno-Historyczne 11(2012), nr 2, s. 89-97; Troska o chorych. Apteka 
kolegium jezuickiego w Kłodzku i jej sprzedaż w 1777 roku, „Perspectiva” 13(2014), nr 1.

33 Ks. J. Pater, Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. dr. hab. Józefa 
Swastka, w: Ope et Consilio. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. Józefowi Swastkowi 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. ks. J. Pater, Wrocław 2007, s. 25; zob. Bibliografia 
prac ks. Józefa Swastka do 2000 r., w: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968-
2001. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, wykaz prac dyplomowych, sympozja, działalność 
wydawnicza, s. 218-227.

34 Ks. K. Dola, Ks. Prof. J. Swastek jako historyk Kościoła, „Wrocławski Przegląd 
Teologiczny” 4(1996), nr 2, s. 9; Józef Swastek ur. 22 lipca 1936 r. w Tropiu nad Dunajcem. 
Ukończył wrocławskie seminarium duchowne. Od 1972 r. do chwili obecnej pełni funkcję 
kapelana sióstr św. Elżbiety przy pl. Strzeleckim we Wrocławiu. W 1985 r. został odzna-
czony godnością kapelana honorowego Ojca Świętego Jana Pawła II, a w 1996 r. został 
kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej św. Jana chrzciciela we Wrocławiu; ks. J. Pa-
ter, Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. dr. hab. Józefa Swastka, w: Ope et 
Consilio, s. 15-16; 18-21.
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podstawie pracy: Kolofony św. Jana Kantego w rękopisach Biblioteki Ja-
giellońskiej w Krakowie (ukazała się drukiem w półroczniku „Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne” 14 (1972), s. 151-203). Po krótkim okresie 
pracy duszpasterskiej w parafii, kontynuował w latach 1962-1966 studia 
w kierunku historyczno-kościelnym w Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem 
ks. prof. dra hab. Mariana Rechowicza, miała miejsce 25 październi-
ka 1968 r. Jej temat brzmiał: Kult św. Jerzego Kapadockiego w diecezji 
krakowskiej w świetle wezwań kościołów, fundacji prostych i ksiąg litur-
gicznych (recenzentami byli: prof. dr hab. Aleksander Gieysztor i ks. doc. 
dr hab. Bolesław Kumor. Praca w istotnych fragmentach została opubliko-
wana na łamach „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” i „colloquium 
Salutis”)35.

W latach 1969-1973 ks. dr J. Swastek pełnił obowiązki sekretarza 
Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, a w latach 1970-1972 był tak-
że prefektem alumnów w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchow-
nym we Wrocławiu. W tych samych latach był równocześnie sekretarzem 
pierwszego zespołu redakcyjnego wrocławskiego periodyku teologiczne-
go „colloquium Salutis”, którego profil także w tych pierwszych latach 
istnienia się kształtował.

Po promocji doktorskiej ks. J. Swastek zamieszkał w Seminarium Du-
chownym i rozpoczął pracę dydaktyczno-wychowawczą: najpierw jako se-
kretarz Papieskiego Wydziału Teologicznego (1969-1973) i prefekt semi-
naryjny (1970-1972)36. Od 1969 r. prowadził na kursie licencjackim Akade-
mickiego Studium Teologicznego wykład monograficzny, a dla kleryków 
ćwiczenia i proseminarium. W 1977 r. objął ponadto wykłady z historii 
Kościoła i patrologii na studium teologicznym dla świeckich już w ramach 
Wydziału Teologicznego, zaś w 1984 r., po śmierci ks. bpa W. Urbana, 
przejął wszystkie zajęcia z historii Kościoła w Seminarium Duchownym37.

W 1971 r. odbył podróż naukową do Pragi, Wiednia i Rzymu. Jej głów-
nym celem było zebranie materiałów archiwalnych do pracy habilitacyjnej. 
Dnia 16 kwietnia 1986 r. odbyło się na Wydziale Teologicznym Katolickie-

35 Ks. I. Dec, W 60. rocznicę urodzin Ks. Prof. Józefa Swastka, „Wrocławski Przegląd 
Teologiczny” 4(1996), nr 2, s. 7.

36 Ks. J. Pater, Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. dr. hab. Józefa 
Swastka, s. 22.

37 Ks. K. Dola, Ks. Prof. J. Swastek jako historyk Kościoła, s. 10.
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go Uniwersytetu Lubelskiego jego kolokwium habilitacyjne na podstawie 
dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Święta Brygida Szwedzka 
i Zakony Najświętszego Zbawiciela ze szczególnym uwzględnieniem klasz-
torów na ziemiach polskich. Po habilitacji ks. J. Swastek został najpierw 
kierownikiem Katedry Historii Kościoła w czasach Najnowszych na Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1991 r. otrzymał tytuł 
profesora nadzwyczajnego. W latach 1988-1998 pełnił funkcję prorektora 
Papieskiego Wydziału Teologicznego, a w 1995 r. został wybrany prze-
wodniczącym Kolegium Prorektorów Wyższych Uczelni Wrocławia38.

Ks. prof. Józef Swastek bierze aktywny udział w ogólnopolskich sym-
pozjach naukowych, w zjazdach wykładowców historii Kościoła, w posie-
dzeniach Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu. 
Jest promotorem oraz recenzentem licznych prac magisterskich, licencja-
ckich i doktorskich. Pod jego kierunkiem od 1984 r. do 23 maja 2006 r. 
napisanych zostało blisko 600 prac magisterskich i 81 licencjackich. Jego 
uczniowie obronili 19 prac doktorskich, a co najmniej jeden z nich jest dzi-
siaj samodzielnym pracownikiem naukowym. Ks. Profesor uczestniczył 
też w 8 przewodach habilitacyjnych. Był recenzentem 12 prac doktorskich 
na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Zapraszano go też 
do ocenienia rozpraw doktorskich w innych uczelniach w Polsce. Napisał 
także kilka recenzji prac habilitacyjnych i promocyjnych w przewodach 
profesorskich39. W 2014 r. możemy już mówić o liczbie ponad 30 dokto-
rów wypromowanych przez ks. prof. J. Swastka.

W jego dorobku naukowym odnajdujemy w zasadzie wszystkie ga-
tunki pisarstwa. Zasadniczo jego twórczość naukowa – począwszy od pra-
cy magisterskiej, doktorskiej i habilitacyjnej – skupia się na działalności 
i znaczeniu świętych w Kościele. Możemy się dopatrywać w tym nurcie 
zainteresowań naukowych wpływu mistrzów szkoły lubelskiej, takich jak 
ks. prof. Marian Rechowicz czy ks. prof. Wacław Schenk. Właśnie prob-
lematyce świętych poświęcił większość późniejszych swoich prac. Wiele 
jego znakomitych biogramów świętych znajdujemy w serii poświęconej 
„Polskim świętym” pod red. o. Joachima Bara oraz w Encyklopedii Katoli-
ckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym dziale możemy wy-
różnić artykuły poświęcone św. Andrzejowi Świeradowi, patronowi Tropia 

38 Ks. J. Pater, Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. dr. hab. Józefa 
Swastka, s. 23.

39 Tamże, s. 24.
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i diecezji tarnowskiej, św. Władysławowi, bł. Janowi Sarkandowi40. Zna-
czącą najnowszą pozycją w tym dziale jest książka: Sługa Boży Ks. Alek-
sander Zienkiewicz „Wujek” patron wychowawców i młodzieży zagrożonej 
dyktaturą relatywizmu (Kraków 2013).

Jednym z pokrewnych kierunków jego badań jest kierunek biograficz-
ny. Do tego działu biograficznego należą artykuły poświęcone wybitniej-
szym postaciom z historii Kościoła powszechnego oraz wybitnym posta-
ciom i historykom polskiego Kościoła.

Kolejny kierunek badań to studia nad dziejami kultury umysłowej. 
Można tutaj wyróżnić takie artykuły, jak: Możliwości rozwoju liturgii 
cyrylo-metodejskiej na Morawach i w Państwie Wiślan oraz Apostołowie 
Słowian. Z innych problemów podnoszonych w jego badaniach wymienić 
jeszcze należy dzieje Kościoła na Wschodzie i w Albanii, a także wybrane 
zagadnienia z historii szkolnictwa kościelnego.

Niezwykle ważne są prace poświęcone historii Kościoła na Śląsku, 
zwłaszcza wybitniejszym biskupom i kapłanom, w tym kardynałowi Mel-
chiorowi Diepenbrockowi, biskupowi Henrykowi Forsterowi, ks. Janowi 
Schneiderowi – założycielowi sióstr Maryi Niepokalanej, i ks. Robertowi 
Spiskemu – założycielowi sióstr św. Jadwigi41. Niewątpliwie w przypadku 
opracowań poświęconych założycielom: ks. J. Schneiderowi i R. Spiskemu 
dostrzegamy osobiste zaangażowanie ks. Swastka w ich diecezjalne proce-
sy beatyfikacyjne (Komisja Historyczna). To zaangażowanie jest także wi-
doczne w przygotowywanych procesach beatyfikacyjnych elżbietańskich 
sióstr męczenniczek z okresu II wojny światowej. O wielkiej klasie nauko-
wej ks. Profesora świadczą również liczne recenzje. Jak stwierdził ks. prof. 
K. Dola, „czyta się je z wielkim pożytkiem i satysfakcją, a myślę nie tylko 
o postronnych czytelnikach, lecz także o autorach prac recenzowanych”42. 
Należy również jak najbardziej zgodzić się ze stwierdzeniem, że ks. prof. 
J. Swastek „jest jednym z najbardziej lubianych pracowników naukowo-

40 Tamże, s. 26; na pracę poświęconą bł. Janowi Sarkandowi zwrócił szczególną uwa-
gę ks. prof. K. Dola. Solidne opracowanie ks. Swastka było nie tylko poświadczeniem kultu 
Jana Sarkandra, ale dało też zwarty, dobrze udokumentowany życiorys. Wobec konfiskaty, 
a nawet spalenia wcześniejszych materiałów o tym świętym, praca ks. prof. J. Swastka stała 
się „nieprzewidywanym” przygotowaniem do kanonizacji bł. Jana Sarkandra w Ołomuńcu 
w dniu 21 maja 1995 r.; ks. K. Dola, Ks. Prof. J. Swastek jako historyk Kościoła, s. 12.

41 Ks. J. Pater, Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. dr. hab. Józefa 
Swastka, s. 26.

42 Ks. K. Dola, Ks. Prof. J. Swastek jako historyk Kościoła, s. 11.
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-dydaktycznych we wrocławskim środowisku teologicznym. Sympatię 
i życzliwość zjednywa sobie uczciwością, prawością, ogromną wiedzą hi-
storyczną i poczuciem humoru”43.

W bogate dzieje historiografii wrocławskiej znaczny wkład wniósł 
ks. infułat prof. dr hab. Władysław Bochnak. Połączył on umiejętnie 
działalność duszpasterską i organizacyjną – najpierw we Wrocławiu, 
a następnie w diecezji legnickiej – z działalnością naukową. Od 1966 r. 
rozpoczął studia specjalistyczne na Akademickim Studium Teologicz-
nym we Wrocławiu. Owocem specjalizacji w zakresie historii Kościoła 
od 1968 r. pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. B. Kumora była wartościowa 
praca magisterska Bractwa w archidiakonacie wrocławskim w okresie 
potrydenckim. Została ona uznana przez rektora Papieskiego Wydziału 
Teologicznego, ks. prof. dr. hab. Józefa Majkę. W 1983 r. ks. mgr lic. 
W. Bochnak uzyskał stopień doktora teologii w zakresie historii Kościoła 
na Wydziale Teologicznym w Krakowie. Dysertację doktorską pt. Reli-
gijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich w diecezji wrocław-
skiej przygotował również pod kierunkiem ks. prof. Kumora. Po uzyska-
niu doktoratu zajął się w swych badaniach historią śląskiego Kościoła, 
a do najważniejszych prac powstałych w tym okresie należą: Założyciel-
ka Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy Anna Bruner (1851-
1911) (Wrocław–Legnica 1993); Dzieje Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Nieustającej Pomocy (1889-1989) (Wrocław–Krzyżanowice–Leg-
nica 1994); W służbie Bogu i ludziom. Sylwetki Ślązaków (Warszawa 
1989)44. Opierając się na materiałach źródłowych, przygotował ważne 
studium Z dziejów życia religijnego w Chojnowie (zamieszczone w pracy 
zbiorowej pt. Chojnów dawniej i dziś, pod red. R. Gładkiewicza, choj-
nów–Wrocław 1992, s. 68-101).

W roku 1996 ks. dr W. Bochnak opublikował rozprawę habilitacyjną 
pt. Dzieje zakonu Magdalenek od Pokuty na Dolnym Śląsku i Łużycach 

43 Ks. I. Dec, W 60. rocznicę urodzin Ks. Prof. Józefa Swastka, s. 9.
44 Została tutaj przedstawiona syntetycznie działalność najwybitniejszych córek i sy-

nów śląskiego Kościoła w XIX wieku, w tym zakonodawców: Sługi Bożego ks. Rober-
ta Spiskego, założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi Śląskiej; ks. Jana Schneidera, 
założyciela Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej; Klary Doroty Wolff, założycielki 
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, współzałożycielek tego zgromadzenia: bł. Marii Luizy 
Merkert (beatyfikacja w Nysie w 2007 r.) oraz Sługi Bożej Franciszki Werner; Sługi Bożego 
prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, męczennika bł. ks. Emila Szramka, proboszcza kate-
dry św. Jadwigi Śląskiej w Berlinie, ks. infułata Bernarda Lichtenberga.
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(Wrocław–Legnica 1996, ss. 440). Po przeprowadzeniu przewodu habili-
tacyjnego w 1997 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu 
i zatwierdzeniu 9 marca 1999 r. przez Radę Naukową Konferencji Epi-
skopatu Polski tytułu doktora habilitowanego nauk teologicznych w za-
kresie historii Kościoła, podjął wykłady monograficzne z zakresu historii 
Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (studium 
licencjacko-doktoranckie). W 2001 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczaj-
nego a w 2010 r. tytuł profesora zwyczajnego nauk teologicznych w zakre-
sie historii Kościoła. Do najważniejszych jego prac po uzyskaniu tytułu 
naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych z zakresu historii 
Kościoła należą: Jan Paweł II w Katedrze Legnickiej (Legnica 1997); Koś-
ciół katedralny w Legnicy (Legnica 1997); Memento mori. Kaplica cza-
szek w Czermnej (Legnica 1997); Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji 
Legnickiej (Legnica 1997); Nowenna do Matki Boskiej Strażniczki naszej 
nadziei (Legnica 1999); Kościół pod wezwaniem świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła w Strzegomiu (Legnica 2001); Księżna Anna i Piastowska Fun-
dacja w Krzeszowie (Legnica 2002); Początki Diecezji Legnickiej. Parafie 
i duchowieństwo 1992 (Legnica 2002); Kościół Mariacki w Bolesławcu 
ośrodkiem kultu maryjnego (Żary 2004).

Liczne biogramy ważnych postaci Kościoła katolickiego na Śląsku, 
sympozja i wygłoszone referaty uzupełniają bogatą twórczość ks. infułata 
prof. dr. hab. W. Bochnaka. Do 25 stycznia 2008 r. dorobek ten obejmował 
ponad 150 pozycji drukowanych. Po przewodzie habilitacyjnym w 1997 r. 
opublikował 9 książek i 38 artykułów naukowych. Zwieńczeniem jego ba-
dań była książka profesorska Księżna Anna Śląska 1204-1265. W służbie 
ludu śląskiego i Kościoła (Wrocław 2007, ss. 392, 5 aneksów). Uzupełnie-
niem tej publikacji jest mniejsza rozprawa Książę Henryk II Pobożny jako 
kandydat do chwały ołtarzy (Legnica 2012, ss. 63).

Nie sposób sobie wyobrazić śląskiego dorobku historiograficznego 
bez postaci ks. prof. dr. hab. Antoniego Kiełbasy SDS (1938-2010) z Pa-
pieskiego Wydziału Teologicznego. całe swoje dojrzałe życie poświęcił 
na poznawanie, zgłębianie i przybliżanie charyzmatu założyciela salwa-
torianów Sługi Bożego ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana, histo-
rii zgromadzenia (Towarzystwa Boskiego Zbawiciela) i dziejów Polskiej 
Prowincji Salwatorianów. Od 1972 r. do swojej śmierci (15 lipca 2010) 
mieszkał w domu zakonnym salwatorianów przy sanktuarium św. Jadwigi 
w Trzebnicy. Prawie 40 lat swojego życia poświęcił na nieustanne sze-
rzenie kultu św. Jadwigi. Stał się kompetentnym i powszechnie cenionym 
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znawcą dziejów życia św. Jadwigi śląskiej oraz popularyzatorem cnót 
i wskazań Patronki Śląska. Ukazywał ciągle jej rolę na rzecz pojednania 
między narodami, szczególnie polskim i niemieckim – i to zarówno w od-
ległej przeszłości, jak i współcześnie. Do pełnienia takiej roli usposabia-
ło go środowisko rodzinne oraz atmosfera panująca w domu Kiełbasów 
w Świętochłowicach-Zgodzie. Środowisko wzrastania i rozwoju Anto-
niego, syna Jerzego, było miejscem, w którym nieustannie przenikały się 
polska kultura Górnego Śląska oraz kultura i język niemiecki. Również 
sytuacja rodzinna i fakt wychowywania Antoniego i jego rodzeństwa przez 
pochodzącą z Niemiec – drugą mamę – Johannę Sewering, stały się klu-
czowymi elementami wielokulturowego dziedzictwa, w którym kształto-
wały się cechy charakteru przyszłego historyka. Potwierdza to szerokie 
spektrum inicjatyw ks. A. Kiełbasy, związanych z promocją kultu św. 
Jadwigi: kult liturgiczny; wieloletnia posługa przewodnika pielgrzymów 
i turystów; sesje i wystąpienia naukowe o św. Jadwidze; promocja w me-
diach; liczne publikacje oraz jego zaangażowanie w procesie pojednania 
pomiędzy Polakami a Niemcami45. Przygotowując się do kolokwium ha-
bilitacyjnego w 1998 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc-
ławiu, ks. dr A. Kiełbasa mógł stwierdzić, iż w ciągu ostatnich 27 lat 
podjął wiele tematów historycznych odnośnie do dziejów ziemi śląskiej 
i historii zgromadzenia salwatorianów: wyniki swych badań przedstawił 
w 18 opublikowanych książkach naukowych (8 z nich redagował lub nale-
żał do zespołu redakcyjnego), zaś 17 innych jego książek miało charakter 
popularny. Ponadto opublikował 21 artykułów naukowych oraz 200 ar-
tykułów popularnoinformacyjnych46. 750-lecie śmierci św. Jadwigi było 
okazją do zorganizowania międzynarodowego sympozjum naukowego we 
Wrocławiu i Trzebnicy oraz przygotowania wielu wydawnictw: Kobieta 
pod każdym względem czcigodna (Trzebnica 2001); Święta Jadwiga na 
drzeworytach Legendy Większej – wersja polska i niemiecka (Trzebnica 
1993); Bractwo Świętej Jadwigi (Trzebnica 1993). Plonem wspomnianego 
ważnego i cennego sympozjum było wydanie Księgi Jadwiżańskiej (Wroc-
ław 1995). Jednym z jej redaktorów był ks. dr A. Kiełbasa, a jego ważnym 

45 Ks. I. Kiełbasa SDS, Ksiądz profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS (1938-
2010). Życie oraz działalność naukowa i duszpasterska, Kraków 2013, s. 423-424.

46 Ks. M. Piela SDS, ks. I. Kiełbasa SDS, Ks. Prof. dr hab. Antoni Kiełbasa (1938-
2010). Historyk salwatoriański, piastun dziedzictwa św. Jadwigi Śląskiej i Ziemi Śląskiej, 
„Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 11(2012), s. 321.
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wkładem w tą księgę było studium: Rozwój kultu św. Jadwigi w Polsce po 
1945 r. i jego znaczenie w procesie integracji ludności na Dolnym Śląsku47. 
W 1995 r. ukazała się również – z inicjatywy Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Trzebnickiej – cenna monografia: Trzebnica. Zarys rozwoju mia-
sta na przestrzeni wieków. Została ona opracowana przy czynnym udziale 
miejscowych historyków, a jej współautorem był również ks. Kiełbasa. 
W 2001 r. ukazało się drukiem popularne opracowanie jego autorstwa, po-
święcone postaci księcia Henryka Brodatego48. W 2002 r. współorganizo-
wał w Trzebnicy sympozjum z okazji 800. rocznicy ufundowania miejsco-
wego opactwa cysterek. W obradach tego sympozjum wzięło udział wielu 
znakomitych badaczy i historyków.

Życie archidiecezji wrocławskiej, rozwój i żywotność sanktuarium św. 
Jadwigi w Trzebnicy oraz sprawy społeczne lokalnej wspólnoty nieustan-
nie angażowały ks. Profesora. Publikował on artykuły, książki, broszury 
i okolicznościowe wydawnictwa49; głosił kazania w trzebnickim sanktua-
rium, wygłaszał audycje radiowe i telewizyjne, a także wykłady podczas 
sympozjów naukowych czy różnorodnych spotkań. Ks. prof. A. Kiełbasa 
zyskał szeroką sławę jako wybitny znawca życia św. Jadwigi i samego 
sanktuarium jadwiżańskiego. Był bardzo cenionym przewodnikiem w ba-
zylice trzebnickiej dla różnorodnych grup, pielgrzymów przybywających 
zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a zwłaszcza z Niemiec. Na uwagę 
zasługuje jego długoletnia korespondencja z metropolitą Kolonii, kard. 
Joachimem Meisnerem. Do trwałych jego inicjatyw należy zaliczyć: po-
wstanie Muzeum Kultu św. Jadwigi w Trzebnicy, organizowanie wystaw 
związanych z historią św. Jadwigi, Piastów Śląskich, cysterek i sióstr bo-
romeuszek w Trzebnicy, zaangażowanie w pracach Towarzystwa Miłoś-
ników Ziemi Trzebnickiej oraz współpracę z redakcją rocznika „Brzask” 
i tygodnika „Nowa Gazeta Trzebnicka”. To w dużej mierze „dzięki jego 
staraniom Kongregacja do spraw Duchowieństwa – za zgodą Ojca św. 
Benedykta XVI – erygowała w dniu 24 stycznia 2007 r. Międzynarodo-
we Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Dzięki też jego 

47 Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Święta Jadwiga 
w dziejach i kulturze Śląska”, Wrocław–Trzebnica, 21-23 IX 1993, Wrocław 1995, s. 441-459.

48 Ks. A. Kiełbasa, Książę Henryk Brodaty. W 800-lecie rozpoczęcia rządów, Wrocław 
2001, ss. 55.

49 Zob. ks. I. Kiełbasa, Bibliografia prac ks. Antoniego Kiełbasy SDS 1967-2010, w: 
Servus Sanctae Hedvigis Fidelis. Księga dedykowana Księdzu Antoniemu Kiełbasie SDS, 
red. ks. J. Swastek, ks. M. Piela SDS, Wrocław 2011, s. 55-85.
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zabiegom w roku 2007 powołano do życia „Dużą Ścieżkę” św. Jadwigi 
w Trzebnicy50.

Na osobne omówienie zasługuje zainicjowana przez ks. prof. A. Kieł-
basę seria wydawnicza Sól Ziemi Śląskiej. Zapoczątkowała ją pozycja 
biograficzna: Ks. Adrian Włodarski (1807-1875) – biskup pomocniczy 
diecezji wrocławskiej w latach 1861-1875 (Trzebnica 1995). W ramach 
tej serii zostały przybliżone inne sylwetki, które wniosły znaczny wkład 
w kulturę tego regionu (ks. Grzegorz czech SDS, br. Feliks Sierny SDS, 
Adolf Hytrek)51.

W 1998 r. ks. dr A. Kiełbasa zdał pomyślnie kolokwium habilitacyjne 
na podstawie rozprawy Salwatorianie z ziem polskich w latach 1881-1903 
(Wrocław 1998, t. I, ss. 350; t. II, Dokumentacja, ss. 422) oraz dotychcza-
sowego dorobku naukowego. Następnie został powołany na stanowisko 
docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W roku 
2001 otrzymał tytuł profesora tegoż Wydziału. Do śmierci był kierowni-
kiem Katedry Historii Kościoła na Śląsku. cały dorobek naukowy ks. prof. 
A. Kiełbasy obejmuje ponad 500 publikacji w postaci książek, okolicznoś-
ciowych ksiąg pamiątkowych przygotowywanych z różnych okazji, arty-
kułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Do chwili otrzy-
mania tytułu profesora nadzwyczajnego w 2001 r. był promotorem ponad 
30 prac magisterskich i jednej dysertacji doktorskiej, a także recenzentem 
80 prac magisterskich, dwóch doktorskich i dwóch prac habilitacyjnych. 
Podsumowując całościowy dorobek naukowy, był on promotorem 82 prac 
magisterskich, 6 prac absolutoryjnych, dwóch rozpraw doktorskich. Był 
także recenzentem 7 rozpraw doktorskich i ocenił bardzo pozytywnie do-
robek naukowy i prace habilitacyjne trzech wybitnych znawców historii 
Kościoła: ks. dr. Wojciecha Frątczaka z diecezji włocławskiej, ks. dr. Jana 
Góreckiego z archidiecezji katowickiej i ks. dr. Franciszka Wolnika z die-
cezji opolskiej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywna współpra-
ca z Instytutem Historycznym i Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocławskim Towarzystwem Naukowym i z Górnoślą-
skim Instytutem Historycznym w Katowicach52.

50 Ks. M. Piela SDS, ks. I. Kiełbasa SDS, Ks. Prof. dr hab. Antoni Kiełbasa (1938-
2010), s. 322-323.

51 Tamże, s. 324.
52 Tamże; ks. I. Kiełbasa SDS, Ksiądz profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS 

(1938-2010), s. 412-413.
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Ważne miejsce w historiografii Dolnego Śląska zajmuje twórczość 
naukowa ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusza Fitycha (ur. 1948), prezbitera 
archidiecezji wrocławskiej (1974) oraz świdnickiej (od listopada 2006), 
członka szeregu towarzystw naukowych w Polsce, Niemczech, Republi-
ce czeskiej; historyka dziejów teologii, dyplomacji, kultury i duchowości; 
specjalisty w dziedzinie dyplomacji watykańskiej53. Jest on absolwentem 
Papieskiego Wydziału Teologicznego (PWT) we Wrocławiu (1974) i Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (doktorat w 1983 r.). W latach 1988-
1993 był dyrektorem biblioteki głównej PWT i MWSD we Wrocławiu, 
a w latach 1985-2003 adiunktem i sekretarzem generalnym Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Ogólna liczba jego publikacji wynosi ponad 250 pozycji (nie licząc 
złożonych do druku), w tym 135 opracował jako samodzielny pracownik 
naukowy: 25 z nich poświęcił dziejom autoreformy, teologii i kultu oraz 
mistyki zogniskowanej na postaci św. Józefa na Śląsku (zwłaszcza w Krze-

53 Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (1974) i Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego (doktorat 1983 r.). Adiunkt i sekretarz generalny PWT 
w latach 1985-1993. Od 1986 r. współpracownik Polskiego Instytutu Historycznego w Rzy-
mie. Jako nauczyciel akademicki i badacz współpracował z wieloma instytutami naukowy-
mi oraz uczelniami polskimi i zagranicznymi, m.in.: Papieskim Fakultetem Teologicznym 
we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, uni-
wersytetami włoskimi (w Rzymie, Florencji, Perugii, Neapolu, Trydencie) i niemieckimi 
(w Augsburgu i Regensburgu) oraz austriackimi w Wiedniu i Salzburgu. Pomysłodawca, 
współzałożyciel i wiceprezes Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (1991). Uczestnik 
Synodu Biskupów (Rzym 1991); współpracownik Rady Konferencji Episkopatów Europy 
(ccEE; 1993-2001 – jako sekretarz prezydenta ccEE, służba półdyplomatyczna). Posługa 
duszpasterska i praca naukowo-badawcza w pilotażowym osiedlu ekumenicznym – Öku-
menische Lebenszentrum Ottmaring k/Augsburga (2001-2005). Po 15-letniej służbie Koś-
ciołowi w Europie, zamieszkał w Kudowie Zdroju. Należy do grona ponad 140 osób z krę-
gu ludzi nauki, kultury, sztuki i biznesu, którzy otrzymali certyfikat „Asylum Glacense” 
i zamieszkali na ziemi kłodzkiej. Stopnie naukowe: mgr (1974) – Papieski Wydział Teolo-
giczny we Wrocławiu, teologia; licencjat rzymski (1977) – KUL, teologia (Instytut Historii 
Kościoła); dr (1983) – KUL, teologia (Instytut Historii Kościoła); dr hab. (2006) – Uni-
wersytet Opolski, Wydział Teologiczny, teologia, historia Kościoła (dyplomacja watykań-
ska); profesor WSB-NLU (2006) – Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 
Nowy Sącz, Wydział Studiów Politycznych; profesor WWSZiP (2007-2011) –Wałbrzyska 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wydział Nauk Społecznych i Wydział 
Zarządzania; profesor DWSSP Asesor (2011-2012) – Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb 
Publicznych ASESOR we Wrocławiu; profesor WSH (2012) – Wyższa Szkoła Handlowa 
we Wrocławiu, Katedra Europeistyki; dane osobiste ks. prof. T. Fitycha w posiadaniu auto-
ra niniejszego opracowania.



76  KS. MIcHAŁ PIELA SDS

szowie); 33 – dziejom organizacji, struktury, funkcjonowania, metod ba-
dawczych i oceny dyplomacji watykańskiej; 106 tytułów i prezentacji 
multimedialnych odnosi się do dziejów, kultury i tożsamości ziemi kłodz-
kiej, a twórczość ta odnosi się do okresu zamieszkania ks. prof. T. Fitycha 
na ziemi kłodzkiej, czyli do lat 2007-2014. Samej postaci bł. ks. Gerarda 
Hirschfeldera poświęcił 27 opracowań (w tym 5 recenzowanych w j. pol-
skim i niemieckim) oraz jedną prezentację multimedialną, a spośród innych 
należy wymienić następujące pozycje: książkę Trójca Stworzona – nauka 
o św. Józefie na Śląsku (Lublin 1990); Starodruki Cenne księgozbioru Bi-
blioteki Głównej Papieskiego Fakultetu Teologicznego i Metropolitalnego 
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, oprac. A. Skura, red. 
T. Fitych, A. Siemieniewski, Wrocław 1993, ss. 168; Kościół milczenia 
dzisiaj (Wypowiedzi księży biskupów czech i Moraw w pięć lat po od-
zyskaniu niepodległości; Praga–Nowa Ruda 1995, ss. 450); Na tropach 
Św. Józefa (Zestawienie polskiego piśmiennictwa z okresu XVII-XX w.) 
(Legnica 2001 [Biblioteka Diecezji Legnickiej, 16], ss. 258; wprowadze-
nie i spis treści w j. niemieckim czeskim i włoskim); Acta Nuntiaturae Po-
lonae, t. XXII – Giovanni Battista Lancellotti (1622-1627), vol. 1: (22 XI 
1622 – 31 XII 1623) in quo publicantur etiam documenta internuntii Fran-
cisci Cirioli (12 XI 1622 – 29 IV 1623) (Polska Akademia Umiejętności, 
Kraków 2001, ss. LXIII, 381); „Boże Młyny” krzyże i kapliczki przydrożne 
na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach dziedzictwa kulturowe-
go Ziemi Kłodzkiej), (Kudowa-Zdrój 2009; 2 naukowe recenzje wydaw-
nicze; Gottes Mühlen” – Wegkreuze und Bildstöcke im Kudowa – Nacho-
der Grenzgebiet (auf den Spuren des Kulturerbes des Glatzer Landes und 
Schlesiens) (Kudowa-Zdrój 2010). Na wyróżnienie zasługują jego prace 
badawcze w zakresie kultury, duchowości i kontrreformacji na Śląsku XVII 
wieku; historii kultu świętych; historii, tożsamości i działalność ccEE 
(zagadnienia kolegialności biskupiej); umacniania wzajemnego poznania 
i wymiany darów pomiędzy bratnimi Kościołami w Polsce i w czechach; 
dziejów organizacji kościelnej na Śląsku; stosunków narodowościowych 
i wyznaniowych na Śląsku; wybitnych twórców kultury i sztuki na Śląsku 
czasów nowożytnych (m.in. mistyka i reforma katolicka w opactwie krze-
szowskim); metody badań tożsamości nuncjatur apostolskich; tożsamości 
narodów i regionów a procesu integracji Europy; w ostatnich latach studia 
szczegółowe poświęcone ziemi kłodzkiej54.

54 Biogram naukowy ks. prof. T. Fitycha; w posiadaniu autora niniejszego opracowania.
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Twórcza kwerenda archiwalna odnośnie do określonych struktur para-
fialnych i dekanalnych w archidiecezji wrocławskiej prowadzona żmudnie 
przez ks. prof. dr. hab. Mieczysława Koguta zaowocowała licznymi i war-
tościowymi publikacjami55. W badaniach nad dziejami Kościoła skupił 
on uwagę na trzech okręgach: 1) milicko-żmigrodzkim, 2) bogatyńskim, 
3) kluczborskim – na ten ostatni ze względu na miejsce pochodzenia. Obok 
pracy doktorskiej powstały trzy publikacje zwarte, 18 artykułów, które za-
mieścił na łamach lokalnego czasopisma „Gazeta Milicka” i „Wiadomości 
Żmigrodzkie”. Większość jednak artykułów na temat dziejów Kościoła na 
terenie milicko-żmigrodzkim ukazała się w ramach „Kroniki Doliny Bary-
czy”. Idąc za sugestią ks. prof. dra hab. Kazimierza Doli, najwięcej uwagi 
badawczej poświęcił dziejom Kościoła w archiprezbiteracie żmigrodzkim 
w latach 1654-1945. Kilkuletnie studium nad materiałem źródłowym za-
chowanym w archiwach parafialnych i archidiecezjalnym, zaowocowało 
pracą habilitacyjną pt. Kościół katolicki w archiprezbiteracie żmigrodzkim 
w latach 1654-1945. Kolokwium habilitacyjne miało miejsce 19 czerw-

55 Ks. prof. M. Kogut ur. 29 września 1955 r. w Kluczborku. W 1976 r. wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i rozpoczął studia na Papieskim Fakul-
tecie Teologicznym. Od samego początku studiów interesował się historią Kościoła. 22 maja 
1982 r. w katedrze wrocławskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Henryka Gul-
binowicza. Jako wikariusz pracował w Miliczu (1982-84), Bogatyni (1984-1990) i w Pro-
chowicach (1990-91). Pracując na pierwszej duszpasterskiej placówce, zaczął interesować 
się początkowo dziejami Kościoła katolickiego w Miliczu, a później okręgiem milickim. 
W 1983 r. rozpoczął uczęszczanie na studium licencjackie. Praca licencjacka była konty-
nuacją pracy magisterskiej, która została poszerzona o kilka dodatkowych paragrafów. Po 
egzaminie licencjackim w 1986 r. rozpoczął zbieranie materiałów źródłowych na temat dzie-
jów Kościoła w Dolinie Baryczy. Na seminarium naukowym prowadzonym przez ks. prof. 
dr. hab. Kazimierz Dolę, w oparciu o archiwa parafialne i archidiecezjalne, napisał pracę 
doktorską, której obrona miała miejsce 12 listopada 1991 r. Bierze czynny udział w wielu 
sympozjach naukowych, prowadzi działalność dydaktyczną i seminarium naukowe w Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Wykłada historię Kościoła w Polsce i pro-
wadzi ćwiczenia z historii Kościoła. Od 2003 r. jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła 
w Średniowieczu. Pod jego kierownictwem ks. Roman Skarżyński napisał pracę doktorską 
pt. „Struktura organizacyjna Kościoła i życie religijne wiernych okręgu drezdeneckiego 
w latach 1945-1992”, obronioną 20 czerwca 2005 r. w Papieskim Wydziale Teologicznym. 
W 2013 r. miała miejsce publiczna obrona kolejnej rozprawy doktorskiej napisanej pod kie-
runkiem ks. prof. M. Koguta – ks. mgr. lic. Stanisława Przerady: „Życie religijno-moralne 
w parafii Pichorowice. Studium pastoralno-historyczne”. Po otrzymaniu dwóch pozytyw-
nych recenzji, do obrony pracy doktorskiej przygotowuje się ks. Adam Wiśniewski SDB; 
Biogram naukowy ks. prof. M. Koguta – w posiadaniu autora niniejszego opracowania.
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ca 2001 r. W następnych badaniach ks. prof. M. Kogut zajął się dziejami 
Kościoła katolickiego w archiprezbiteracie Kąty Wrocławskie. Ich efektem 
była publikacja trzech tomów Dekanat Kąty Wrocławskie. Pierwszy i drugi 
został wydany w 2003 r. (t. I, ss. 297; t. II, ss. 300), natomiast trzeci w roku 
następnym (t. III, ss. 297). Jako proboszcz parafii pw. Krzyża Świętego 
w Sośnicy (dekanat Kąty Wrocławskie), poświęcił dwa opracowania koś-
ciołowi w Sośnicy, miejscu licznych pielgrzymek: Sanktuarium Męki Pań-
skiej w Sośnicy (Wrocław 2001, ss. 85) i Święte Schody w Sośnicy (Wroc-
ław 2002, ss. 64). Przedmiotem jego szczegółowych badań były także 
dzieje wsi i rycerskiego dominium Sośnica. część badań została już opub-
likowana w formie artykułów. W przygotowaniu jest praca zwarta wraz 
z bogatym aneksem, w którym opublikowane zostaną źródła zachowane 
w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. W jego dorobku naukowym po-
jawiały się także prace będące kontynuacją badań nad dziejami Kościoła 
katolickiego w okręgu milicko-żmigrodzkim i kluczborskim. Z publikacji 
zwartych ukazały się drukiem Dzieje parafii i kościoła Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Kluczborku w latach 1987-2000 (t. I, Kluczbork 2003, 
ss. 364).

W pracach badawczych ks. prof. M. Koguta pojawiły się też inne 
tematy, wskazujące na poszerzanie jego wiedzy i zainteresowań, jak np. 
Działalność Akademii Leopoldyńskiej (1702-1811) (w: 300 lat Wydzia-
łu Teologicznego we Wrocławiu, red. ks. I. Dec, Wrocław 2002, s. 33-
48), Początki Kanoników Regularnych reguły św. Augustyna na górze 
Ślęży („Ślężański klasztor”, „Perspectiva” 4 (2005), s. 85-101), Udział 
Kościoła katolickiego w procesie integracji Ziem Zachodnich („Wroc-
ławski Przegląd Teologiczny” 14 (2006), s. 69-84). Zajął się również 
dziejami Kościoła ewangelickiego. Opublikowane zostały dzieje tegoż 
Kościoła w Kościelniku: Kościelnik. Dzieje ewangelickiej i katolickiej 
parafii w rozwoju historycznym (Lubań 2001, ss. 300). Do druku przy-
gotowana jest praca omawiająca dzieje protestantyzmu w Sulikowie do 
1945 r. całokształt dorobku naukowego ks. prof. M. Koguta obejmuje 
161 publikacji. Obecnie, jako członek Komisji Naukowej ds. Najnowszej 
Historii Archidiecezji Wrocławskiej (IPN), opierając się na archiwalnych 
źródłach, znajdujących się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej, ma 
zamiar skupić się na problemach Kościoła katolickiego w okresie totali-
taryzmu stalinowskiego56.

56 Biogram naukowy ks. prof. M. Koguta.
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Prace badawcze o podobnej tematyce prowadzi ks. dr hab. Norbert 
Jerzak57. Od roku 2008 uczestniczy w projektach badawczych semina-
rium naukowego z historii Kościoła prowadzonym przez ks. prof. dr. hab. 
Mieczysława Koguta, obecnie prowadzi samodzielnie ceminarium nauko-
we z historii Kościoła. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół 
działalności duszpasterskiej na Śląsku w czasach nowożytnych. Praca nad 
historią Kościoła i badanie dziejów duszpasterstwa w poszczególnych re-
gionach Śląska dały w efekcie ok. 32 publikacji popularnonaukowych, re-
cenzji i uczestnictwa w sympozjach naukowych. Najważniejsze publikacje 
książkowe to: Dłużyna. Dzieje katolickiej i ewangelickiej parafii (2010), 
Sulików. Historia katolickiej i ewangelickiej parafii (2011 ) oraz praca ha-
bilitacyjna Duszpasterstwo parafialne w archiprezbiteracie bogacickim 
w latach 1749-1924 (2011).

Prace badawcze poświęcone czasom nowożytnym, najnowszym, 
a w sposób szczególny życiu religijnemu w obecnej diecezji legnickiej 
prowadzi ks. dr Stanisław Kusik, promotor ok. 50 prac magisterskich 
i 30 dyplomowych. Owocem jego badań są między innymi prace: Dzieje 
Kościoła katolickiego w dekanacie legnickim w latach 1945-1986 (Leg-
nica 1998); Legnica – miasto biskupie diecezji legnickiej („Perspectiva” 
1(2002), nr 1); Przeobrażenia ludnościowe na ziemi legnickiej, wałbrzy-
skiej i jeleniogórskiej po II wojnie światowej (w: Wierność i obrona wiary, 
red. S. Araszczuk, Legnica 1996); Życie religijne w Strzegomiu w latach 
1945-1989 („Perspectiva” 3(2004), nr 1); Dowódcy, uzbrojenie i taktyka 
wojsk wrocławskich w czasie wojen husyckich (w: Na progu trzeciego ty-

57 Ks. dr hab. Norbert Jerzak ur. w 1974 r. w Bogatyni. W latach 1993-1999 uczęszczał 
na studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym i w Wyższym Se-
minarium Duchownym we Wrocławiu. W maju 1999 r. obronił pracę magisterską z historii 
Kościoła pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Józefa Swastka, pt. Dzieje duszpasterstwa pa-
rafialnego w okręgu Kąty Wrocławskie w latach 1579-1723 w świetle wizytacji biskupich. 
Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1999 r. W czasie pracy duszpasterskiej odbył studia 
doktoranckie na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, zwieńczone rozprawą 
doktorską pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mieczysława Koguta pt. Życie religijne wier-
nych parafii Kąty Wrocławskie w latach 1653-1945. Po obronie pracy doktorskiej został 
zatrudniony jako adiunkt Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii 
Kościoła PWT. Od roku 2008 prowadzi ćwiczenia z I rokiem studentów z historii starożytnej 
oraz ćwiczenia z II rokiem z historii Kościoła w Polsce i na Śląsku na Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu. Prowadził wykłady w Metropolitalnym Wyższym Semina-
rium Duchownym we Wrocławiu, a także wykłady na Uniwersytecie III Wieku na PWT. 
W listopadzie 2011 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego.
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siąclecia. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, red. B. Drożdż, 
Legnica 2001); Kult Eucharystii w archidiakonacie legnickim, głogowskim 
i opolskim w XVII wieku. Wybrane zagadnienia (w: Nobilissimo et bono 
magistro. Księga pamiątkowa ku czci księdza Infułata Profesora Bolesława 
Kumora, red. W. Bochnak, Legnica 2011); Kilka uwag o wojnach husyckich 
(w: „Legnickie Wiadomości Diecezjalne” 8(1999), nr 3); Próby uniezależ-
nienia biskupstwa wrocławskiego od metropolii gnieźnieńskiej za czasów 
biskupa Konrada Oleśnickiego (1417- 1447) (w: „Legnickie Wiadomości 
Diecezjalne” 5(1996), nr 3); Synody w diecezji wrocławskiej za czasów bi-
skupa Konrada Oleśnickiego (w: Biuletyn synodalny – Bitwa pod Legnicą 
w 1241 r. w tradycji benedyktynów z Legnickiego Pola – w druku)58.

Okres rządów kard. A. Bertrama w diecezji (archidiecezji) wrocław-
skiej jest szczególnym przedmiotem badań ks. prof. PWT dr. hab. Mi-
chała Pieli, kierownika Katedry Historii Kościoła na Śląsku (od 2010 r.). 
W pierwszych publikacjach poświęcił on uwagę następującym zagadnie-
niom: plebiscytowi i kwestiom narodowościowym na Górnym Śląsku po 
zakończeniu pierwszej wojny światowej59, językowi polskiemu w dusz-
pasterstwie w okresie pontyfikatu biskupiego A. Bertrama60, przybliże-
niu jego hildesheimskiego okresu życia61 czy też ukazaniu jego postaci 
w świetle literatury wspomnieniowej62. Kilka drobnych opublikowanych 
przyczynków przybliża duszpasterski aspekt jego działalności63. Owocem 

58 Biogram naukowy ks. dr. S. Kusika; w posiadaniu autora niniejszego opracowania.
59 M. Piela SDS, Duchowieństwo śląskie wobec plebiscytu i powstań, „Kwartalnik 

Opolski” 1-2(1991), s. 9-24; tenże, Kościół katolicki wobec problemów narodowościowych 
na Górnym Śląsku w dobie kształtowania granic, w: Rok 1918 w Polsce i w państwach są-
siednich. Osiemdziesięciolecie zakończenia I wojny światowej z perspektywy śląskiej, red. 
L. Kuberski i M. Lis, Opole 2002, s. 219-236.

60 M. Piela SDS, Kardynał Adolf Bertram a problem duszpasterstwa w języku polskim 
w (archi)diecezji wrocławskiej – próba zarysowania tematyki, w: Duchowieństwo śląskie 
wobec przemian społeczno-kulturalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Materiały se-
sji historycznej zorganizowanej w Warszawie 7 XI 1995, red. naukowa W. Musialik i J. My-
szor, Warszawa 1995, s. 99-125.

61 M. Piela SDS, Hildesheimski okres życia kardynała A. Johannesa Bertrama. Próba 
zarysowania tematyki, „Wrocławskie Studia z Historii Najnowszej” 5(1998), s. 49-75.

62 M. Piela SDS, Pasterz swojej trzody. Kard. Adolf Johannes Bertram w pamięci 
duchowieństwa wiernych archidiecezji wrocławskiej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 
2(1999), s. 65-76.

63 M. Piela SDS, Ideał kapłaństwa w świetle dzieła kard. Adolfa Bertrama. Charyzma-
ty pracy i duszy kapłańskiej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 1(2010), s. 181-198; tenże, 
Wybór ordynariusza diecezji Hildesheim bpa Adolfa Bertrama na nowego księcia biskupa 
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wykładów podjętych na kursie doktoranckim na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym są publikacje ukazujące społeczno-polityczne aspekty oddzia-
ływania kard. A. Bertrama64. Obecnie jego zainteresowania są skupione 
szczególnie na życiu Kościoła katolickiego w okresie panowania narodo-
wego socjalizmu i roli kard. A. Bertrama jako przewodniczącego Fuldaj-
skiej Konferencji Biskupów. Owocem jego badań są artykuły odnoszące 
się do tej tematyki oraz pierwszy tom opublikowany w ramach nowej serii 
wydawniczej Silesia Sacra: Książę – Kardynał Dr Adolf Johannes Bertram 
jako Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec (Fuldajskiej Konfe-
rencji Biskupów) w latach 1920-1945. część pierwsza: Do końca istnienia 
Republiki Weimarskiej (Wrocław 2013).

Problematykę historii Fakultetu teologii katolickiej na Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz życia zakonnego na Śląsku w dobie Kulturkampfu pod-
jął w swych badaniach ks. Tomasz Błaszczyk – dr hab. nauk teologicznych 
(historia Kościoła) Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku, dr nauk te-
ologicznych (historia Kościoła) PWT we Wrocławiu. Dotychczas ukazały 
się następujące jego publikacje: Fakultet teologii katolickiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego w latach 1811-1914. Aspekt historyczno-prawny (Legnica 
2001); Zakony na Śląsku w dobie Kulturkampfu (Wrocław 2004, ss. 336).

Swoją pasję historyczną ujawniali inni wrocławscy badacze dziejów 
Kościoła katolickiego. Zacną postacią wrocławskiego Kościoła i uznanym 
historykiem jest ks. infułat Wacław Szetelnicki (1916-1996). Jak stwier-

we Wrocławiu (1914), „Studia Salvatoriana Polonica” 4(2010), s. 169-184; tenże, Priorytety 
duszpasterskie w Diecezji Wrocławskiej w pierwszych latach pasterskiej posługi biskupa 
Adolfa Bertrama (1), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2(2011), s. 185-193; (2), „Wroc-
ławski Przegląd Teologiczny” 1(2012), s. 165-176.

64 M. Piela SDS, Wkład kard. Adolfa Bertrama w przygotowanie orędzia biskupów 
niemieckich w kwestii stosunku Kościoła Katolickiego do narodowego socjalizmu (28 marca 
1933 r.), w: Cierpliwość i Miłość. Księga dla uczczenia Kardynała Henryka Gulbinowi-
cza, red. bp E. Janiak, ks. W. Irek, Wrocław 2010, s. 543-559; Wielkanoc „trzech encyklik” 
(1937), w: Servus Sanctae Hedvigis Fidelis, s. 249-261; tenże, W poszukiwaniu genezy „po-
lityki podań” („Eingabenpolitk”) kardynała Adolfa Bertrama, w: Ad Imaginem Tuam. Księ-
ga Jubileuszowa dla uczczenia Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, red. ks. W. Irek, t. II: 
Teologia, Wrocław 2012, s. 479-494; tenże, Uwarunkowania kościelno-polityczne posługi 
biskupiej A. Bertrama we Wrocławiu w okresie pierwszej wojny światowej (1914-1918), 
„Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2(2012), s. 131-146; tenże, Na straży Nauczycielskiego 
Urzędu Kościoła – zmaganie się kard. A. Bertrama z organizacjami wrogimi chrześcijań-
stwu w okresie Republiki Weimarskiej (1918-1930), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 
1(2013), s. 149-166.
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dził ks. prof. J. Swastek, „ks. Wacław Szetelnicki należy do najwybitniej-
szych kapłanów kresowej Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego 
i najbardziej inteligentnych księży, uczonych Archidiecezji Wrocławskiej. 
Zapisał się w historii tychże diecezji jako wybitny duszpasterz i znakomity 
historyk. W historii Kościoła katolickiego w Polsce wpisał się w czołów-
kę wybitnych kapłanów patriotów, w najlepszym znaczeniu tego słowa”65. 
Dorobek naukowy ks. Wacława Szetelnickiego „należy pod względem me-
rytorycznym do wyjątkowo doniosłych i liczących się w polskiej historio-
grafii”. Jest on autorem 12 pozycji książkowych.

Jako wielki przyjaciel kapłanów, zwłaszcza na Kresach Wschodnich, 
poświęcił im również swoją uwagę badawczą, publikując rozprawy: Po-
dolski Vianney Ks. Teodor Kasperski, twórca Kalwarii w Winiatyńcach 
(Kraków 1990, ss. 63); Ks. Wojciech Olszowski Biskup Nominat Kijowski 
1916-1972 (Roma 1981, ss. 63) i Lwowianin na drogach świata (Roma 
1985, ss. 192). Tę ostatnią pracę zadedykował swojemu wielkiemu przyja-
cielowi, kard. dr. Władysławowi Rubinowi.

Ks. infułat W. Szetelnicki interesował się szczególnie historią archidie-
cezji wrocławskiej, w której przepracował prawie 60 lat, a nade wszystko 
parafią św. Bonifacego we Wrocławiu (proboszcz tej parafii w latach 1951-
1989). Opracował monografię pt. Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu 
w latach 1945-1969 (Roma 1970, ss. 244). Najważniejszą i zarazem naj- 
obszerniejszą pracą z tego drugiego działu jego twórczości naukowej jest 
monumentalna rozprawa o odbudowie kościołów na Dolnym Śląsku, „któ-
rą ze względu na odkrywczy charakter można nazwać opus vitae, to jest 
dziełem życia”: Odbudowa kościołów w Archidiecezji Wrocławskiej w la-
tach 1945-1972. Rola duchowieństwa i wiernych (Roma 1975, ss. 469). 
Źródłowy charakter mają również dwie rozprawy: Nawiedzenie Obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Archidiecezji Wrocławskiej (Roma 1971, 
ss. 197) oraz Kapituła Metropolitalna we Wrocławiu w latach 1952-1993 
(Wrocław 1994, ss. 148). Dokumentują one w wybitnym stopniu jego per-
fekcjonistyczne uzdolnienia oraz erudycję historyczną. Przez te rozprawy 
ks. Szetelnicki wpisał się w sposób znaczący w historiografię śląskiego 
Kościoła. „Niemożliwą jest dziś rzeczą pisać pracę na temat życia reli-
gijnego w Archidiecezji Wrocławskiej bez uwzględnienia prac Wacława 
Szetelnickiego, ks. infułata Kazimierza Doli czy bpa Wincentego Urbana. 

65 Ks. J. Swastek, Uczony i gorliwy pasterz. W piątą rocznicę śmierci Księdza Infułata 
Wacława Szetelnickiego (1916-1996), „Nowe Życie” 2001.
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Historycy ocenili działalność tych uczonych bardzo wysoko, a osiągnięcia 
naukowe ks. inf. Wacława Szetelnickiego należą pod względem meryto-
rycznym do wyjątkowo doniosłych”66.

Swój wkład w dolnośląską refleksję historyczną wniósł także ks. pra-
łat Stefan Wójcik (1935-2001), proboszcz parafii pw. Ducha Świętego we 
Wrocławiu, budowniczy czterech wrocławskich świątyń i autor ważnych 
studiów z dziejów Kościoła Wrocławskiego67. Pod koniec 1994 r. obronił na 
Papieskim Wydziale Teologicznym rozprawę doktorską przygotowaną pod 
kierunkiem ks. prof. P. Niteckiego pt. Katechizacja w warunkach systemu to-
talitarnego na przykładzie Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska w la-
tach 1945-1961. Kolejnym jego opracowaniem było studium: Ks. inf. Stani-
sław Turkowski – nestor pracy katechetycznej w Archidiecezji Wrocławskiej. 
Doczekało się ono trzech wydań (1995, 1997 i 1999). Ostatnie z tych wydań 
nosiło tytuł: Ks. Infułat dr Stanisław Turkowski, lwowski duszpasterz na Dol-
nym Śląsku. Bardzo ważną pracą ks. S. Wójcika, wydaną już po śmierci au-
tora, była biografia poświęcona najprzedniejszemu wrocławskiemu history-
kowi: Biskup Wincenty Urban: życie i działalność 1911-1983 (Lublin 2001).

To piękne i jakże cenne dziedzictwo powojennej historiografii kościelnej 
na Dolnym Śląsku kontynuują z powodzeniem młodzi historycy. Przykła-
dem tego jest podjęta z szerokim rozmachem przez ks. mgra lic. Stanisława 
Wróblewskiego kwerenda dotycząca bardzo szerokiego projektu badawcze-
go, jakim jest tematyka wezwań (patrociniów) kościołów i obiektów sakral-
nych w diecezji wrocławskiej. Należy ufać, iż tak bogate dziedzictwo mi-
strzów będzie wciąż owocnie kontynuowane przez ich kolejnych następców.

Historiographical achievements of Polish historians of the Church  
in Lower Silesia (Wrocław)

Summary

The corpus of writings by Polish church historians after 1945 in Lower Silesia 
is undoubtedly significant. One of the outstanding church historians was surely 
Bishop Wincenty Urban, who presided at the meetings of Polish historians and 
at conferences for 23 years. For many years he held managerial positions at the 

66 Tamże.
67 Zob. K.J. Matwijowski, Wspomnienie o księdzu prałacie Stefanie Wójciku, „Nowe 

Życie” 2011.
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Archdiocesan Archives and Museum in Wrocław and at the chapter Library in 
Wrocław, and his important works in archival studies and library science were 
continued by his successors: Rev. Prof. Józef Mandziuk, and especially by Rev. 
Prof. Józef Pater. Academic research about Silesia and church history in Silesia 
was the field of interest for the following professors: Bishop Wincenty Urban, Rev. 
Józef Mandziuk, Rev. Józef Pater, Rev. Józef Swastek, Rev. Władysław Bochnak, 
Rev. Antoni Kiełbasa (with a special emphasis on promoting the person and cult of 
St. Hedwig and her shrine in Trzebnica), and Rev. Tadeusz Fitych. This research 
bore fruit in their writings, in their teaching at the Pontifical Faculty of Theology in 
Wrocław, and in their collaboration with other academic centers. Other researchers 
into the catholic church in Lower Silesia focused on the history of the religious in-
stitute of the Sisters of Saint Elizabeth and of the Society of Jesus in that area (Rev. 
Prof. Zdzisław Lec), on parish and local structures (Rev. Prof. Mieczysław Kogut, 
Rev. Dr. Hab. Norbert Jerzak), on the local history on the diocesan level (Rev. Dr. 
Stanisław Kusik), on history of religious institutes and history of the Faculty of 
Theology at the University of Wrocław (Rev. Dr. Hab. Tomasz Błaszczyk) or on 
pastoral, church and political aspects of the activities of cardinal Adolf Bertram, 
archbishop of Wrocław (1914-1945) and President of the Bishops’ conference 
of Fulda (1920-1945) (Rev. Dr. Hab. Michał Piela SDS, Prof. PWT). Among the 
achievements there are also works of some passionate amateur historians, such as 
Rev. Wacław Sztelelnicki, protonotary apostolic, who focused on the history of the 
Archdiocese of Wrocław and of the Archdiocese of Lviv, and Prelate Stefan Wó-
jcik, author of important studies in the history of the church in the Archdiocese of 
Wrocław. This important heritage of the church historiography in Lower Silesia is 
continued successfully by young historians.

Keywords: Biographical entry (professors, researchers), Teaching and academic 
activity, Works in archival studies and library science, Works about Silesia, church 
history in Silesia, Wrocław, Bishops of Wrocław, chapter, seminary, parishes, his-
tory of the diocese, St. Hedwig and St. Hedwig Shrine in Trzebnica, Institute of the 
Sisters of Saint Elizabeth and the Society of Jesus in Silesia, Religious institutes in 
Silesia, The Faculty of Theology in Wrocław, cardinal Adolf Bertram, Saints and 
blessed of Silesia, Archdiocese of Wrocław, Archdiocese of Lviv
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GÓRNOŚLĄSKIE GRONO HISTORYKÓW KOŚCIOŁA   
I ICH DOROBEK HISTORIOGRAFICZNY

1. WSPóLNE DZIEDZIcTWO

Śląsk na mapie Europy zajmował w przeszłości szczególną rolę. Jego 
geopolityczne umiejscowienie determinowało jego dzieje i w konsekwen-
cji częste zmiany wpływów państw dawnej Europy. Paradoksalnie Śląsk 
jako teren nadgraniczny, zresztą typowy dla innych regionów granicznych 
w różnych miejscach Europy, odznaczał się pewną stałością wynikającą 
ze swej chrześcijańskiej przeszłości i z wartości przekazywanych z po-
kolenia na pokolenie. To specificum Silesiae rodziło potrzebę badań nad 
jego przeszłością polityczną, gospodarczą, ale także religijną i kulturową, 
w której starano się przedstawić to, co wspólne i powszechne w przestrze-
ni Kościoła powszechnego i lokalnego, historii regionu, państwa i Europy, 
i zestawić z tym, co specyficznie i szczególnie śląskie1, co nadaje piękna 
regionowi i ludziom tu mieszkającym. Mieszkańcy nie stanowili bynaj-
mniej monolitu narodowościowego bądź wyznaniowego. Kwestie te są 
szczególnie obecne w historiografii górnośląskich historyków Kościoła. 
Badania nad historią lokalnego Kościoła łączą oni z szerszym spojrze-
niem historycznym i podejmowaniem tematów dotyczących historii Koś-
cioła powszechnego.

Górnośląscy historycy Kościoła wywodzą się i skupiają generalnie 
w dwóch środowiskach naukowych, są to: Wydział Teologiczny Uniwer-
sytetu Opolskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach. Jak sami podkreślają, ich powojenne dziedzictwo jest wspólne, bo-
wiem większość z nich odbyła studia specjalistyczne na Wydziale Teologii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a od 1964 r. w Instytucie Historii 

1 Szczególne i specyficzne w moim rozumieniu bynajmniej nie oznacza czegoś od-
rębnego, innego, ale ubogacającego uprawianie lokalnej historii.
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Kościoła KUL. Poruszając tematykę historii Kościoła na Śląsku, nawią-
zują poniekąd do sławnej wrocławskiej szkoły historycznej utworzonej na 
Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma przez 
Gustawa Adolfa Stenzla2 – ucznia Leopolda Rankego. Szkoła ta w XIX 
i XX wieku wydała wielu wybitnych historyków Kościoła, by z grona ich 
wymienić chociażby księży profesorów: Josefa Rittera, Johannesa Heyne, 
Hugo Lämmera, Maxa Sdralka, Josepha Jungnitza, Franza Xawera Sep-
pelta3, a także Augustina Weltzla i Johannesa chrząszcza – wybitnych gór-
nośląskich proboszczów4. W rzeczywistości powojennej uczniowie szkoły 
wrocławskiej działali poza granicami Śląska, jak chociażby księża Joseph 
Gottschalk, Werner Marschall czy Hubert Jedin5.

2. KATOWIcKIE ŚRODOWISKO HISTORyKóW KOŚcIOŁA

Wydarzenia ubiegłego wieku związane z powstaniami śląskimi i ple-
biscytem doprowadziły do powstania nowej diecezji katowickiej dla pol-
skiego Górnego Śląska na mocy bulli papieża Piusa XI Vixdum Poloniae 

2 Zob. E. Reimann, Stenzel Gustaw Adolf Harald, w: „Allgemeine Deutsche Bio-
graphie”, wyd. Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
t. 36(1893), s. 53-57.

3 O ich wkładzie w dorobek górnośląskiej historiografii pisze m.in. ks. prof. Józef 
Mandziuk w swoim dziele: Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, czasy nowożytne: t. III, 
cz. 2, s. 249, 328; t. III, cz. 3, s. 105-110, 273-275, 280-283; tenże, Heyne Jan, w: Encyklo-
pedia Katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol. 828-829.

4 Biografię górnośląskich proboszczów zamieszczono chociażby w: J. Kopiec, Wel-
tzel Augustyn Bogusław, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX 
i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 456; A. Kulczyk, Dawni dziejopisarze górno-
śląscy. Wybrane postacie, „Rocznik Muzeum w Gliwicach” 24(2013), s. 139-162; Ł. Kuś, 
Niemcy górnośląscy. Leksykon biograficzny, Opole 2004, s. 30; J. Pixa, Ksiądz Augustyn 
Bogusław Weltzel (1817-1897) – śląski Tacyt, w: A. Weltzel, Pomnik pobożności po ślachet-
nej rodzinie hrabiów z Gaszyna w Górnym Szląsku, Opole 2003, s. 11-18, 73-79; P. Górecki, 
Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne wydarzenia na Górnym Śląsku w twórczości pisarskiej 
ks. Johannesa Chrząszcza. Wprowadzenie do drugiego polskiego wydania książki „Histo-
ria miast Pyskowice i Toszek”, w: J. chrząszcz, Historia miast Pyskowice i Toszek, tłum. 
M. Hepa, Gliwice 20092, s. 7-13.

5 Temu ostatniemu zawdzięczamy wspaniałe dzieło dotyczące historii Soboru Try-
denckiego: Geschichte des Konzils von Trient, Bd I-IV, Freiburg 1957, 19752. Werner Mar-
schall, niejako kontynuator F.X. Seppelta, jest autorem historii diecezji wrocławskiej: Ge-
schichte des Bistums Breslau, Stuttgart 1980.
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unitas z 28 października 1925 r. W 1992 r., w wyniku nowego podziału 
administracyjnego Kościoła w Polsce, diecezja została podniesiona do ran-
gi archidiecezji. Problemy narodowościowe młodej diecezji katowickiej, 
a wcześniej jeszcze administracji apostolskiej oraz brak odpowiedniej 
liczby wykładowców z zakresu teologii skłoniły bpa Augusta Hlonda do 
podjęcia decyzji o założeniu seminarium duchownego w Krakowie, mimo 
że papież Pius XI doradzał założenie seminarium w Katowicach. Studenci 
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego odbywali studia teologicz-
ne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
W katedrach Historii Kościoła Powszechnego i Historii Kościoła w Polsce 
wykładali zasłużeni dla nauki polskiej profesorowie: bp Michał Godlewski 
(od 1949 r. abp tytularny Amorianus), ks. Jan Nepomucen Fijałek i ks. Ta-
deusz Glemma6. W samej diecezji w okresie międzywojennym badania 
historyczne prowadzili księża bł. Emil Szramek, Jan Kudera i Józef Knos-
salla. Prężnie działało Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku (istnieją-
ce od 1892 r.), którego organem naukowym były Roczniki Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk na Śląsku. TPN wydawało również serię naukową pod 
tytułem: Fontes7.

Po wojnie, od czasu usunięcia Wydziału Teologicznego z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w 1954 r., klerycy odbywali studia teologiczne w ra-
mach studium domesticum8. Wykłady z historii Kościoła prowadzili księża 
profesorowie Antoni Baciński cM, Józef Bańka z Katowic, Jerzy Wolny 
(kapłan diecezji częstochowskiej) i dr Alojzy Targ9. Z czasem grono wykła-
dowców zasilili rodzimi kapłani, którzy studia specjalistyczne odbyli w In-
stytucie Historii Kościoła KUL: Jerzy Pawlik, Józef Kiedos, Józef Krętosz 
i Jerzy Myszor. Studenci bronili prace magisterskie w Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Krakowie na podstawie umowy zawartej w 1975 r. Dzięki 

6 Zob. M. Kłakus, Geneza i rozwój Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie 
(1924-1945), w: Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1924-2004, red. J. Kupny, Katowi-
ce 2004, s. 35; T. czakański, Formacja intelektualna i działalność naukowa WŚSD w la-
tach 1924-2001, w: tamże, s. 181; J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, 
s. 123; F. Żebrok, Dzieje śląskiego seminarium duchownego, NP 44(1975), s. 102.

7 Zob. M. Dyba, Kształtowanie się polskiego środowiska historycznego na Śląsku 
w latach 1918-1939, Katowice 1993; J. Śliwiok, Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku – 
działalność naukowa i edukacyjna (1920-1942), w: Katowice: polsko-niemiecka przestrzeń 
kulturowa w latach 1865-1939, red. G.B. Szewczyk, Katowice 2006, s. 73-79.

8 J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, s. 472.
9 Por. T. czakański, Formacja, s. 193-201.
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staraniom bpa Herberta Bednorza 3 listopada 1980 roku siedziba Wyższe-
go Śląskiego Seminarium Duchownego z Krakowa została przeniesiona 
do Katowic i znalazła miejsce w gmachu dawnego gimnazjum św. Jacka 
przy ul. Wita Stwosza. W rzeczywistości nowej archidiecezji katowickiej, 
zrodziła się idea założenia w Katowicach Instytutu Pastoralno-Teologicz-
nego. Odpowiednie akty prawne podpisano we wrześniu 1998 r. Tam-
tejszy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego powstał 7 listopada 
2000 r.10 Rok wcześniej podpisano porozumienie pomiędzy stroną kościel-
ną a władzami uniwersytetu, a Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, 
na mocy władzy powierzonej przez papieża, św. Jana Pawła II, dekretem 
z dnia 9 sierpnia 2000 r., erygowała kanonicznie Kościelny Wydział Teolo-
giczny Uniwersytetu Śląskiego. Organem naukowym wydziału są „Śląskie 
Studia Historyczno-Teologiczne”, periodyk ukazujący się od 1968 r. Warto 
dodać, że był on drugim po „Studiach Warmińskich” periodykiem nauko-
wym wydawanym przez lokalne środowiska teologiczne.

częścią składową wydziału jest Zakład Teologii Patrystycznej i Hi-
storii Kościoła. Głównym tematem badań jest eklezjologia od V do VIII 
wieku oraz jej pastoralna recepcja w Kościele na przestrzeni wieków, któ-
rą podejmują wykładowcy historii Kościoła. Oprócz wykładów ujętych 
w ratio studiorum, studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach 
dotyczących historii Kościoła na Śląsku. Do grona wykładowców histo-
rii Kościoła, oprócz wspomnianych już księży profesorów Jerzego My-
szora i Józefa Krętosza, dołączyli m.in. ks. Henryk Olszar (od 2001 r.) 
i ks. Damian Bednarski (od 2011 r.). Stanowią oni katowickie środowisko 
historyków Kościoła uczestniczących na przestrzeni lat w spotkaniach 
profesorów i wykładowców historii Kościoła. Do ich grona zaliczam 
także ks. prof. Jana Góreckiego oraz byłego wykładowcę seminaryjnego 
ks. prof. Józefa Kiedosa – kapłana diecezji bielsko-żywieckiej.

Ks. Jerzy Pawlik11 (1919-2009) był studentem Wydziału Teologiczne-
go Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze względu na wybuch wojny ukończył 

10 Zob. Universitas Studiorum Silesia Anno MMIII, red. Z. Kadłubek, Katowice 2003, 
s. 39; J. Myszor, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne i Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, w: Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, s. 79-86.

11 Obszerne biogramy: A. Steuer, Katowiczanin ks. Jerzy Pawlik. Z okazji 60 lat posłu-
gi kapłańskiej, Katowice 2002, s. 3-12, 13-20; H. Olszar, Niezwykły ksiądz na niezwykłe cza-
sy. Ks. prałat Jerzy Pawlik (1919-2009) – duszpasterz, globtroter, badacz dziejów Kościoła, 
„Wiadomości Archidiecezjalne [Katowickie]” 77(2009), nr 3, s. 128-136; A. Rożanowicz, 
Homo memorabilis – człowiek godny pamięci…, „Śląsk – Miesięcznik Społeczno-Kultural-
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studia w Widnawie, czeskiej części dawnej archidiecezji wrocławskiej12. 
Jako wikariusz i katecheta w Piekarach Śląskich, kontynuował studia 
na Wydziale Teologicznym UJ, które zwieńczył doktoratem w 1950 r. 
W 1958 r. powierzono mu wykłady z zakresu historii Kościoła w Pol-
sce w WŚSD w Krakowie oraz pieczę nad gromadzeniem archiwaliów, 
tworząc podwaliny pod dzisiejsze Archiwum Archidiecezjalne w Katowi-
cach13. Był wykładowcą w Seminarium Ojców Franciszkanów w Panew-
nikach oraz w Wyższym Instytucie Katechetycznym przy PAT w Krako-
wie. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się głównie na historii 
duszpasterstwa i sanktuariów maryjnych (nb. od 1968 r. był członkiem 
Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, w ramach której kie-
rował pracami Podkomisji Sanktuariów Maryjnych). Pozostawił po sobie 
pozycje dotyczące sanktuarium w Piekarach Śląskich14. W 1981 r. wydał 
i opatrzył wstępem kazania ks. Andrzeja Zogłowka, polskiego kaznodziei 
na Opolszczyźnie z przełomu XVIII i XIX wieku15, oraz patronował wyda-
niu felietonów ks. Alojzego Ficka z Piekar16.

Niekonwencjonalnie łączył uprawianie historii z jej praktycznym prze-
kazem poprzez propagowanie duszpasterstwa pielgrzymkowego i tury-
stycznego w skali kraju (należał także do Komisji KEP ds. Młodzieży oraz 
ds. Duszpasterstwa Turystycznego). Był autorem i współautorem kilku 
przewodników turystycznych. Zasiadał w towarzystwach teologicznych, 
historycznych i turystycznych w Polsce oraz w Papieskiej Radzie ds. La-
ikatu i w Papieskiej Radzie ds. Świeckich. W 1972 r. jako delegat Kon-
ferencji Episkopatu Polski zajął się organizacją duszpasterstwa w krajach 
byłego bloku wschodniego. Kilkakrotnie wydano zbiory jego felietonów 
dotyczących historii Kościoła na Śląsku oraz duszpasterstwa w krajach by-

ny” 16(2010), nr 3, s. 22-23; Pawlik Jerzy (hasło), w: Piekarzanie. Leksykon mieszkańców 
Piekar Śląskich, red. H. Gawlik i in., Piekary Śląskie 2010, s. 182-184. Biogram dostępny 
także w elektronicznej wersji Encyklopedii wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku, http://
www.encyklo.pl/index.php5?title=Pawlik_Jerzy [15.02.2014].

12 Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu 12 lipca 1942 r.
13 J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s. 446.
14 J. Pawlik, Piekary Śląskie, Warszawa 1988; tenże, Piekary Śląskie. Sanktuarium 

Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Wrocław 2000.
15 Ks. Andrzej Zogłowek kaznodzieja polski na Opolszczyźnie: pomniki kaznodziejstwa 

śląskiego z przełomu XVII i XIX w., wyd. J. Pawlik, Warszawa 1981.
16 Ks. Aloyzy Jan Fiecek. Reprint artykułów z czasopisma „Skarb Rodzinny” 1920-

1922, oprac. J. Pawlik, wyd. S. Drobny, Katowice 1996.
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łego bloku wschodniego17. Bliskim ks. Pawlikowi w tematyce poruszanych 
zagadnień jest ks. Janusz Wycisło (ur. 1941)18. W swoich opracowaniach 
chętnie porusza on zagadnienia związane z życiem religijnym w diecezji 
katowickiej, czy też miejscem i rolą oddziaływania sanktuariów w lokal-
nym Kościele19. Myślę także o pracach dotyczących Piekar Śląskich oraz 
ich wybitnego duszpasterza – ks. Jana Alojzego Ficka20.

Pierwszym katowickim kapłanem, który promocję doktorską uzyskał 
w Instytucie Historii Kościoła KUL, jest ks. prof. Józef Kiedos (ur. 1943)21. 
W pracy doktorskiej scharakteryzował katolickie szkolnictwo kościelne na 
terenie diecezji katowickiej w latach międzywojennych, a praca ukazała się 
drukiem w 1998 r.22 Podejmował problematykę działalności stowarzyszeń 
młodzieżowych w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku23. Przez 
wiele lat prowadził zajęcia z historii Kościoła powszechnego i historii 
Kościoła w Polsce w WŚSD w Katowicach, będąc również wicerektorem 
seminarium. Po nowym podziale diecezji w Polsce, jako kapłan diecezji 
bielsko-żywieckiej w 1997 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na 
Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu na podstawie pracy: 
Zakony i zgromadzenia zakonne w życiu diecezji katowickiej do wybuchu 

17 Świat wewnętrznej dostojności: studia i rozprawy, Katowice 1999; Ponad barie-
rami: troska duszpasterska w byłym bloku wschodnim 1972-1994, Poznań 2007; Idziemy 
razem…: wędrówki serdeczne, Warszawa 2009.

18 Studia doktorskie w KUL zwieńczył pracą doktorską w 1986 r. Habilitował się 
w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1992 r. W 1998 r. mianowany profeso-
rem nauk teologicznych, a w 2006 r. profesorem zwyczajnym. Biogram ks. Wycisło: http://
www.publio.pl/files/samples/b6/80/19/89024/W_sluzbie_przeszlosci_i_nauki_demo.pdf 
[10.04.2014].

19 Parafia bogucicka. Tradycja i współczesność, red. W. Swiątkiewicz, J. Wycisło, Ka-
towice 1994.

20 J. Wycisło, Ks. Jan Alojzy Ficek – zarys działalności religijno-duszpasterskiej, Ka-
towice 1992.

21 Promocja doktorska 2.03.1981 r. Zob. S. Tylus, Przewody doktorskie w Instytucie 
Historii Kościoła, w: Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii, red. 
J. Walkusz, Lublin 2010, s. 182. Biografia ks. Kiedosa: http://www.itbielsko.edu.pl/wykla-
dowcy_instytutu/pn/0/sp/ks_prof_dr_hab_jozef_kiedos/ [2.04.2014].

22 J. Kiedos, Katolickie szkolnictwo kościelne na terenie diecezji katowickiej w latach 
międzywojennych, Katowice 1998.

23 Historia Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej na terenie diecezji katowickiej 
w latach 1922-1939, ŚSHT 14(1981), s. 239-252; Zanim powstała Akcja Katolicka… Zarys 
dziejów polskich młodzieżowych organizacji katolickich na Górnym Śląsku do 1933 roku, 
Bielsko-Biała 1997.
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II wojny światowej24. Tematyce zakonnej oraz dziejom Kościoła na terenie 
dzisiejszej diecezji bielsko-żywieckiej poświęcił wiele artykułów, ukazu-
jąc ich wkład w historię lokalnego Kościoła. Przykładowo na łamach ŚSHT 
w 1987 r. opisał historię zakonnych niższych seminariów duchownych na 
terenie diecezji katowickiej w latach międzywojennych25. W 1996 r. w tym 
samym periodyku opisał dzieje zakonów i zgromadzeń zakonnych w die-
cezji katowickiej do 1992 r.26 Książka o działalności jezuitów od czasów 
reformy kościelnej do 1992 r. była jego publikacją profesorską27. Historia 
misji jezuickich na Śląsku cieszyńskim, szczególnie niezłomnego misjo-
narza o. Leopolda Tempesa, bohatera istebnian z przełomu XVII i XVIII 
wieku, jest tutaj szczególnie godna uwagi28. Do czasu przejścia na emery-
turę ks. Kiedos wykładał historię wychowania w cieszyńskiej filii UŚ na 
Wydziale Pedagogiki i Etnologii oraz historię Kościoła w Instytucie Teo-
logicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. Wykłady te cechowało 
życzliwe nastawienie ekumeniczne, a jego słuchaczami – ze względu na 
dwuwyznaniową specyfikę regionu Śląska cieszyńskiego – byli studiujący 
teologię zarówno katolicy, jak i protestanci. Dorobek naukowy to ponad 
100 pozycji książkowych i artykułów naukowych.

Podobnie w 1981 r. promocję doktorską na Wydziale Teologii KUL 
otrzymał ks. prof. Józef Krętosz (ur. 1949)29. W 1997 r. uzyskał tytuł dokto-
ra habilitowanego, a 17 czerwca 2006 r. tytuł profesora nauk humanistycz-
nych. Ks. Krętosz pełnił liczne funkcje dydaktyczne jako: wykładowca 
historii Kościoła w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Kra-
kowie i w zamiejscowym Studium Teologicznym KUL w Katowicach 
(obie funkcje 1981-2000). W latach 1982-2001 był kierownikiem Punktu 
Konsultacyjnego Studiów Zaocznych ATK, a następnie kierownikiem Po-

24 Pozycję wydano w Katowicach w 1996 r.
25 Zakonne niższe seminaria duchowne na terenie diecezji katowickiej w latach mię-

dzywojennych, ŚSHT 19/20(1986-87), s. 229-241.
26 Zakony i zgromadzenia zakonne w diecezji katowickiej do roku 1992, ŚSHT 

29(1996), s. 303-316.
27 Jezuici i ich działalność na terenie diecezji katowickiej do roku 1992, Skoczów 

1992. Tytuł profesora [belwederskiego] otrzymał w czerwcu 2008 r.
28 Jezuici i ich udział w katolickiej reformie kościelnej na Śląsku Cieszyńskim w XVII 

i XVIII w., ŚSHT 23/24(1990-91), s. 247-254.
29 Biogram: http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_EcTS/ects.php?prac_

tryb=1&ID_prac=17 [24.02.2014]; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Kr%c4%99to
sz_J%c3%B3zef [24.02.2014]; Przeszłość Bronowa i parafii oraz jej duchowa spuścizna, 
czechowice-Dziedzice 1999-2000, s. 90-91.
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dyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej. W latach 1998-2001 pełnił 
funkcję dyrektora Instytutu Teologicznego w Katowicach. Był członkiem 
komisji oraz sekretarzem Rady d.s. powołania Wydziału Teologicznego na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (lata 1998-2002)30. Od 2006 r. jest 
profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zakładu Teologii Pastoralnej 
i Dziejów Duszpasterstwa31. Poprzez pełnione funkcje dydaktyczne wniósł 
istotny wkład w kształcenie młodej kadry naukowej. Warto w tym miejscu 
dodać, że w okresie jego kierownictwa w Podyplomowych Studiach Teo-
logii Pastoralnej studia z licencjatem kanonicznym z teologii ukończyło 
625 osób, a od 2004 r. już na UŚ 140 osób. Na prowadzonym przez niego 
seminarium naukowym od 1986 r. magisteria zdobyło 107 osób, 23 osoby 
licencjaty kanoniczne z teologii oraz odbyły się 2 promocje doktorskie.

Na dorobek twórczy ks. Krętosza składają się 154 pozycje bibliogra-
ficzne: 11 druków zwartych, 32 artykuły,10 haseł encyklopedycznych, 
23 recenzje, 3 informacje i 75 źródłowych biogramów32. Szczególnym 
przedmiotem jego zainteresowań jest problematyka kultury łacińskiej 
i Kościoła katolickiego na wschodnich kresach historycznej Polski, tj. na 
pograniczu z kulturą bizantyjską. Zarówno praca doktorska (Organizacja 
archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV w. do 1772 roku, Lub-
lin 1986), jak i rozprawa habilitacyjna (Archidiecezja lwowska obrządku 
łacińskiego w okresie józefinizmu 1772-1815, Katowice 1996) bazują na 
bogatym materiale źródłowym. Autor ukazał dzieje łacińskiej archidiecezji 
lwowskiej oraz jej trudności transformacyjne, kiedy to od końca okresu 
rozbiorowego, na mocy józefińskich dekretów Kościół państwowo uprzy-
wilejowany stawał się Kościołem państwowo użytecznym, narzędziem 
w ręku władzy do czasu „restauracji katolickiej” w 1815 r.33 Kolejne prace 
dotyczące archidiecezji lwowskiej ks. Krętosz poświęcił dziejom i mar-
tyrologii duchowieństwa katolickiego w okresie ostatniej wojny34 oraz 

30 Nominacja ks. Józefa Krętosza dyrektorem Instytutu Teologiczno-Pastoralnego 
w Katowicach, „Wiadomości Archidiecezjalne [Katowickie]” 66(1998), nr 11, s. 548.

31 J.D., Nowi profesorowie, Wydział teologiczny UŚ, „Gość Niedzielny” 83(2006), 
nr 26 (dodatek katowicki), s. 11.

32 Spis publikacji z końca 2012 r.: http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_
EcTS/ects.php?prac_tryb=1&ID_prac=17 [24.02.2014].

33 Archidiecezja lwowska, s. 297-301.
34 Inicjatywy duszpasterskie arcybiskupów lwowskich obrządku łacińskiego (1900-

1939), w: ŚSHT 36(2003), z. 1, s. 196-216; [wspólnie z M. Pawłowiczową], Lista strat 
wśród duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1945, 
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dziejom tamtejszej katedry w latach 1948-199135. W książce Wschodnie 
obrządki katolickie w Polsce36 ks. Krętosz poruszył ważny wątek unickiej 
cerkwi od czasu unii brzeskiej do dzisiaj, cerkwi obecnej przez wieki 
w wielowyznaniowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej. Zainteresowa-
nia nad dziejami Kościoła katolickiego w ZSRR zaowocowały publikacją 
o roli i wpływie św. Jana Pawła II na przemiany, jakie miały tam miejsce 
pod koniec ubiegłego stulecia37. Z zagadnień z historii Kościoła na Górnym 
Śląsku warto wspomnieć o pracach poświęconych kapłanom lwowskim na 
terenie diecezji katowickiej w okresie powojennym38 oraz pozycjach doty-
czących Kościoła katolickiego na Śląsku cieszyńskim39. Syntetycznie opi-
sał także rolę i wkład kard. Augusta Hlonda w organizowaniu administracji 
kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej40.

Opole 2005; Słownik biograficzny metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny 
światowej 1939-1945, red. [współautorstwo 65 haseł], Opole 2007.

35 Katedra obrządku łacińskiego we Lwowie i jej proboszcz o. Rafał Kiernicki OFM 
Conv. w latach 1948-1991, Katowice 2003, ss. 243; Komitet Rzymskokatolickiej Katedry we 
Lwowie. Posiedzenia Organu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej Komitetu katedry 1965-
1991, Katowice 2004; Organizacja parafialna archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego 
a sieć parafii greckokatolickich i ormiańskich działających w obrębie jej terytorium w XIX 
w. do 1918 roku, „Studia Lubaczoviensia” 2(1984), s. 23-41.

36 Katowice 2008.
37 Pokojowa „rewolucja” w ZSRR i rola jaką w niej odegrał Jan Paweł II, w: Jan 

Paweł II – pasterz i pielgrzym, red. J. Górecki, Katowice 2009, s. 290-308.
38 Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r., 

ŚSHT 37(2004), z. 2, s. 203-219; Katowice na drodze exodusu duchowieństwa lwowskiego na 
„Ziemie zachodnie” w 1945 r., w: Vobis episcopus, vobiscum christianus. Księga jubileuszo-
wa dedykowana księdzu arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi w dwudziestolecie posługi bi-
skupiej w archidiecezji katowickiej oraz na siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Myszor, 
A. Malina, Katowice 2004, s. 48-59; Wielokulturowość duchowieństwa katolickiego diecezji 
katowickiej (1925-1992), w: Historia vita memoriae. Praca dedykowana księdzu profesorowi 
Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, red. J. Bednarczyk, Kraków 2009, s. 311-326.

39 Narodowościowy i wyznaniowy kontekst duszpasterstwa katolickiego na Śląsku 
Cieszyńskim w II połowie XIX w., w: Dwa płuca – Jedno Serce. Wartości duchowe w zjed-
noczonej Europie, red. L. Szewczyk, M. Łuczak, Katowice–Piekary Śląskie 2004, s. 72-90; 
Bibliografia literatury życia kulturalnego, naukowego oraz narodowego Śląska Cieszyń-
skiego od XIX w. do pierwszej wojny światowej, w: Nobilissimo et Bono. Księga pamiątko-
wa ku czci Księdza Infułata profesora Bolesława Kumora, red. W. Bochnak, Legnica 2011, 
s. 275-304.

40 Prymas Polski August Hlond – twórca polskiej organizacji kościelnej na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych po II wojnie Światowej, w: Ksiądz Kardynał dr August Hlond 
Prymas Polski. Materiały posesyjne, Katowice 1998, s. 149-159.
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Dzieje Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, stosunki Kościół–pań-
stwo w wiekach od XVIII do XX na styku polsko-niemieckim w regionie 
śląskim oraz w rzeczywistości Polski Ludowej, przenikanie wpływów pol-
skich i niemieckich na polu narodowościowym, etnicznym i religijnym – 
to główne kierunki badań ks. prof. Jerzego Myszora (ur. 1950), absolwenta 
Wydziału Teologicznego PAT41. Pracę doktorską zatytułowaną: Duszpaster-
stwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914 obronił na Wydziale 
Teologicznym w Krakowie (PAT) w 1985 r. i nostryfikował na ATK w War-
szawie42. Od 1982 r. jest wykładowcą w WŚSD w Katowicach. W 1992 r. 
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocław-
skiego uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy: Stosunki 
Kościół–państwo okupacyjne w diecezji katowickiej w latach 1939-194543. 
W tym samym roku został powołany na stanowisko adiunkta Katedry Hi-
storii Kościoła w czasach Najnowszych na Wydziale Kościelnych Nauk Hi-
storycznych i Społecznych ATK w Warszawie, a w 1996 r. został powołany 
na kierownika Katedry Historii Powszechnej Europy Środkowo-Wschodniej 
i profesora nadzwyczajnego na tym samym wydziale. W 2000 r. otrzymał ty-
tuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych (profesor zwyczajny). Jest 
kierownikiem Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła na WT UŚ. 
Wypromował 15 doktorów i liczne grono magistrów44. W latach 1983-1989 
był dyrektorem Muzeum i Archiwum Diecezjalnego w Katowicach, kładąc 
podwaliny pod funkcjonowanie dzisiaj odrębnych instytucji.

Dorobek naukowy ks. Jerzego Myszora pod koniec 2012 r. składał się 
z 33 druków zwartych, 174 artykułów i recenzji oraz ponad setki biogra-
mów i haseł. Na szczególne uznanie zasługuje szereg prac poświęconych 
duszpasterstwu na Górnym Śląsku. Po pozycji dotyczącej duszpasterstwa 

41 Profil ks. Myszora: http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_EcTS/ects.
php?prac_tryb=1&ID_prac=22 [26.02.2014].

42 Książka ukazała się drukiem w Katowicach w 1991 r.
43 Pozycja ukazała się drukiem w Katowicach w 1992 r.
44 Spośród licznych funkcji, jakie pełni, trzeba wymienić członkostwo w prezydium 

Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej UNEScO (1995-2006), w Komisji Historycz-
nej przy Konferencji Episkopatu Polski (2007-2008) i w Polskim Towarzystwie Teologicz-
nym (od 1984 roku). Od 2010 r. jest Konsultorem Komisji Nauki Wiary KEP (Sekcja Nauk 
Historycznych). W latach 2000-2010 był redaktorem naczelnym ŚSHT. Jest ponadto redak-
torem serii wydawniczych: Studia i Materiały z Dziejów Śląska oraz Źródeł do Dziejów 
Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku. Przewodzi założonemu przez siebie w 2003 r. 
towarzystwu naukowemu Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris, mającemu swoją 
siedzibę w Katowicach.
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parafialnego na Górnym Śląsku w latach 1821-1914, podjął się redakcji 
słowników biograficznych katolickiego duchowieństwa na Śląsku w XIX 
i XX wieku (pozycję zredagował wspólnie z ks. prof. Mieczysławem 
Paterem)45 oraz duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej46. Słowniki zo-
stały tak pomyślane, aby stanowić pomoc w opracowywaniu dziejów du-
chowieństwa katowickiego47. Pierwsza, naukowa synteza dziejów diecezji 
katowickiej, licząca 660 stron tekstu, ukazała się w 1999 r.48 Wydał ponadto 
pozycję zatytułowaną Kościół na Górnym Śląsku. Od diecezji wrocławskiej 
do archidiecezji katowickiej. W niniejszej publikacji opisał dzieje Kościoła 
na Górnym Śląsku na przełomie wieków, koncentrując treść dyskursu od 
historii diecezji wrocławskiej w czasach najdalszych, stopniowo zawęża-
jąc zakres geograficzny do dziejów Kościoła na Górnym Śląsku, i w okre-
sie najnowszym do historii archidiecezji katowickiej. Przystępny język 
i ważność tematu złożyły się na to, że pozycję tę katowickie Wydawnictwo 
św. Jacka wznawiało trzykrotnie49. W 2011 r. ks. Myszor wydał kolejną po-
zycję dotyczącą duchowieństwa katolickiego na Śląsku w okresach pruskim 
i cesarstwa niemieckiego50. celem publikacji było ukazanie czytelnikom 
piękna śląskiej historii i uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje mo-
del śląskiego duszpasterstwa i duszpasterza, a jeżeli tak, to na czym on po-
lega51. ciekawy jest także układ książki, którą tworzy 13 rozdziałów, jakby 
chronologia życia kapłana: miejsce urodzenia, gimnazjum, wydział teolo-
giczny, alumnat, święcenia kapłańskie, posługa duszpasterska, działalność 
społeczna, czas przejścia na emeryturę i śmierć kapłana. Nie jest to jednak 
– jak pisze – summarum poszczególnych biografii, lecz próba napisania 
biografii zbiorowej duchowieństwa diecezji wrocławskiej52.

Ze względu na specyfikę Górnego Śląska chętnie porusza problema-
tykę duszpasterstwa wśród robotników oraz tworzenia stowarzyszeń i or-

45 Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku, red. 
wspólnie z M. Paterem, Katowice 1996.

46 Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej 1922-2008, red. 
J. Myszor, Katowice 2009.

47 Tamże, Przedmowa, s. VIII.
48 Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999.
49 Katowice 20081, 20092, 20103.
50 Duchowieństwo katolickie na Śląsku 1742-1914. Z dziejów duszpasterstwa w diece-

zji wrocławskiej, Katowice 2011.
51 Recenzja [P. Górecki], „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 13(2013), s. 197.
52 Duchowieństwo katolickie na Śląsku 1742-1914, s. 12.
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ganizacji kościelnych53. Podejmuje zagadnienia służby wojskowej księży 
i kandydatów do kapłaństwa w wojsku niemieckim w okresie ostatniej 
wojny i w rzeczywistości PRL. Będąc wnikliwym i wytrawnym znawcą 
kościelnych archiwów przybliża postacie śląskich świętych i błogosła-
wionych, katowickich pasterzy. Wydaje dzieła i korespondencje ważnych 
osobistości Kościoła katowickiego, by wymienić tutaj: kardynała Augu-
sta Hlonda, bpa Józefa Gawlinę54, czy też błogosławionych księży Józefa 
czempiela55 i Emila Szramka56. Do szczególnie ważnych dzieł zaliczam 
pracę redakcyjną trzytomowego dzieła Leksykonu duchowieństwa repre-
sjonowanego w PRL w latach 1945-1989 i opracowanie licznych biogra-
mów57. Kontynuacją tematu są pozycje dotyczące represji wobec żeńskich 
zgromadzeń zakonnych w PRL oraz duchowieństwa Kościołów chrześci-
jańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego58. 

53 Zob. Tradycje duszpasterstwa robotniczego na Górnym Śląsku w drugiej połowie 
XIX i na początku XX wieku, w: Z tej Ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 1988, Ka-
towice 1987, s. 50-53; Katolickie stowarzyszenia charytatywne kobiet na Górnym Śląsku 
w XIX wieku, w: Udział kobiet w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku i Śląsku Cie-
szyńskim w XIX i XX wieku, red. H. Karczyńska, Opole 1996, s. 71-85; Tradycje duszpaster-
stwa na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku, „Wiadomości Archidiecezjalne [Katowickie]” 
61(1993), nr 11, s. 519-527; Bractwa i stowarzyszenia kościelne w parafiach chorzowskich 
na przełomie XIX i XX wieku. Materiały, „Rocznik chorzowski” 4(2000), s. 45-63.

54 Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, wyd. J. My-
szor wspólnie z J. Koniecznym, Katowice 2003; Józef Gawlina, Wspomnienia, oprac. i przy-
pisy J. Myszor, Katowice 2004.

55 Listy ks. Józefa Czempiela z obozów koncentracyjnych Mauthausen – Gusen i Da-
chau (1940-1942). Edycja tekstów i komentarz, ŚSHT 25/26(1992-93), s. 355- 376.

56 Sługa Boży ks. Emil Szramek (1887-1942), w: Męczennicy za wiarę 1939-1945, War-
szawa 1996, s. 95-100; Teksty kazań ks. Emila Szramka, przyg. do druku i wyd. J. Myszor, w: 
Nowe oblicza bł. Emila Szramka, red. wspólnie z K. Heską-Kwaśniewicz, Katowice 2003, 
s. 111-145; Błogosławiony Emil Szramek męczennik, wprowadzenie i edycja tekstów J. My-
szor, [Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 1], Katowice 2013.

57 Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordo-
wani – więzieni – wygnani, red.: t. I, Warszawa 2002, t. II, Warszawa 2004, t. III, Warszawa 
2006. Wcześniej ukazała się pozycja przygotowująca pod wydanie powyższego dzieła: Słow-
nik biograficzny duchowieństwa represjonowanego w Polsce w latach 1945-1989 – problemy 
metodologiczne, (red. naukowa, wprow., wstępna lista represjonowanych), Warszawa 2000.

58 Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL. Zagadnienia wybrane, 
Katowice 2012; Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stali-
nowskim w krajach byłego bloku wschodniego, Katowice 2004. Obie pozycje autor redago-
wał wspólnie z Adamem Dziurokiem, a książki ukazały się w serii wydawnictw katowickie-
go oddziału IPN.
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Do wielkich osiągnięć naukowych, wykorzystujących współczesne osiąg-
nięcia Internetu, zaliczam tworzoną od 2003 r. z szerokim gronem history-
ków: profesorów i studentów wirtualną Encyklopedię Historii Kościoła na 
Śląsku (E-ncyklopedia). Do końca 2013 r. zgromadzono na własnym por-
talu prawie 4,5 tys. haseł podzielonych na szereg kategorii tematycznych. 
E-ncyklopedia daje również dostęp do opracowanej przez ks. Myszora bo-
gatej Bibliografii historii Kościoła na Śląsku59.

Od 1 października 2001 r. na stanowisku adiunkta na Wydziale Teolo-
gicznym UŚ w Katowicach pracuje ks. Henryk Olszar (ur. 1957)60. Pierw-
szy etap studiów w WŚSD w Krakowie i Katowicach (1976-1983) zwień-
czył pracą magisterską poświęconą dziejom WŚSD w latach 1935-1980 
oraz bogatej historii samego budynku, w którym przez wiele lat funkcjono-
wało elitarne Gimnazjum św. Jacka61. Tematyka historii seminarium oraz 
jego wykładowców obecna była w dalszych jego pracach62. W 1987 r. ka-
towickim punkcie konsultacyjnym Akademii Teologii Katolickiej w War-
szawie uzyskał dyplom magistra w zakresie teologii praktycznej, po przed-
stawieniu pracy zatytułowanej: Szkoły mieszczące się w budynku Śląskiego 
Seminarium Duchownego w Katowicach i ich rozwój w latach 1935-1980. 
Studia specjalistyczne, które odbył w Instytucie Historii Kościoła WT 
KUL (lata 1987-1993), zwieńczył pracą doktorską, która stała się bogatą 
syntezą historii duchowieństwa na polskim Górnym Śląsku w okresie Dru-
giej Rzeczypospolitej63. Autor dysponując bogatą bazą źródłową, rzetelnie 
przeanalizował życiorysy aż 629 księży64, przybliżając ich szerokie spek-
trum działalności duszpasterskiej, charytatywnej, politycznej i narodowej. 

59 Zob. http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Strona_g%c5%82%c3%B3wna 
[4.03.2014].

60 Profil ks. Olszara: http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_EcTS/ects.php? 
prac_tryb=1&ID_prac=25; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Olszar_Henryk [3.03.2014].

61 Z dziejów gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach 
w latach 1935-1980, maszynopis, Katowice–Kraków 1982. Fragmenty pracy opublikowano 
w artykule (wspólnie z J. Kiedosem): Losy gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Du-
chownego w Katowicach, ŚSHT 15(1982), s. 43–58.

62 Między innymi przez szereg lat w „Wiadomościach Archidiecezjalnych” publikował 
biografie księży w serii: Wychowawcy Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

63 Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospo-
litej, Katowice 2000. Książka ukazała się jako druga pozycja serii wydawniczej Rozpraw 
Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Katowicach. Praca została napisana na seminarium 
naukowym u ks. prof. Zygmunta Zielińskiego.

64 D. Zimoń, [Słowo wprowadzające], w: tamże, s. 6-7.
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Ukazanie ożywionej działalności grup i organizacji religijnych z Akcją 
Katolicką na czele oraz specyfiki nowej, wydzielonej z diecezji wrocław-
skiej diecezji, o silnie obecnym duszpasterstwie dwujęzycznym, to dalsze, 
ważne zalety publikacji65. Powyższe składowe dały w ostateczności bardzo 
dobry obraz życia kościelnego na polskim Górnym Śląsku66.

Spośród licznych artykułów poświęconej historii diecezji katowickiej 
warto wymienić prace dotyczące historii katowickiej kapituły katedral-
nej67 oraz zaangażowaniu katowickich duchownych w życiu politycznym 
II RP68. W 2014 r. ks. Olszar uzyskał stopień doktora habilitowanego. 
Ksiądz dobrze oddał specyfikę tworzenia parafii we wzmożonym okresie 
industrializacji Górnego Śląska. Tematyce tej poświęcił kilka artykułów, 
poszerzając środowisko badawcze na cały Śląsk i szukając odzwiercied-
lenia procesów uprzemysłowienia obecnych przez dwa ostatnie stulecia 
w całej Europie69. Rzetelnie przygotowana historia rozwoju parafii w prze-
mysłowych Katowicach – moim zdaniem – to jedna z najlepszych prac 
o tejże problematyce70. Dorobek pisarski ks. Olszara na dzień 31 grudnia 

65 Tematykę polsko- i niemieckojęzycznego duszpasterstwa w przedwojennej histo-
rii diecezji katowickiej autor podejmował jeszcze kilka razy. Zob. „Jedna dla wszystkich, 
chociaż dwujęzyczna”. Diecezja katowicka w Drugiej Rzeczpospolitej, w: „Z tej ziemi”. 
Śląski kalendarz katolicki na rok 1995, Katowice 1994, s. 87-96; Podział narodowościowy 
kapłanów diecezji katowickiej i Administracji Apostolskiej Śląska Zaolziańskiego w okresie 
międzywojennym, „Kwartalnik Opolski” 42(1996), z. 1, s. 49-68.

66 Zob. Z. Zieliński, Przedmowa, w: Duchowieństwo katolickie, s. 8.
67 H. Olszar, „Służcie Panu z radością!” (Ps 100,2). 80 lat Kapituły Katedralnej w Ka-

towicach (Katowice 17 XI 2006 r.), „Wiadomości Archidiecezjalne [Katowickie]” 74(2006), 
nr 11, s. 530-558.

68 Śląscy parlamentarzyści stanu duchownego w okresie dwudziestolecia między-
wojennego, w: Parlamentarzyści polscy od XVI do XX wieku. Stan badań i postulaty, red. 
J. Seredyka, Opole 1999, s. 113-126; Udział duchowieństwa śląskiego w życiu narodowym 
i politycznym II Rzeczypospolitej, ŚSHT 32(1999), s. 105-135.

69 Rozwój przemysłu w XIX stuleciu i jego konsekwencje dla Europy, w: Katolicka 
Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, red. J. Kupny, S. Fela, 
Katowice 2003, s. 13-24; Kościół na Śląsku w okresie Republiki Weimarskiej, w: Miejsce 
i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, 
s. 120-133; Dzieje Kościoła katolickiego na ziemi gliwickiej w XIX i XX wieku (do 1991 r.), 
„Rocznik Muzeum w Gliwicach” 15(2000), z. 1, s. 137-171.

70 Powstanie parafii na terenie Katowic, w: Katowice w 137. rocznicę uzyskania praw 
miejskich. Wkład Kościołów i zakonu franciszkanów w kulturę Katowic, red. A. Barciak, 
Katowice 2003, s. 21-42; Parafie Kościoła rzymskokatolickiego w Katowicach, „Wieki Stare 
i Nowe” 2[7](2010), s. 196-235.
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2012 r. wynosił: 6 prac zwartych, 82 artykuły, 10 recenzji i omówień, 77 
biogramów oraz zbiór kilkunastu map.

Od 1 października 2001 r. pracownikiem Wydziału Teologicznego UŚ 
jest ks. prof. Jan Górecki (ur. 1944). Opublikowana w 1999 r. książka: 
Krzyże i kapliczki w pejzażu górnośląskim71 dała początek licznym publi-
kacjom opisującym materialne dowody dawnej pobożności wiernych, i to 
nie tylko na Górnym Śląsku. Jako proboszcz w parafii św. Pawła w Nowym 
Bytomiu (w latach 1983-2001) łączył pracę naukową z prowadzeniem 
licznych grup i funkcji na szczeblu diecezjalnym72. Ks. Jan Górecki jest 
autorem wielu publikacji dotyczących miejsc pielgrzymowania w Polsce. 
Warto w tym miejscu wspomnieć o publikacji habilitacyjnej: Pielgrzymki 
na Górnym Śląsku w latach 1869-1914, wydaną w Katowicach w 1994 r. 
Jak sam mówi, uznaniem jego pracy naukowej dotyczącej fenomenu piel-
grzymowania jest przyznany w lipcu 2012 r. tytuł naukowy profesora nauk 
teologicznych. Jego dorobek naukowy to 22 prace zwarte oraz 52 artykuły 
naukowe i popularnonaukowe73.

Historia duszpasterstwa w diecezji katowickiej, bractwa, stowarzysze-
nia i ruchy kościelne oraz duchowieństwo katowickie, to główne tematy 
badań najmłodszego przedstawiciela katowickiego środowiska historyków 
Kościoła ks. dra Damiana Bednarskiego – od 2007 r. wykładowcy, a od 
2011 r. adiunkta Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła WT 
UŚ74. Swoją pracą doktorską (obronioną w 2008 r.) poświęconą powojen-
nym bractwom pobożnym, stowarzyszeniom i ruchom kościelnym w die-
cezji katowickiej wpisał się w historyczne grono naukowe75. W dysertacji 
dał szczegółowy obraz zaangażowania świeckich Kościoła katowickiego 
od 1945 r. poprzez okres komunistycznego, zorganizowanego utrudnia-
nia ich działalności (od 1949 r.), do wypracowanych, posoborowych form 
duszpasterskiego zaangażowania. W tym względzie zaznacza się szcze-

71 Katowice 1999.
72 Był diecezjalnym duszpasterzem ludzi w podeszłym wieku, asystentem kościelnym 

KIK w Rudzie Śląskiej, asystentem kościelnym kwartalnika „Sekty i Fakty”, członkiem Ko-
misji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej s. Marii Dulcissimy Hoffmann.

73 Stan z marca 2013 r. Profil i biogram: http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/kata-
log_EcTS/ects.php?prac_tryb=1&ID_prac=10#tabs-6 [14.03.2014].

74 Profil i biogram ks. Bednarskiego: http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_
EcTS/ects.php?prac_tryb=1&ID_prac=1015 [5.03.2014].

75 Bractwa, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej w latach (1945-
1989), Katowice 2011.
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gólna rola ks. Franciszka Blachnickiego i jego ruchu oazowego76. Karierę 
naukową ks. Bednarski rozpoczął i kontynuował na WT UŚ pod kierow-
nictwem ks. prof. Jerzego Myszora. Na dorobek ks. Bednarskiego (stan 
z lutego 2013 r.) składają się 4 druki zwarte, 21 artykułów naukowych 
i biogramów, 2 recenzje i 4 publikacje popularnonaukowe. Spośród nich 
warto wymienić publikację poświęconą ks. Eugeniuszowi Brzusce, znane-
mu działaczowi narodowemu w okresie tworzenia II RP77, oraz wspólną 
redakcję z ks. Myszorem Słownika biograficznego duchowieństwa (archi)
diecezji katowickiej78.

3. OPOLSKIE ŚRODOWISKO HISTORyKóW KOŚcIOŁA

W powojennej rzeczywistości naszego kraju, w wyniku nowego po-
działu granic i powrotu Śląska Opolskiego do macierzy, w 1945 r. powo-
łano do życia Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, a w 1972 r. 
nową diecezję opolską. W 1992 r. na mocy bulli Ojca Świętego Jana Pa-
wła II Totus tuus Poloniae populus powołano do życia metropolię górno-
śląską, w skład której weszły archidiecezja katowicka, diecezja opolska 
i nowa diecezja gliwicka. Pierwszy administrator apostolski Śląska Opol-
skiego ks. Bolesław Kominek początkowo próbował utworzyć opolskie 
seminarium duchowne przy Wydziale Teologicznym UJ w Krakowie. Pró-
by te jednak nie powiodły się, trzeba więc było erygować własne Wyż-
sze Seminarium Duchowne Śląska Opolskiego, co nastąpiło 15 sierpnia 
1949 r. Siedziba seminarium mieściła się w budynkach poklasztornych 
bożogrobców w dawnym biskupim mieście Nysie. Ostatnie roczniki przez 
kilka lat kończyły formację seminaryjną w Opolu79. W początkowym okre-
sie funkcjonowania seminarium kadrę profesorów stanowili wykładowcy 
dojeżdżający z Wrocławia oraz Katowic. Wykłady z historii Kościoła 
prowadził do wiosny 1960 r. ks. dr Wincenty Urban (późniejszy profe-

76 Tamże, s. 120-147, 178-218, 263-264.
77 Eugeniusz Brzuska (1885-1938). Duszpasterz i działacz społeczno-polityczny, Kato-

wice 2003.
78 Patrz przyp. 43.
79 Zob. J. Kopiec, Starania ks. Bolesława Kominka o powołanie seminarium duchow-

nego dla Śląska Opolskiego, w: Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie-Opolu 1949-1999, 
red. K. Dola, J. Waloszek, Opole 2000, s. 31-41; R. Nieszwiec, Rys historyczny Wyższego 
Seminarium Duchownego w Nysie-Opolu, w: tamże, s. 43-77.
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sor historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 
i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie)80. Po zamianowaniu go bi-
skupem pomocniczym, wiosną 1960 r. wykłady z historii Kościoła przejął 
ks. prof. Kazimierz Dola, ówcześnie mgr-lic. teologii81, przygotowujący 
pracę doktorską na Wydziale Teologii KUL u ks. prof. Mariana Recho-
wicza (rektora KUL, późniejszego administratora apostolskiego archidie-
cezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie). Od 1982 r. wykłady z historii 
Kościoła prowadził ks. Dola wspólnie z ks. Janem Kopcem (obecnie bi-
skupem diecezji gliwickiej)82. Rok wcześniej powołano w Opolu Instytut 
Teologiczno-Pastoralny jako filię KUL. Wykładowcy nyskiego semina-
rium stali się nauczycielami akademickimi filii KUL. W 1994 r. Instytut 
Teologiczno-Pastoralny został przekształcony w Wydział Teologiczny 
i włączony w struktury państwowego Uniwersytetu Opolskiego. W 1997 r. 
WSD Śląska Opolskiego (dla diecezji opolskiej i gliwickiej) przeniesio-
no z Nysy do Opola (obecnie Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium 
Duchowne)83.W skład Wydziału Teologicznego wchodzi Katedra Historii 
Kościoła i Patrologii, którą do 2006 r. kierował ks. prof. Kaziemierz Dola, 
a do jesieni 2014 r. szefował jej bp prof. Jan Kopiec. Na stanowisku asy-
stenta a następnie adiunkta do 2013 r. pracował ks. dr Rudolf Nieszwiec. 
Wykłady z historii Kościoła prowadzi także ks. dr hab. Franciszek Wolnik, 
piastujący obecnie stanowisko profesora nadzwyczajnego UO.

Dorobek ks. prof. Kazimierza Doli84 (ur. 1934) to blisko 250 pozycji 
zwartych i artykułów naukowych oraz kilkadziesiąt haseł encyklopedycz-
nych drukowanych w kraju i za granicą. Godny docenienia jest jego wkład 
w powojenną formację kilku pokoleń kapłanów diecezji opolskiej i gliwi-
ckiej, archidiecezji wrocławskiej i zgromadzenia werbistów. Pracę tę do-

80 Zob. H.J. Sobeczko, Nauczanie teologii, w: tamże, s. 180; J. Kopiec, Biskup Win-
centy Urban (1911-1985), historyk Kościoła, NP 62(1984), s. 247-269.

81 Licencjat uzyskał na podstawie pracy Joannici na Śląsku do połowy XIV wieku. 
Praca opublikowana pt. Zakon joannitów na Śląsku do połowy XIV wieku, RTSO 3(1973), 
s. 43-86.

82 H.J. Sobeczko, Nauczanie teologii, s. 186, 189.
83 Zob. tamże, s. 193.
84 Życiorys i dorobek historiograficzny ks. Doli do 1999 r.: J. Kopiec, Ks. prof. Kazi-

mierz Dola – sylwetka kapłana i uczonego z perspektywy jubileuszowej, w: Człowiek i Koś-
ciół w dziejach. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Kazimierzowi Doli z okazji 65. 
rocznicy urodzin, red. J. Kopiec, N. Widok, Opole 1999, s. 9-19; J. Kara i J. Podstawka, 
Słownik biograficzny moderatorów i profesorów, w: Wyższe Seminarium Duchowne w Ny-
sie–Opolu, s. 82; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Dola_Kazimierz [14.03.2014].
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kumentuje poprowadzenie ponad setki prac magisterskich i licencjackich, 
kilkunastu doktoratów oraz liczne recenzje doktorskie i habilitacyjne85. 
Od ukończenia studiów w KUL (lata 1957-1960) związany był z pracą 
dydaktyczno-wychowawczą z WSD Śląska Opolskiego i Wydziałem Te-
ologicznym UO, w tym przez ponad 46 lat jako wykładowca na etacie 
(1960-2006) i przez 11 lat jako rektor seminarium (1983-1994). Od 1978 r. 
prowadził zajęcia na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu 
(jako kierownik katedry do 1998 r.). Jest cenionym w kraju i za granicą 
mediewistą, rzetelnie ukazującym Kościół w jego wymiarach powszech-
nym i lokalnym. W swojej pracy doktorskiej (1963 r.), zatytułowanej 
Szpitalnictwo średniowieczne na Śląsku86, wnikliwie przyjrzał się kwestii 
opieki społecznej Kościoła. Podjęty przez ks. Dolę problem szpitalnictwa 
pozwolił otrzymać syntetyczny obraz średniowiecznej opieki nad ludźmi 
starymi, chorymi i niedołężnymi na Śląsku, prowadzoną przez instytucje 
kościelne, szczególnie przez zakony. Tematyka ta była kontynuowana dla 
wybranych terenów Śląska (Legnicy, Głogowa oraz biskupiego księstwa 
nyskiego)87. Ks. Dola dał także pierwszą, skrótową syntezę opieki społecz-
nej Kościoła w Polsce w wielotomowej Historii Kościoła w Polsce pod 
redakcją księży profesorów B. Kumora i Z. Obertyńskiego88.

85 Dorobek przeprowadzonych prac seminaryjnych i uniwersyteckich był kilka razy 
opublikowany, ale na dzień dzisiejszy jest już nieaktualny (brak takich zestawień cho-
ciażby co do prac magisterskich, które ks. Dola prowadził na Wydziale Humanistycznym 
UO, a także brak prac po 1999 r. Zestawienie takie jest w opracowaniu, które w 2014 r. 
ukaże się w księdze pamiątkowej wydanej z około 80. rocznicy urodzin ks. Doli, pod red. 
ks. F. Wolnika. Zob. K. Dola, Prace absolutoryjne kleryków WSD Śląska Opolskiego (Z oka-
zji 25-lecia Seminarium), STHSO 4(1974), s. 291-303; J. Kopiec, Osiągnięcia naukowe ab-
solwentów WSD Śląska Opolskiego. Na 35-lecie 1949-1984, STHSO 11(1985), s. 272-273; 
R. Nieszwiec, Prace naukowe napisane pod kierownictwem ks. prof. dra hab. Kazimierza 
Doli oraz prace recenzowane, w: Człowiek i Kościół w dziejach, s. 33-56; http://www.ency-
klo.pl/index.php5?title=Dola_Kazimierz_-_bibliografia [14.03.2014].

86 Praca wydana drukiem w opolskim periodyku historyczno-teologicznym: Szpitale 
średniowieczne Śląska, cz. 1: Rozwój historyczny, RTSO 1(1968), s. 239-292; cz. 2: Funk-
cjonowanie, RTSO 2(1970), s. 177-208.

87 Opieka społeczna i zdrowotna w średniowieczu w Legnicy (do roku 1533), „Szkice 
Legnickie” 10(1981), s. 5-31; Opieka społeczna i zdrowotna w Głogowie do czasów pru-
skich (1742), w: Misericordia et veritas, red. J. Mandziuk, J. Pater, Wrocław 1986, s. 113-
146; Opieka społeczna w księstwie nyskim za czasów biskupa Franciszka Ludwika Neuburga 
(1683-1732 ), STHSO 9(1982), s. 19-48.

88 Opieka społeczna Kościoła, w: Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Ober-
tyński, t. I, cz. 1, Poznań–Warszawa 1974, s. 166-174, 279-281, 433-441; t. I, cz. 2, Po-
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W pracy habilitacyjnej o wrocławskiej kapitule katedralnej w XV wieku 
dał całościowy obraz tejże instytucji u schyłku średniowiecza89. Przedwojen-
ne studia w tej dziedzinie na seminarium prof. L. Santifallera ograniczały się 
do szczegółowego ustalenia składu osobowego i refleksji o miejscu Kościoła 
średniowiecznego w ówczesnym systemie feudalnym. Ks. Dola scharaktery-
zował kapitułę katedralną jako swoistą korporację: opisał jej materialne upo-
sażenie, udział w liturgii katedralnej, wreszcie wykształcenie i życie moralne 
duchownych, opracowując kompletny katalog prałatów i kanoników tego 
okresu90. Rzetelne studia nad źródłami zaowocowały licznymi artykułami 
przedstawiającymi życie XV-wiecznego Kościoła na Śląsku91, a ich kontynu-
acją, wykraczającą poza średniowiecze, stały się publikacje dotyczące okre-
su reformacji na Śląsku92 oraz opublikowane w kilku artykułach zestawienia 
wizytacyjne o stanie diecezji wrocławskiej i jej duchowieństwa w okresie 
nowożytnym93. Publikacja dotycząca sukcesji apostolskiej biskupów diece-
zji opolskiej94 nadspodziewanie – jak sam autor wspomina – zaowocowała 
dalszymi studiami w tejże dziedzinie, którą podejmował nie tylko on sam, 
ale i inni historycy95. Zamieszczone we wspomnianym już dziele Historii 

znań–Warszawa 1974, s. 120-121, 368-372, 504-505; t. II, cz. 1, Poznań–Warszawa 1979, 
s. 343-345, 699-712.

89 Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój – skład osobowy – działalność. 
Katalog prałatów i kanoników, Lublin 1983.

90 Katalog autor opublikował również osobno: Kanonicy wrocławskiej kapituły ka-
tedralnej w latach 1418-1500, STHSO 5(1976), s. 185-315; Prałaci wrocławskiej kapituły 
katedralnej w latach 1418-1500, STHSO 6(1978), s. 257-307.

91 Związki diecezji wrocławskiej z metropolią gnieźnieńską w latach 1418-1520, 
„Studia Theologica Varsaviensa” 15(1977), nr 1, s. 147-188; Liturgia Wielkiego Tygodnia 
w katedrze wrocławskiej w XV wieku, STHSO 7(1979); Konfraternie kapłańskie w diecezji 
wrocławskiej u schyłku średniowiecza, STHSO 9(1982), s. 205-218; Der Breslauer Diöze-
sanklerus im Mittelalter, w: Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, t. I, 
cz. 1, wyd. J. Köhler, R. Bendel, Münster–Hamburg–London 2002, s. 393-422.

92 Uwagi o stanie duchowieństwa śląskiego w pierwszym okresie rozwoju reformacji 
(1520-1585), STHSO 19(1999), s. 121-134; Studia nad początkami reformacji protestan-
ckiej na Śląsku, Opole 2009.

93 Obraz statystyczny diecezji wrocławskiej w 1724 roku, STHSO 11(1985), s. 211-
229; Najstarszy zachowany protokół wizytacyjny kościoła kolegialnego i kapituły św. Krzyża 
w Opolu z 1653 r., STHSO 12(1987), s. 223-246; Kształcenie wrocławskiego duchowieństwa 
diecezjalnego do XVIII wieku, w: Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, 
Katowice 2002, s. 61-73.

94 Sukcesja apostolska w diecezji opolskiej, STHSO 4(1976), s. 5-9.
95 W tym miejscu warto wspomnieć o licznych pracach autorstwa K.R. Prokopa.
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Kościoła w Polsce katalogi arcybiskupów i biskupów metropolii i diece-
zji polskich obrządku rzymskokatolickiego i obrządku grecko-unickiego96 
– może i czasami nie do końca kompletne, ponieważ autor w swojej dro-
biazgowości silił się na podanie dat dziennych – stały się zasadniczą bazą, 
do której sięgają następne pokolenia historyków. W naukowej twórczości 
ks. Doli znajdują się badania biograficzne biskupów, świętych i kandyda-
tów na ołtarze, rozprawy dotyczące poszczególnych zakonów na Śląsku97 
i powojennego Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim98. Spore zainte-
resowanie wzbudziły pozycje dotyczące początków diecezji wrocławskiej 
i jej legendarnej siedziby w Smogorzowie99. Książka profesorka ks. Doli100, 
zatytułowana Dzieje Kościoła na Śląsku. Średniowiecze (Opole 1996), jest 
zdaniem wielu historyków jedną z najlepszych średniowiecznych syntez, 
jakie dotychczas się ukazały. Długoletnie badania naukowe i prowadzone 
wykłady pozwoliły napisać pożyteczny przewodnik po przeszło 5-wieko-
wych dziejach Kościoła na ziemi śląskiej w epoce, w której odgrywał on 
znaczącą rolę w społeczeństwie. Formułowane wnioski w wieloaspektowej 
płaszczyźnie funkcjonowania Kościoła, jego działalności i duchowego nie-
sienia misji chrystusa są ogromną zaletą tej książki101. Ks. prof. Dola jest 
także jednym z twórców opolskiego periodyku teologiczno-historycznego 
i jego pierwszym redaktorem (od 1968 do 1996 r.)102.

Od ponad 32 lat wykłady z historii Kościoła powadzi drugi biskup 
gliwicki – Jan Kopiec103: początkowo jako profesor historii Kościoła w se-

96 Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjonalnych metropolii i diecezji polskich 
obrządku rzymskokatolickiego do czasów współczesnych, w: Opieka społeczna Kościoła, t. II, 
cz. 2, Poznań–Warszawa 1979, s. 255-303; Katalog arcybiskupów i biskupów eparchii polskich 
obrządku grecko-unickiego od unii brzeskiej (1596 r.) do 1945 roku, w: tamże, s. 304-311.

97 Dominikanie w Nysie 1749-1810. Przyczynek do historii zakonu i miasta, Opole 
2009; 350 lat kościoła św. Franciszka z Asyżu w Nysie na „Morawskim Przedmieściu”, Nysa 
2010; Kapucyni w Nysie 1658-1810, Opole 2012.

98 Zob. Kościół katolicki na Opolszczyźnie w latach 1945-1964, NP 22(1965), s. 69-113.
99 Smogorzowsko-byczyńskie początki śląskiego biskupstwa?, STHSO 18(1998), 

s. 173-187; Domniemane przedwrocławskie stolice biskupie na Śląsku, w: Millenium Koś-
cioła na Śląsku, red. J. Kopiec, Opole 2000, s. 45-58.

100 Ks. Dola od 1994 r. był profesorem UO, a w 1996 r. uzyskał tytuł profesora KUL.
101 Por. J. Kopiec, Ks. prof. Kazimierz Dola, s. 16.
102 „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” (do 1973 roku „Rocznik Teo-

logiczny Śląska Opolskiego”). Spod jego redakcji wyszło 16 tomów roczników.
103 Mianowany 5.12.1992 r. biskupem tytularnym cemeriniano i biskupem pomocni-

czym w Opolu. Konsekracji biskupiej dokonał Jan Paweł II w Bazylice św. Piotra w Rzy-
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minarium opolskim w Nysie (od 1 września 1982 r.), na Wydziale Filozo-
ficznym Misyjnego Seminarium Ojców Werbistów w Nysie (1983-1985), 
a także w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu 
(1985-1994). Od chwili utworzenia Uniwersytetu Opolskiego z Wydzia-
łem Teologicznym w 1994 r. został zatrudniony w Katedrze Historii Koś-
cioła i Patrologii na stanowisku adiunkta. W 1998 r. ukończył przewód ha-
bilitacyjny na WT KUL, w 2000 r. został mianowany profesorem nadzwy-
czajnym, w 2003 r. uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych, a w 2008 r. 
otrzymał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego. Główne kie-
runki badawcze to zagadnienia z historii Kościoła na Śląsku oraz historia 
nuncjatury papieskiej w Polsce, zwłaszcza w początkach XVIII wieku. Im-
ponujący dorobek naukowy obejmuje 14 prac zwartych, blisko 560 artyku-
łów naukowych oraz ponad 260 tekstów popularnonaukowych. Do 2013 r. 
wypromował 9 doktorów i 66 magistrów oraz brał udział w licznych prze-
wodach habilitacyjnych i doktorskich. Zasiadanie w licznych komisjach 
i stowarzyszeniach naukowych to dalsze akcenty jego posługi biskupiej 
i naukowej104.

Bp Jan Kopiec jest autorem pierwszej historiograficznej syntezy uka-
zującej dotychczasowy dorobek piśmiennictwa historycznego diecezji 
wrocławskiej od czasów najdawniejszych do 1821 r. Pozycja ta jako praca 

mie 6.01.1993 r. 29.12.2011 r. został biskupem gliwickim. Ingres do katedry św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Gliwicach odbył się 28.01.2012. Szkic biograficzny bpa J. Kopca: 
K.R. Prokop, Biskupi Kościoła Katolickiego w III Rzeczypospolitej, Kraków 1998, s. 70-71; 
J. Kara i J. Podstawka, Słownik, s. 86, 92; J. Pyka, Kalendarium życia ks. bpa Jana Kopca, 
w: Crux Christi – spes nostra. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi 
Kopcowi z okazji 60-lecia urodzin, 35-lecia prezbiteratu, 15-lecia sakry biskupiej i 25-le-
cia pracy naukowej, red. K. Dola i N. Widok, Opole 2007, s. 9-12; Życiorys biskupa Jana 
Kopca, „Wiadomości Diecezji Gliwickiej” 21(2012), nr 1, s. 75-76; http://www.encyklo.
pl/index.php5?title=Kopiec_Jan [18.03.2014]. Niepełną bibliografię opublikowano w po-
święconych mu księgach pamiątkowych: N. Widok, Bibliografia publikacji ks. bpa Jana 
Kopca, w: Crux Christi – spes nostra, s. 13-57; J. Pyka, Bibliografia publikacji, w: Kościół 
na Śląsku. Z dziejów kultury i życia religijnego. Księga pamiątkowa dedykowano ks. bpowi 
Janowi Kopcowi z okazji 65-lecia urodzin, 40-lecia prezbiteratu, 20-lecia sakry biskupiej 
i 30-lecia pracy naukowej, red. F. Wolnik, Opole 2012, s. 11-24; http://www.encyklo.pl/in-
dex.php5?title=Kopiec_Jan_-_bibliografia [18.03.2014] oraz każdorazowo w wydawanych 
tomach: „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” (Lublin) 2002-.

104 Przykładowo w Episkopacie Polski bp Kopiec jest członkiem Rady Naukowej KEP, 
Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego, Zespołu ds. Kontaktów z Konfe-
rencją Episkopatu Niemiec, Zespołu ds. Sanktuariów Konferencji Episkopatu Polski oraz 
delegatem KEP ds. Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.
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doktorska została obroniona w 1982 r. w Instytucie Historii Kościoła WT 
KUL pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Librowskiego105. Autor zestawił 
i krytycznie zrelacjonował stan badań nad poszczególnymi zagadnieniami 
w układzie rzeczowym i chronologicznym. Udowodnił, że czasy średnio-
wieczne w porównaniu z innymi okresami nie tylko cechuje bogactwo wy-
dawnictw źródłowych, ale także – może dzięki rywalizacji nauki polskiej 
i niemieckiej – wielostronne opracowanie, tak że – jak pisze ks. Dola – 
chyba żadna z diecezji polskich nie ma tylu i tak dobrych opracowań mo-
nograficznych106. Studia w Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e 
Archivistica w Rzymie (1984-1985) zaowocowały gruntowną znajomoś-
cią archiwów dotyczących wizytacji ad limina biskupów wrocławskich 
w okresie nowożytnym. Dzięki opublikowanym pozycjom naukowym bp 
Kopiec znacznie poszerzył dotychczasową wiedzę o stanie ówczesnej die-
cezji wrocławskiej na podstawie nie tylko zachowanych protokołów wi-
zytacyjnych, ale także i sprawozdań biskupich składanych w Rzymie107. 
Studia nad dziejami nuncjatury na początku XVIII wieku zaowocowały 
rozprawą habilitacyjną zatytułowaną Między Altransztadem a Połtawą. 
Stolica Apostolska wobec obsady tronu polskiego w latach 1706-1709 
(Opole 1997). Autor z wielkim kunsztem scharakteryzował działania dy-
plomatyczne Stolicy Apostolskiej wobec Polski w trudnym okresie bez-
królewia. 3-letni okres zamieszania spowodował zaktywizowanie wielu 
nowych sił w kraju, także i nowych wyzwań, wobec których z wielką roz-

105 Wydana drukiem w lubelskim periodyku naukowym: Historiografia diecezji wroc-
ławskiej, ABMK 45(1982), s. 205-396.

106 K. Dola, Dzieje Kościoła na Śląsku, s. 193.
107 Diecezja wrocławska w relacjach swych biskupów „ad limina” w XVII i XVIII w., 

„Sobótka” 39(1984), nr 4, s. 599-605; Relacje biskupów wrocławskich „ad limina” z XVII 
i XVIII wieku, NP 68(1987), s. 93-132; Regesty listów biskupa Franciszka Ludwika do 
Rzymu z lat 1683-1731 w zbiorze „Lettere” w Archiwum Watykańskim, STHSO 12(1987), 
s. 247-256; Wykaz kościołów diecezji wrocławskiej z 1667 roku, ABMK 55(1987), s. 155-
201; Relacje biskupów wrocławskich „ad limina” z XVII i XVIII wieku, NP 68(1987), s. 93-
133; Obraz diecezji wrocławskiej w procesach informacyjnych z lat 1655-1732, „Studia 
Theologica Varsaviensia” 26(1988), nr 2, s. 141-159; Informacja o kwerendzie w zbiorach 
Stolicy Apostolskiej – Śląsk 1620-1740, „Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Stu-
diów Kościelnych” 1989, t. 4, s. 93-97; Stan diecezji wrocławskiej z 1708 roku w świetle 
relacji biskupa Franciszka Ludwika Neuburga, „Analecta cracoviensia” 27(1995), s. 491-
500; Informacje o diecezji wrocławskiej w relacjach „ad limina Apostolorum” w czasach 
nowożytnych, w: Lux Romana w Europie środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, 
red. A. Barciak, Katowice 2001, s. 251-258.
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wagą musiała reagować Stolica Apostolska i jej nuncjusze (Giulio Piaz-
za, Nicolo Spinola). Autor wykazał, że utrzymywanie poprawnych relacji 
z obu stronnictwami dawało wiele atutów ówczesnym nuncjuszom, ale też 
paraliżowało ich aktywność i samodzielność decyzji, może z lekką prze-
wagą na korzyść obozu prokrólewskiego, ponieważ dawał on możliwość 
zbudowania nowego układu sił w Europie po pokoju westfalskim. Kilku-
tomowa edycja źródeł akt nuncjatury nie tylko stanowi integralną całość 
pracy, ale znacznie ją poszerza o lata po 1709 r.108

Wśród licznych prac dotyczących dziejów Kościoła katolickiego nie 
tylko na Śląsku nie brakuje dzieł poświęconych sytuacji Kościoła lokal-
nego w okresie międzywojennym109 i najnowszym110. Osobną dziedziną 
dociekań naukowych są badania biografistyczne, głównie biskupów wroc-
ławskich i duchowieństwa śląskiego. Książka profesorska o bpie Hen-
ryku Grzondzielu111 zaowocowała dalszymi pozycjami o pomocniczych 
biskupach opolskich112. Będąc wielkim autorytetem wśród historyków, 
bp Kopiec jest chętnie zapraszany do redakcji różnotematycznych dzieł. 

108 Acta Nuntiaturae Polonae, t. 41: Iulius Piazza (1706-1708), (wyd.), red. H.D. Woj-
tyska, cz. 1 (8.07.1706-31.03.1707), Romae 1991, cz. 2 (1.04.1707-31.08.1707), Romae 
1997, cz. 3 (1.09.1707-24.03.1708), Romae 1998; t. 42: Nicolaus Spinola (1707-1712), 
(wyd.), cz. 1 (20.08.1707-30.06.1708), Romae 2002, cz. 2 (2.07.1708-31.12.1708), craco-
viae 2007; t. 43: Benedictus Odescalchi-Erba (1711-1713), (wyd.), przyg. J.A. Gierowski, 
cz. 1 (5.09.1711-31.12.1712), cracoviae 2009, cz. 2 (4.01.1713-17.01.1714), cracoviae 
2011.

109 Joseph Wilpert (1857-1944): archeolog chrześcijański. Życie i dzieło, red. wspólnie 
z J. Rostropowicz, Opole 2007; Postawy biskupów wrocławskich w kwestii duszpasterstwa 
dwujęzycznego na przykładzie kardynałów Georga Koppa i Adolfa Bertrama, w: Jubileusz 
uczy. 900-lecie Kamienia Śląskiego. Materiały sympozjum naukowego – Kamień Śląski–
Opole, 6-8.12.2004, red. E. Mateja, Opole 2005, s. 33-41.

110 Prezbiterium diecezji opolskiej w latach 1945-1980, STHSO 10(1983), s. 209-276; 
Wydawnictwa religijne na Śląsku Opolskim po 1945 roku, w: Kultura literacka na Śląsku 
Opolskim w pierwszych latach po wojnie, red. J. czarkowska-Pasierbińska i A. Śliwańska, 
Opole 1989, s. 37-50; Prześladowania duchowieństwa w latach 1945-1956, w: Ofiary stali-
nizmu na ziemi bytomskiej w latach 1945-1956. Dokumentacja zbrodni, red. J. Drabina, By-
tom 1993 s. 210-224; Kościół w Polsce po 1945 roku. Materiały pomocnicze dla studentów 
teologii UO, Opole 1999.

111 Biskup Henryk Grzondziel (1897-1968). W służbie Kościoła na Śląsku, Opole 2002.
112 Opowieść o biskupie Henryku: pamięci biskupa Henryka Grzondziela (1897-1968) 

w 40. rocznicę śmierci, Opole 2008; Biskup wśród swojego ludu: życie i posługa biskupa 
Wacława Wyciska (1912-1984), Opole 2009; Posłany, by głosić prawdę: życie i posługa bi-
skupa Antoniego Adamiuka (1913-2000), Opole 2010.
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Jako pierwszy stworzył krótkie syntezy dziejów Kościoła na Śląsku Opol-
skim113 i na terenie dzisiejszej diecezji gliwickiej114.

Liturgia średniowieczna oraz liturgia zakonna to główne kierunki 
badawcze ks. dra hab. Franciszka Wolnika (prof. UO)115. W Bibliotece 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu („na Piasku”) odnalazł on ok. 30 średnio-
wiecznych liber ordinarius, które pomogły poszerzyć dotychczasowy stan 
wiedzy z tego zakresu. Wnikliwość w badaniach źródłowych ksiąg litur-
gicznych oraz wykorzystanie dostępnej ikonografii to kolejne zalety jego 
pracy badawczej. Po pracy doktorskiej dotyczącej Liturgii godzin w diece-
zji wrocławskiej w XV wieku (Opole 1994), autor w rozprawie habilitacyj-
nej szczegółowo opisał Liturgię śląskich cystersów w średniowieczu (Opo-
le 2002). Dwukrotnie wydał książkę zatytułowaną Służba Boża w rudzkim 
opactwie cystersów116, którą sam określa jako monografię liturgiczną opa-
ctwa. Książka wykracza poza średniowiecze do czasów nowożytnych, a jej 
ponowne wznowienie i uzupełnienie potwierdza tylko, że dalsze źródła są 
wciąż odnajdowane i wykorzystywane. Dorobek naukowy ks. Wolnika to 
ponad 50 artykułów naukowych, w tym 14 druków zwartych.

Ks. dr Rudolf Nieszwiec (ur. 1962)117 jest autorem wnikliwej monografii 
dotyczącej kapituły kolegiackiej w Opolu w czasach habsburskich118. W swo-
ich badaniach kierował się całościowym przedstawieniem zagadnienia, po-
dobnie jak w swoich badaniach nad dziejami wrocławskiej kapituły katedral-
nej uczynił ks. prof. Dola. Rzetelna analiza źródeł zaowocowała pokrewnymi 
publikacjami dotyczącymi kapituły opolskiej w średniowieczu119 oraz opol-

113 Dzieje Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, Opole 1991.
114 Diecezja gliwicka. Dzieje i współczesność, Gliwice 1999.
115 Urodzony w 1953 r. Studia specjalistyczne odbył na PFT we Wrocławiu. Pracę dok-

torską napisał u ks. prof. K. Doli. Od 1994 r. prowadzi wykłady na WT UO (początkowo 
w filii wydziału w Gliwicach oraz na studiach zaocznych). Jest proboszczem parafii w Kad-
łubie, w diecezji opolskiej.

116 Opole 2006, Opole 20132; drugie wydanie jako książka profesorska.
117 Studia z historii Kościoła na WT KUL (lata 1989-1994). Na seminarium naukowe 

uczęszczał do ks. prof. B. Kumora. Promotorem jego pracy doktorskiej jest bp prof. Jan 
Kopiec (WT UO 2003 rok). Od 1994 r. asystent, a w latach 2003-2013 adiunkt Katedry 
Historii Kościoła i Patrologii WT UO. Od sierpnia 2013 r. proboszcz parafii św. Wawrzyńca 
w Strzelcach Opolskich. Zob. J. Kara i J. Podstawka, Słownik, s. 93.

118 Kapituła kolegiacka w Opolu w okresie rządów Habsburgów 1532-1741, Opole 
2006.

119 Z dziejów kapituły kolegiackiej w Opolu do końca XV wieku, w: Millenium Kościoła 
na Śląsku, red. J. Kopiec, Opole 2000, s. 69-88.



 GóRNOŚLąSKIE GRONO HISTORyKóW KOŚcIOŁA 109

skiej szkoły kolegiackiej120. chętnie porusza tematy dotyczące pobożności 
średniowiecznych postaci Śląska121. Jego dorobek pisarski to ponad 30 ar-
tykułów naukowych opublikowanych w różnych periodykach naukowych.

Dorobek ks. prof. dra hab. Andrzeja Hanicha122 (ur. 1951) obejmuje 
głównie kościelną problematykę pastoralno-teologiczną oraz zagadnienia 
historyczne z okresu międzywojennego i II wojny światowej na Śląsku 
Opolskim. Rozprawę doktorską z teologii pastoralnej obronił w 1991 r., 
a w lutym 2009 r. przystąpił do kolokwium habilitacyjnego z historii 
Kościoła na UO i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 
kwietnia 2009 r. jest pracownikiem naukowym PIN – Instytutu Śląskie-
go w Opolu, a od października 2010 r. jest profesorem nadzwyczajnym 
w tymże Instytucie. W styczniu 2015 r. otrzymał stopień profesora zwy-
czajnego. Jego dorobek naukowy to 115 prac, w tym 11 monografii i 11 re-
dakcji. Prace, które ks. Hanich wydał w latach 2008-2009123, zostały przez 
historyków nazwane trylogią okresu przełomu na Śląsku Opolskim w cza-
sie II wojny światowej i w nowej, już powojennej jego rzeczywistości.

Do opolskiego grona historyków zaliczam osoby, które nie zajmując 
się dydaktyką podejmują działalność naukową i wydawniczą. Myślę tutaj 
o ks. dr. Henryku Gerlicu124, ks. dr. Sebastianie Krzyżanowskim125. Na koń-

120 Szkoła kolegiacka w Opolu do sekularyzacji, w: Kultura edukacyjna na Górnym 
Śląsku, s. 51-60.

121 Pobożność Piastów opolsko-raciborskich (do początku XIV wieku) – próba oceny, 
w: Świętość na ziemi raciborskiej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 16.01.2009 
roku przez Urząd Miasta w Raciborzu, parafię Wniebowzięcia NMP w Raciborzu oraz Ka-
tedrę Historii Kościoła i Patrologii WT UO w Muzeum Miejskim w Raciborzu z okazji 650. 
rocznicy śmierci świątobliwej Eufemii (Ofki), red. F. Wolnik, Opole 2009, s. 11-21.

122 Obecnie oprócz funkcji naukowych jest proboszczem w parafii Prószków k. Opola. 
Biogram ks. Hanicha: http://www.parafia-proszkow.pl/index.php?option=com_content&view 
=article&id=35:roda-do-dziejow-proszkowa&catid=12:aktualnosci [12.04.2014].

123 Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945-1946, Opole 
2008 (rozprawa habilitacyjna); Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach 
II wojny światowej, Opole 2009; Dekanaty i parafie Administracji Apostolskiej Śląska Opol-
skiego w latach 1945-1946, Opole 2009.

124 Ur. w 1952 r. Dr teologii. Od 1988 r. proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Gli-
wicach. Autor ponad 100 artykułów naukowych, w tym ok. 20 druków zwartych. Praca dok-
torska: Kapituła głogowska w dobie piastowskiej i jagiellońskiej (1120-1526), napisana na PFT 
we Wrocławiu u ks. K. Doli, została wydana drukiem w Gliwicach w 1993 r. Niepełna biblio-
grafia: http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Gerlic_Henryk_-_bibliografia [20.03.2014].

125 Ur. w 1974 r. Studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na KUL (2000-
2006). Od 2010 r. kierownik Archiwum Diecezjalnego w Opolu. Praca doktorska (Formacja 
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cu wymieniam wreszcie i sam siebie126. W swoich badaniach podejmuję 
tematy dotyczące dziejów Kościoła katolickiego na Śląsku w okresie nowo-
żytnym i najnowszym127. Sięgam do problematyki dotyczącej wzmożonej 
aktywności duszpasterskiej i stowarzyszeniowej w okresie przekształceń 
industrialnych na Górnym Śląsku. W moim dorobku są prace dotyczące 
historii parafii, miejsc pielgrzymkowych, duchowieństwa i ludzi, których 
biografie szczególnie odcisnęły piętno w historii Górnego Śląska128. Mój 
dotychczasowy dorobek to 12 prac zwartych, 23 artykuły naukowe, 3 recen-
zje, kilkanaście biogramów oraz około 45 artykułów popularnonaukowych.

*

Zarówno katowickie, jak i opolskie środowisko historyków Kościoła to 
nie tylko arytmetyczna suma naukowców oraz napisanych publikacji, któ-
rych liczbę można wymiernie zestawić w tabelach statystycznych. To także 
działalność dydaktyczna, która bynajmniej nie ogranicza się do wyłącznie 
akademickiego systemu kształcenia studentów. Tylko pobieżna analiza te-
matów prac seminaryjnych i magisterskich napisanych na seminariach na-
ukowych w obu górnośląskich katedrach pozwala zauważyć, że głównym 
kierunkiem badań są zagadnienia z historii lokalnego Kościoła, szczególnie 
w okresie nowożytnym i najnowszym. Sporadycznie pojawiają się tematy 
dotyczące zagadnień z historii Kościoła powszechnego. W tym względzie 

kandydatów do kapłaństwa we Wrocławiu w pierwszej połowie XV wieku) napisana w Kate-
drze Katechetyki i Teologii Pastoralnej UO została obroniona w 2013 r. Profil: http://boro-
meusz.opole.pl/viewpage.php?page_id=37 [20.03.2014].

126 Ur. w 1975 r. Studia z historii Kościoła i archiwistyki na WT i WH KUL (2003-
2007). Pracę doktorską (Archiprezbiterat toszecki w latach 1618-1740), pisaną pod kierun-
kiem ks. prof. Anzelma Weissa, obroniłem w czerwcu 2007 r.

127 Archiprezbiterat toszecki w latach 1618-1740. Kościelne dzieje Toszka, Pyskowic 
i okolic w czasach reformy Kościoła katolickiego na Śląsku, Gliwice 2009; Życie sakra-
mentalne wiernych archiprezbiteratu toszeckiego w drugiej połowie XVII i pierwszej poło-
wie XVIII w. na podstawie parafialnych ksiąg metrykalnych, w: Crux Christi – spes nostra, 
s. 473-495.

128 Cysterskie dziedzictwo rudzkiego sanktuarium. Zarys działalności cystersów w Ru-
dach i krótki przewodnik po sanktuarium, Gliwice–Rudy 2009, 20122; Bł. Maria Luiza Mer-
kert – śląska patronka miłosierdzia chrześcijańskiego, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 
8(2009), s. 175-204; Ks. Konstanty Damrot (1841-1895) – portret liryka górnośląskiego, w: 
Ludzie Ziemi Gliwickiej. Wykłady otwarte w zamiejscowym ośrodku Wydziału Teologicznego 
w Gliwicach (2007-2009), red. K. Wolsza, Opole 2009, s. 23-41.



 GóRNOŚLąSKIE GRONO HISTORyKóW KOŚcIOŁA 111

kierownicy katedr prowokują studentów do wykraczania poza granice lokal-
nego Kościoła. Siłą rzeczy więcej tutaj prac syntetycznych, bazujących na 
dostępnych już opracowaniach, aniżeli badań opartych na źródłach.

Warto zaakcentować także to, że oba środowiska biorą czynny udział 
w organizowanych na Górnym Śląsku, w kraju i za granicą szeregu sym-
pozjach dotyczących nie tylko zagadnień z historii Kościoła na Śląsku, ale 
także historii powszechnej: kościelnej, politycznej, gospodarczej i kultu-
ralnej. Obecność ich przedstawicieli oraz wygłaszane referaty pomagają 
w szerszych kręgach ukazać ważność uprawiania historii. Organizowane 
przez same środowiska uniwersyteckie: zarówno katowickie, jak i opolskie 
sympozja wydziałowe, międzywydziałowe czy też wyjazdowe, naukowe 
i popularnonaukowe, są dobrą promocją historii lokalnego Kościoła. Uczci-
wie trzeba przyznać, że zasługa nie leży tutaj po stronie samego środowi-
ska naukowego, co raczej jest owocem zaangażowanej pracy niektórych 
jego przedstawicieli. Duża liczba zorganizowanych sympozjów utrudnia mi 
ich szczegółowe wymienianie. Zaakcentuję w tym miejscu zaledwie kilka, 
a myślę tutaj o sympozjach środowiska katowickiego, poświęcone Kościo-
łowi w niełatwym okresie Polski Ludowej (Mechanizmy, metody, skutki re-
presji dla Kościoła Katolickiego w latach 1944/5-1989 – 2004 r., Kościół 
a kultura niezależna w latach 80-tych – 2010 r., Represje wobec żeńskich 
zgromadzeń zakonnych w PRL i wystawa Trudne lata – Wielkie dni. Zakony 
żeńskie w PRL – 2012 r.) czy też sympozjum zorganizowane przez środowi-
sko opolskie z okazji Millenium metropolii gnieźnieńskiej w 1999 r., w cza-
sie pamiętnego, wielkanocnego zjazdu profesorów i wykładowców historii 
Kościoła. Szeroka działalność promocji historii Kościoła lokalnego prowa-
dzona przez oba środowiska w diecezjach, parafiach, w czasie wyjazdów 
i spotkań, częsta obecność w mediach społecznych oraz w nowych formach 
społecznego przekazu, to kolejna, godna odnotowania forma uprawiania hi-
storii, która wymaga dalszych rzetelnych badań i studiów.

Upper Silesian circle of Church historians  
and their historiographic output

Summary

Upper Silesian church historians come from and generally concentrate on two 
scientific communities: the Faculty of Theology of the University of Opole and the 
Faculty of Theology of the University of Silesia in Katowice. As they point out, 
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their postwar heritage is common, as most of them took specialist studies at the 
Faculty of Theology of the catholic University of Lublin. Taking up the subject of 
the church history in Silesia the historians refer somehow to the famous Wroclaw’s 
historical school established at the Faculty of catholic Theology at the University. 
The characteristic of the two centers, both in Katowice and Opole, summarizes the 
most important scientific achievements of their representatives in the postwar peri-
od. But this is not the full number of historians, but rather the characteristics of the 
most important representatives of both schools, mainly from the academic world.

The activities of both universities are independent and we cannot talk about 
one Upper Silesian historical school. We should rather talk about one postwar Pol-
ish school of church historians whose representatives associated with Upper Sile-
sia mainly devoted their historiographic output to the history of the local church. 
Broader activities at the universal church level are less present in their work as 
writers, but there is no shortage of topics relating to the universal church. It is 
rather the merit of individual historians and their activities on a wider level than 
just literary and educational action.

Keywords: Upper Silesian church historians, historiography of the church his-
tory in Silesia, academic centers and departments of the church history: Opole, 
Katowice
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HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA OSTATNIEGO 50-LECIA 
OŚRODKÓW  KUJAWSKO-POMORSKIEGO I MAZOWIECKIEGO 

(PELPLIN–PŁOCK–WŁOCŁAWEK)

Przed podjęciem tematu należy na początku zaznaczyć dwie istotne 
uwagi natury metodologicznej. Po pierwsze: ujęte w tytule ośrodki koś-
cielne w Pelplinie, Płocku i Włocławku nie stanowią związku formalne-
go, a zostały połączone ze względu na bliskie położenie geograficzne. Po 
drugie: w zwięzłych danych biograficznych przedstawicieli tych ośrodków 
uwaga zostanie skupiona wyłącznie na pracy naukowej – mimo iż opisy-
wani historycy pełnili także funkcje duszpasterskie (czy to jako probosz-
czowie, czy też jako wikariusze bądź kapelani).

Pelpliński ośrodek badań historycznych – głównie w aspekcie material-
nym, czyli zbiorów archiwalnych – sięga swymi początkami miejscowego 
opactwa cysterskiego z okresu książąt pomorskich, krzyżackiego i staropol-
skiego. Natomiast w aspekcie personalnym nominalnie pelplińskie środo-
wisko naukowe można odnotować od reorganizacji diecezji chełmińskiej 
i przeniesienia jej stolicy do Pelplina w I połowie XIX wieku. Na czoło pel-
plińskiej szkoły historycznej tego okresu, podejmującej przede wszystkim 
tematykę regionalnych dziejów Kościoła na Pomorzu Wschodnim, wysuwa 
się ks. Stanisław Kujot (1845-1914) – niejako ikona tejże szkoły. Jego zami-
łowanie do zakorzeniania swej pracy w źródłach historycznych zaowocowa-
ło serią wydawniczą Towarzystwa Naukowego w Toruniu „Fontes”. Dzięki 
światłym biskupom chełmińskim, doceniającym wartość badań nad prze-
szłością w celu mądrego budowania teraźniejszości i przyszłości, historią re-
gionu zajmowali się oprócz ks. S. Kujota następujący kapłani: Maksymilian 
Gapiński, Jakub Fankidejski, Wilhelm Martens, Alfons Mańkowski, Brunon 
czapla, Władysław Łęga, Romuald Frydrychowicz, Paweł Panske, Paweł 
czaplewski, Kazimierz chmielecki, Kazimierz Bieszk, Tadeusz Glemma 
i Antoni Liedtke. Areopagiem ich publikacji były serie wydawnicze związa-
ne ze środowiskiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a także czasopis-
ma „Pielgrzym” i „Orędownik. Miesięcznik Diecezji chełmińskiej”. chro-
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nologicznie ich prace obejmowały całość dziejów – od pierwszych struktur 
państwowości polskiej na tych ziemiach po współczesność. Historię regionu 
ukazywali zawsze w powiązaniu z dziejami ogólnopolskimi, a przynajmniej 
na tle najbliższego regionu nadbałtyckiego (aspekt patriotyczny ich publika-
cji zasługuje na wyraźne podkreślenie)1.

Z takiego dziedzictwa i środowiska wyrasta postać obecnego pelpliń-
skiego historyka – ks. prof. dr. hab. Anastazego Nadolnego. Urodził się 
8 stycznia 1937 r. w Rybnie. Wyświęcony na kapłana 17 lipca 1960 r. jako 
absolwent pelplińskiego Wyższego Seminarium Duchownego; po cztero-
letnim okresie duszpasterzowania podjął studia specjalistyczne w Instytu-
cie Historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1967 r. 
obronił magisterium Deutschkatholizismus ks. Jana Czerskiego w zaborze 
pruskim 1844-1859. Po kilkuletniej „przygodzie” duszpasterskiej znów 
wrócił na KUL – tym razem do Instytutu Duszpasterstwa i Migracji Polo-
nijnej. Odbył podróże w celach naukowych do Niemiec, Austrii, Holandii 
i Luksemburga. Dzięki tym doświadczeniom napisał dysertację doktorską 
Opieka duszpasterska nad dziećmi i młodzieżą polską na terenie Niemiec 
Zachodnich w latach 1945-1965 (Lublin 1980), którą obronił w 1977 r. na 
Wydziale Teologicznym KUL. Owocem tychże podróży był szereg artyku-
łów naukowych, traktujących o duszpasterstwie akademickim, harcerstwie 
polskim, opiece charytatywnej nad polskimi sierotami, polskich wydawni-
ctwach katolickich w Niemczech oraz o problemach duszpasterskich pol-
skiego wychodźstwa w Zagłębiu Ruhry i działalności księży w Związku 
Polaków w Niemczech. Od 1981 r. podjął pracę w WSD w Pelplinie (szcze-
gólnie owocna była jego praca w seminaryjnej bibliotece), a od 1985 r. – 
w Archiwum Diecezjalnym. W latach 1984-1991 wykładał w Instytucie 
Duszpasterstwa Polonijnego Księży chrystusowców w Poznaniu. Kolejna 
podróż zagraniczna przysporzyła materiałów do rozprawy habilitacyjnej 
Polskie duszpasterstwo w Austrii 1801-1945 (Lublin 1994). W później-
szych publikacjach podjął się tematyki o austriackiej Polonii. Od 1984 r. 
prowadził seminarium naukowe z historii Kościoła w WSD w Pelplinie, na 
którym powstało ponad 150 prac magisterskich2. Wykładał historię Koś-

1 A. Nadolny, Pelpliński ośrodek badań historycznych, „Kościół w Polsce. Dzieje 
i Kultura” 5(2006), s. 161-220.

2 Ponad 20 poświęconych eksterminacji Kościoła katolickiego i duchowieństwa 
diecezji chełmińskiej w latach 1939-1945 (zawierających bezcenne wywiady z naocznymi 
świadkami wydarzeń).
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cioła w Gdyni i Tczewie w Punktach Konsultacyjnych ATK w Warszawie 
oraz w Diecezjalnym Studium Katechetycznym w Pelplinie i Grucznie 
k. Świecia, a od 1996 r. – w WSD w Toruniu. Od 2001 r. był pracownikiem 
Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu jako profesor nadzwyczajny 
i kierownik Zakładu Historii Kościoła w czasach Nowożytnych. Oprócz 
magisteriów wypromował także kilka doktoratów i licencjatów teologicz-
nych, napisał kilkanaście recenzji doktorskich, 4 habilitacyjne i 3 do tytułu 
naukowego profesora. Owocnie współpracował z Towarzystwami Nauko-
wymi: KUL, w Toruniu i Gdańsku, z Instytutem Kaszubskim oraz Komisją 
Nauki i Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski. W 2007 r. otrzymał od 
prezydenta RP tytuł naukowy profesora teologii. Monumentalną pozycją 
w dziedzinie historii Kościoła lokalnego stała się wydana pod jego redakcją 
Księga Jubileuszowa z okazji 350 lat Wyższego Seminarium Duchownego 
w Pelplinie 1651-2001. Znaczną grupę wśród publikacji stanowią pozycje 
historiograficzne i biograficzne, wśród których jest ponad 100 biogramów 
duchowieństwa pelplińskiego. Zwieńczeniem dzieła wybudowania nowe-
go gmachu dla pelplińskiej książnicy jest pozycja Biblioteka Wyższego Se-
minarium Duchownego w Pelplinie. Historia i dzień dzisiejszy3.

Jego publikacje ukazywały się regularnie w czołowych polskich czaso-
pismach naukowych i nie tylko; są to (wg chronologii zamieszczania prac): 
„Studia Polonijne”, „Studia Pelplińskie”, „Wspólnota Wiary”, „Duszpa-
sterz Polski Zagranicą”, „collectanea Theologica”, „Tygodnik Powszech-
ny”, „Przegląd Polonijny”, „Przegląd Zachodni”, „Orędownik. Miesięcz-
nik Diecezji chełmińskiej”, „Pielgrzym”, „Zapiski Historyczne”, „Teolo-
gia i człowiek” i wiele innych, w których publikował sporadycznie. Wraz 
z hasłami w Encyklopedii Katolickiej i w wielu słownikach biograficznych 
oraz artykułami w pracach zbiorowych liczba jego publikacji przekracza 
3304. W ostatnich latach na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu wypromował doktorat ks. Zbigniewa Stra-
szewskiego Parafia Odry na tle regionu Południowych Kaszub.

Płockie środowisko historyków kościelnych – podobnie jak to było 
w przypadku pelplińskiego ośrodka – zawdzięcza swe osiągnięcia roztrop-
nej „polityce” w wymiarze personalnym i nie tylko miejscowych biskupów 

3 S. Grunt, Złoty jubileusz kapłaństwa ks. prof. dr. hab. Anastazego Nadolnego, „Stu-
dia Pelplińskie” 42(2010), s. 15-19; K. Koch, Pelpliński nestor nauki, tamże, s. 21-31.

4 S. Woźnicki, Bibliografia publikacji ks. prof. dr. hab. Anastazego Nadolnego, tamże, 
s. 33-50.
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(przede wszystkim ordynariuszy), gdy prężnie działające dwa seminaria 
duchowne w Pułtusku i Płocku, kierowane przez zakonników, w okresie 
niewoli narodowej trzeba było zreformować i połączyć w jeden ośrodek. 
Rysem charakterystycznym dla tego środowiska jest ścisła więź ducho-
wieństwa z Towarzystwem Naukowym Płockim – już od samych jego 
początków. Po wielu latach mądrych rządów płockich biskupów, a także 
pod kierownictwem światłych rektorów, po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości płocki ośrodek naukowy prezentował wysoki poziom. Pierw-
sze miejsce wśród zasłużonych należy się bezsprzecznie abp. Antoniemu 
Julianowi Nowowiejskiemu – autorowi dwukrotnie wydawanej monogra-
fii Płocka, błogosławionemu męczennikowi z okresu II wojny światowej, 
która poważnie uszczupliła naukowy potencjał intensywnie rozwijającej 
się diecezji. Po wojnie – mimo przeszkód ze strony władz komunistycz-
nych – kontynuowano przyjęty wcześniej kierunek progresu w sferze na-
ukowej – w tym i badań kościelno-historycznych, zogniskowanych przy 
instytucji Archiwum Diecezjalnego5. Na takim tle, w środowisku history-
ków płockich wyrosły dwie wielkie postaci: ks. prof. dr hab. Michał Ma-
rian Grzybowski i ks. mgr Tadeusz Eugeniusz Żebrowski6.

Ks. M. Grzybowski urodził się 8 września 1937 r. w Starej Wsi; świę-
cenia kapłańskie otrzymał 12 września 1960 r. po ukończeniu WSD w Pło-
cku. W 1968 r. na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie otrzymał stopień magistra teologii w zakresie historii Koś-
cioła za napisaną pod kierunkiem o. prof. dr. hab. Hieronima Eugeniusza 
Wyczawskiego OFM pracę Troska Michała Poniatowskiego o wychowanie 
w seminariach diecezji płockiej 1773-1785. Praca w seminaryjnej bibliote-
ce i diecezjalnym archiwum stworzyła dobre warunki do napisania rozpra-
wy doktorskiej Kościelna działalność Michała Jerzego Poniatowskiego bi-
skupa płockiego 1773-1785 (wypromowana w 1977 r. – także przez o. prof. 
H. Wyczawskiego). Kolejne lata badań w dziedzinie historii Mazowsza, 
a także dziejów Kościoła na tym terenie, przyniosły w rezultacie pracę 
Szkolnictwo elementarne na Mazowszu Północnym na przełomie XVIII 
i XIX wieku w świetle wizytacji kościelnych (1764-1830), która wyniosła 
ks. M. Grzybowskiego na kolejny stopień naukowy: doktora habilitowane-

5 M. M. Grzybowski, Kościół katolicki w Płocku w latach 1793-2003, Płock 2004, 
s. 12-156; T. Żebrowski, Piśmiennictwo historyczne w Płocku, „Kościół w Polsce. Dzieje 
i Kultura” 5(2006), s. 223-232.

6 Ten ostatni ma „podwójne” magisterium: z teologii i nauk humanistycznych.
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go nauk humanistycznych w zakresie historii. Po odejściu z pracy w instytu-
cjach diecezjalnych, od 1991 r. pracował w różnych uczelniach: w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (w późniejszej Akademii Bydgoskiej, 
obecnie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego), w Mazowieckiej Wyż-
szej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, w Wyższej Szkole 
Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, w Wyższych Seminariach 
Duchownych w Toruniu i w Płocku, w Szkole Wyższej im. Pawła Włodko-
wica w Płocku oraz w Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Płocku. Osiągnięcia ks. M. Grzybowskiego zo-
stały docenione przez władze państwowe: w 1999 r. od prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a dwa 
lata później od ministra edukacji narodowej – tytuł profesora zwyczajnego. 
Ks. Profesor przez wiele lat był związany z Towarzystwem Naukowym 
Płockim, Stowarzyszeniem Opieki nad Zabytkami oraz Okręgową Komisją 
Badania Zbrodni Hitlerowskich przeciw Narodowi Polskiemu7.

Wykaz publikacji ks. M. Grzybowskiego jest nad wyraz imponujący 
i obejmuje około 800 pozycji (stąd zyskały one nawet osobne miano: Grzy-
bowiana8). Wśród nich największym osiągnięciem – oprócz wyżej wymie-
nionych prac związanych z awansem naukowym – są dwie serie wydawni-
cze: „Materiały do Dziejów Ziemi Płockiej” (ukazuje się od 1981 r.), pre-
zentująca źródła do dziejów biskupstwa w XVIII wieku (protokoły wizyta-
cyjne wszystkich parafii diecezji z 1775 i 1781 r.), oraz „Teksty źródłowe 
do dziejów województwa płockiego: z archiwów diecezjalnych płockich 
XIX wieku” (także protokoły wizytacyjne, tym razem z 1817 r. – wyda-
wane od 1987 r.). Liczne opracowania materiałów do dziejów szkolnictwa 
na Mazowszu pozwalają na wyodrębnienie nieformalnej trzeciej serii wy-
dawniczej. Wśród dorobku piśmienniczego ks. Profesora koniecznie trze-
ba także wyszczególnić Martyrologium duchowieństwa diecezji płockiej 
w latach II wojny światowej 1939-1945 (Włocławek–Płock 2002), mono-
grafię książnicy płockiej Mądrość zbudowała sobie dom. 75-lecie Bibliote-
ki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 1928-2003 (Płock 2004) 
oraz Duchowieństwo diecezji płockiej (Płock 2007), która – opublikowana 

7 Z. Kropidłowski, Ks. prof. Michał Marian Grzybowski – kapłan, uczony i wycho-
wawca, w: W kręgu historii i bibliologii. Prace ofiarowane ks. profesorowi Michałowi Ma-
rianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. tenże, Bydgoszcz 2007, 
s. 7-10.

8 Grzybowiana. Dorobek naukowy księdza profesora dr. hab. Michała Mariana Grzy-
bowskiego, red. W. Raciąski, Płock 1998.
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jako pierwsza część tomu pierwszego – pozwala żywić nadzieję na kon-
tynuację dzieła. Na łamach „Miesięcznika Pasterskiego Płockiego” – jako 
spadkobierca działalności ks. Wacława Jezuska – zamieścił wiele nekro-
logów-biogramów kapłanów. Niektóre z tych zwięzłych notatek stały się 
punktem wyjścia do samoistnych biografii zmarłych duchownych9 i świe-
ckich10, a także do ponad 100 haseł słownikowych. Prace ks. M. Grzy-
bowskiego o charakterze monograficznym obejmują: seminaria duchowne 
(pułtuskie i płockie), kurię diecezjalną, budynki diecezjalne, parafie, banki, 
wodociągi, więzienia. Jego publikacje wyróżniają się piękną szatą graficz-
ną i bogatymi w bibliografie, indeksy i fotografie aneksami. Recenzował 
kilka rozpraw habilitacyjnych, był promotorem kilku doktoratów, grubo 
ponad 200 prac magisterskich i licznych prac licencjackich11.

Drugą postacią, związaną ze środowiskiem płockim, jest urodzony 
13 września 1925 r. ks. Tadeusz Żebrowski. Wyświęcony został na prez-
bitera 7 września 1952 r. Od 1956 r. związany z Wyższym Seminarium 
Duchownym w Płocku, pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Seminaryjnej 
i Archiwum Diecezjalnego w Płocku. Od 2001 r. przebywa na emeryturze. 
Wśród jego publikacji wyróżniają się książki: Zarys dziejów diecezji pło-
ckiej (Płock 1971 i 1976) oraz Sierpc w średniowieczu i XVI wieku (Płock 
2003). Jako autor licznych artykułów zajął się głównie tematyką kościel-
nego średniowiecza, ale także Kościołem płockim w XVI i XVII stuleciu. 
W swych pracach naukowych wiele miejsca poświęcił początkom semina-
riów pułtuskiego i płockiego, a także innym instytucjom diecezjalnym (ar-
chiwum, biblioteka WSD, muzeum). W jego dorobku wyróżniają się hasła 
biograficzne i topograficzne do słowników i encyklopedii oraz pierwsze 
powojenne artykuły związane z objawieniami siostry Faustyny Kowalskiej 

9 W serii „Sylwetki kapłanów diecezji płockiej” zostali ujęci m.in. księża: Stanisław 
Bońkowski, Leon Kulasiński, Stanisław Pomirski, Władysław Mąkowski, Marian Żebrow-
ski, Seweryn Wyczałkowski, Anastazy Rutkowski, Remigiusz Jankowski, Stanisław Kut-
niewski. Zob. M.M. Grzybowski, Ksiądz prałat Stanisław Kutniewski (1926-1996), Płock 
1998, s. 2. Na temat licznych recenzji pozycji tej serii zob. A. chlewicka, 35-lecie działalno-
ści naukowo-dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Michała Mariana Grzybowskiego, Bydgoszcz–
Płock 1995, s. 18.

10 Biografie dotyczące Stanisława Gujskiego, Zacheusza Nowowiejskiego czy Stani-
sława Zgliczyńskiego. Por. Grzybowiana, s. 22.

11 D. Brzeziński, Wykaz publikacji księży profesorów Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Płocku oraz innych kapłanów Diecezji Płockiej, c. d. (2004-2008), „Studia Płockie” 
37(2009), s. 270-274; Z. Kropidłowski, Bibliografia publikacji ks. prof. dra hab. Michała 
Mariana Grzybowskiego, w: W kręgu historii i bibliologii, s. 13-119; Grzybowiana, passim.
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i rodzącym się kultem Jezusa Miłosiernego. Ks. T. Żebrowski był także 
współredaktorem (wraz z bp. Andrzejem Suskim i ks. Wojciechem Góral-
skim) dzieła poświęconego ordynariuszowi płockiemu – błogosławione-
mu męczennikowi: Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (1908-1941). 
W pięćdziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci (Płock 1991)12.

Represje duchowieństwa po powstaniu styczniowym skupiły się 
przede wszystkim na zakonach, które władza carska stosownym ukazem 
zniosła. Włocławskie seminarium utraciło wówczas swe kierownictwo, 
wywodzące się ze zgromadzenia misjonarzy św. Wincentego a Paulo (tu 
zbieżność z losami płockiej kuźni powołań). Opatrznościowo ich miejsce 
zajęli bracia-bliźniacy księża Zenon i Stanisław chodyńscy. Oprócz pia-
stowania stanowisk kierowniczych, zaangażowali się w działalność pisar-
ską, współpracując z różnymi wydawnictwami i czasopismami – głównie 
z wydawaną przez ks. Michała Nowodworskiego Encyklopedią kościelną. 
We Włocławku bracia chodyńscy zainicjowali wydawanie drukiem naj-
ważniejszych źródeł do dziejów diecezji: Monumenta historica Dioecese-
os Wladislaviensis. Po śmierci Zenona (1887 r.) Stanisław wydał drukiem 
dokumenty dotyczące historii seminarium duchownego i napisał pełną mo-
nografię tej placówki. Opracował też następujące zagadnienia skupione na 
Włocławku: biskupi, prałaci i kanonicy, kapituła oraz archiwum kapitulne. 
W tym czasie również zaczęły się ukazywać: „Kronika Diecezji Kujaw-
sko-Kaliskiej” (od 1907 r.) i „Ateneum Kapłańskie” (od 1909 r.)13. Tak 

12 Ks. Tadeusz Żebrowski. Strażnik Archiwum i Biblioteki. Wywiad. Rozmawia: ks. 
Ireneusz Mroczkowski, „Studia Płockie” 38(2010), s. 317-332; D. Brzeziński, Wykaz pub-
likacji księży profesorów, s. 318-319; T. Żebrowski, R. Stacherski, Wykaz publikacji Księży 
Profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz kapłanów Diecezji Płockiej 
zatrudnionych w innych uczelniach, c. d. (1999-2003), „Studia Płockie” 32(2004), s. 347; 
W. Góralski, Materiały do bibliografii publikacji zespołu osobowego pracowników Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Płocku oraz księży diecezji płockiej zatrudnionych w innych 
uczelniach, c. d. (1989-1993), „Studia Płockie” 22(1994), s. 246-247; W. Góralski, J. Ma-
riański, Materiały do bibliografii publikacji zespołu osobowego pracowników Seminarium 
Duchownego w Płocku (1984-1988) [c. d.], „Studia Płockie” 18(1990), s. 314; W. Góralski, 
J. Mariański, Materiały do bibliografii publikacji zespołu osobowego pracowników Semi-
narium Duchownego w Płocku (1979-1983) [c. d.], „Studia Płockie” 13(1985), s. 324-325; 
W. Góralski, J. Mariański, Materiały do bibliografii publikacji zespołu osobowego pracow-
ników Seminarium Duchownego w Płocku, „Studia Płockie” 8(1980), s. 349-351.

13 W. Kujawski, Profesorowie historii (1900-1908), w: 425 lat Wyższego Seminarium 
Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, red. W. Hanc, K. Rulka, 
Włocławek 1997, s. 88-91.
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uzdolnione i pracowite osobowości zaszczepiły w sercach wychowanków 
zamiłowanie do badań nad przeszłością – stąd wzięła się obfita działalność 
naukowa kolejnych włocławskich historyków: ks. Rudolfa Filipskiego (re-
daktora „Kroniki…”), ks. Władysława Krynickiego (autora podręcznika 
do historii Kościoła, późniejszego sufragana i ordynariusza włocławskie-
go), ks. Michała Morawskiego (autora Monografii Włocławka, wydanej 
w 1933 r.) i wreszcie ks. Stanisława Librowskiego (związanego z ośrod-
kiem lubelskim, dlatego w niniejszym opracowaniu pominiętego)14.

W takim to środowisku na trwałe wpisał się ze swym dorobkiem na-
ukowym ks. dr hab. Witold Konstanty Kujawski. Urodził się w Kłodawie 
27 czerwca 1938 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1963 r. 
jako absolwent WSD we Włocławku. W 1972 r. ukończył studia z historii 
Kościoła w ATK w Warszawie, pisząc pracę Sieć parafialna diecezji włoc-
ławskiej od czasów najdawniejszych do końca XV wieku. Pięć lat później 
otrzymał stopień doktora teologii za napisaną na seminarium u o. prof. 
H. Wyczawskiego pracę Krzesław z Kurozwęk jako wielki kanclerz ko-
ronny i biskup włocławski (Warszawa 1987). W latach 1978-2013 pełnił 
funkcję dyrektora Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Od 1980 r. 
wykładał historię Kościoła i prowadził seminarium naukowe w WSD we 
Włocławku. Podobny był zakres zajęć, prowadzonych na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym we Włocławku. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
przyznano mu tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w za-
kresie historii Kościoła w Polsce – dzięki pracy Kościelne dzieje Sieradza 
(Włocławek 1998). W roku 2000 rozpoczął pracę na UKSW w Warszawie 
jako kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii. Rok później prze-
szedł do pracy w Katedrze Historii Kościoła Starożytnego nowo utworzo-
nego Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, otrzymując stanowisko 
profesora UMK. Przez kilka lat był zatrudniony w WSHE we Włocławku. 
Udzielał się regularnie podczas spotkań Stowarzyszenia Archiwistów Koś-
cielnych w Polsce, pełniąc od 2004 r. funkcję wiceprzewodniczącego. Był 
także aktywnym członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 
Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku i Towarzy-
stwa Naukowego w Toruniu15. Obecnie jako emeryt wciąż czynnie pracuje 

14 W. Frątczak, Profesorowie historii (od 1908 r.), w: 425 lat Wyższego Seminarium 
Duchownego, s. 95-100.

15 W. Frątczak, Ks. dr hab. Witold Kujawski, profesor UMK – archiwista, historyk, 
duszpasterz, „Studia Włocławskie” 8(2005), s. 9-11.
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w archiwum, wspierając przebogatym doświadczeniem i mądrością obec-
nego dyrektora.

Niemal wszystkie publikacje ks. W. Kujawskiego związane są z histo-
rią diecezji włocławskiej. Takiej właśnie tematyki dotyczyły jego samo-
dzielne publikacje – przede wszystkim związane z awansami naukowymi. 
Oprócz wzmiankowanego wcześniej Sieradza, dość szczegółowo opraco-
wał kościelną przeszłość Uniejowa, Kazimierza Biskupiego, Wistki-Smól-
nika (gdzie przez wiele lat był proboszczem), a także samego Włocławka 
– jako współautor monografii Włocławek. Dzieje miasta (t. I, Włocławek 
1999 – szczególnie cenne jest tu opracowanie początków organizacji die-
cezji na Kujawach). Bardzo wartościowym osiągnięciem ks. W. Kujaw-
skiego jest także zarys dziejów diecezji włocławskiej, zamieszczony 
w schematyzmach diecezjalnych z 1991, 2000 i 2011 r. Szczegółowo opi-
sał także średniowieczne duchowieństwo w monografii Włocławskiego 
Towarzystwa Naukowego Dzieje diecezji włocławskiej, tom I: Średnio-
wiecze (Włocławek 2008). W dorobku ks. W. Kujawskiego istotną część 
stanowi kilkadziesiąt monografii parafii diecezji włocławskiej – zwłaszcza 
tych najstarszych na Kujawach, które złożyły się na cykl artykułów po-
pularnonaukowych, publikowanych w latach 1985-1997 na łamach „Ładu 
Bożego”16. Ze względu na nienaukowy charakter czasopisma opracowania 
te były mocno skrócone i pozbawione aparatu krytycznego – obecnie ks. 
Profesor pracuje nad uzupełnieniem tych materiałów i zebraniem ich w sa-
moistną naukową publikację.

Ks. W. Kujawski kontynuował także dzieło swego poprzednika – 
ks. prof. S. Librowskiego – publikując na łamach półrocznika „Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne” opracowania źródłoznawcze: repertoria 
ksiąg wizytacyjnych diecezji z okresu jej funkcjonowania jako kujaw-
sko-pomorskiej oraz kujawsko-kaliskiej. Opracował także przewodnik 
po zespołach Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, opublikowany 
częściowo w „Studiach Włocławskich” 6(2003), częściowo jako szcze-
gólnie przydatny aneks w ostatniej samoistnej publikacji Diecezja ku-
jawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze (Włocławek 
2011). Łącznie ks. W. Kujawski opublikował około 200 prac. Pod jego 
kierunkiem napisano kilka doktoratów oraz około 70 prac magisterskich 
i dyplomowych17.

16 Tamże, s. 12-19.
17 Tamże, s. 19-23.
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Kolejną postacią, związaną ze środowiskiem włocławskich histo-
ryków kościelnych, jest ks. mgr Kazimierz Rulka, dyrektor Biblioteki 
WSD we Włocławku. Urodzony w Pęczniewie 25 stycznia 1944 r., został 
wyświęcony na prezbitera w Kaliszu 23 czerwca 1968 r. Skierowany na 
studia specjalistyczne w zakresie historii Kościoła na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, pobierał nauki u najlepszych księży profesorów: 
S. Librowskiego, Bolesława Kumora, Mieczysława Żywczyńskiego czy 
Mariana Rechowicza. Szczególnie wiele uwagi poświęcił kształceniu się 
w sztuce edytorskiej i bibliotekoznawstwie. Pod kierunkiem ks. S. Li-
browskiego napisał magisterium Stan badań nad księgozbiorami diecezji 
włocławskiej oraz postulaty badawcze na przyszłość. W 1973 r. wrócił do 
diecezji, by – z niewielkimi przerwami – aż po dziś dzień pracować w Bi-
bliotece WSD we Włocławku. Najważniejszym jego dorobkiem w tej 
dziedzinie było katalogowanie i opracowywanie zasobu bibliotecznego 
oraz zorganizowanie i urządzenie czytelni. Współpracował przy redago-
waniu „Kroniki Diecezji Włocławskiej”, „Ładu Bożego”, „Ateneum Ka-
płańskiego”, „Studiów Włocławskich”, a także kilku schematyzmów die-
cezjalnych – zwłaszcza cenne są zwięzłe opracowania poszczególnych 
parafii w dekanatach: kłodawskim, kolskim, słupeckim, tuliszkowskim, 
uniejowskim (bez Uniejowa) i zagórowskim. Przygotował w seminarium 
około 50 wystaw, poświęconych rozmaitym tematom, rocznicom czy in-
nym okolicznościom18.

Tematyką publikacji ks. K. Rulki jest przede wszystkim – zgodnie 
z pasją i wykształceniem – bibliotekoznawstwo, księgoznawstwo i czaso-
piśmiennictwo, lecz także popełnił wiele haseł, opracowań i bibliografii 
w różnych informatorach, dotyczących życiorysów kapłanów i opisów 
miejsc związanych z diecezją włocławską (ich liczba sięga kilkudziesię-
ciu). Szczególnie cenne są recenzje (ponad 50), wśród których wyróżniają 
się krytyczne opracowania całych numerów czasopism19. Wraz z hasłami 
w encyklopediach i słownikach oraz artykułami w dziełach zbiorowych 

18 W. Kujawski, Ksiądz Dyrektor Kazimierz Rulka, „Studia Włocławskie” 11(2008), 
s. 9-13.

19 Np. „Informationes”. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, 2(1980), 
„Ateneum Kapłańskie” 97(1981), s. 418-419; „Studia Claromontana”, 1-2(1981), „Atene-
um Kapłańskie” 99(1982), s. 211-213; „Studia Franciszkańskie” 5(1992), „Ateneum Ka-
płańskie” 122(1994), s. 406-407; „Kwartalnik Biograficzny Polonii” 2(1993), z. 4, „Atene-
um Kapłańskie” 124(1995), s. 317; „Teologia i Człowiek” – czasopismo Wydziału Teologicz-
nego UMK w Toruniu, „Studia Włocławskie” 7(2004), s. 476-479.
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(księgi pamiątkowe, diecezjalne organa urzędowe itp.) łączna liczba publi-
kacji ks. K. Rulki sięga około 30020.

Ostatnią postacią, związaną z charakteryzowanym ośrodkiem, jest 
ks. dr hab. Wojciech Frątczak, urodzony 9 kwietnia 1949 r. w Księżej 
Wólce. Po studiach w WSD we Włocławku, przerwanych dwuletnim 
przymusowym odbyciem służby wojskowej, otrzymał święcenia prez-
biteratu 15 czerwca 1974 r. W latach 1975-1978 studiował historię Koś-
cioła w ATK w Warszawie. Ten etap zwieńczył zdobyciem tytułu doktora 
w 1981 r. Od 1979 r. był pracownikiem Kurii Diecezjalnej we Włocław-
ku, będąc m.in. odpowiedzialnym za jej archiwum. Jako wykładowca hi-
storii Kościoła WSD we Włocławku, po włączeniu placówki w struktury 
Wydziału Teologii UMK w Toruniu został adiunktem, a po habilitacji od 
2011 r. kierownikiem Zakładu Historii Kościoła (nowożytnej). Wykazał 
się dużym wkładem pracy w redagowaniu przez wiele lat „Kroniki Diece-
zji Włocławskiej”, „Biuletynu Kurii Diecezjalnej we Włocławku”, kilku 
schematyzmów diecezjalnych, oraz jako członek rady naukowej „Zapi-
sków Kujawsko-Dobrzyńskich”.

Ks. W. Frątczak jest autorem ponad 360 prac, wśród których pierwsze 
miejsce zajmuje kilka publikacji samoistnych: oprócz monografii parafii Je-
ziorsko i Niemysłów oraz broszur poświęconych kościołowi św. Jana we 
Włocławku i patronom myśliwych są to wydane drukiem rozprawy, zwią-
zane z awansami naukowymi (Włocławskie czasopisma kościelne w latach 
1898-1939 – praca magisterska, wyd. Włocławek 1998; Biskup Michał 
Kozal. Życie – męczeństwo – kult – rozprawa doktorska, wyd. Warszawa 
1987; Diecezja włocławska w czasie II wojny światowej – rozprawa habili-
tacyjna, wyd. Włocławek 200821). Oparte na dobrej bazie źródłowej 36 ar-
tykułów naukowych ks. Profesora poświęconych było przede wszystkim 
nowożytnej i współczesnej historii diecezji włocławskiej (duchowieństwo, 
zgromadzenia zakonne i instytucje) – podobnie jak i 30 artykułów popular-
nonaukowych, popularyzatorskich i reporterskich. Jednak największą część 
dorobku piśmienniczego ks. W. Frątczaka stanowi ponad 200 nekrologów, 
opublikowanych po śmierci włocławskich kapłanów w diecezjalnym orga-
nie urzędowym i w „Ładzie Bożym”. Głównie na tej podstawie źródłowej 

20 Bibliografia ks. Kazimierza Rulki (wybór), „Studia Włocławskie” 11(2008), s. 14-33.
21 O popularności tych publikacji świadczy fakt wydania dwóch ostatnich po raz drugi 

– we Włocławku odpowiednio: w 2009 i 2013 r. Zob. także recenzję tej ostatniej, zamiesz-
czoną przez Ł. Kruckiego w „Ateneum Kapłańskim” 162(2014), s. 407-410.
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powstało ponad 60 haseł do słowników i ksiąg pamiątkowych. Dopełnienie 
spuścizny historiograficznej ks. Profesora stanowi kilkanaście opracowań 
bibliograficznych, sprawozdawczych czy recenzji22. Forum dla publikacji 
włocławskich historyków kościelnych stanowią następujące periodyki: 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Kronika Miesięcznik Diecezji 
Włocławskiej”, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, „Ateneum Kapłańskie”, 
„Studia Włocławskie”, „Zeszyty Naukowe Włocławskiego Towarzystwa 
Naukowego”, „Ład Boży”, „Teologia i człowiek”, „Przedświt” (czasopis-
mo kleryków WSD we Włocławku), „Przewodnik Katolicki”.

Podsumowując wszystkie omówione ośrodki, należy – mimo różnic 
wynikających z historycznych uwarunkowań – podkreślić ich wspólne 
cechy: kontynuację dzieła wielkich poprzedników; mocne zakorzenienie 
w źródłach archiwalnych; opracowywanie historii Kościoła patrykularne-
go na szerokim tle dziejów ogólnokościelnych i narodowych. Autorowi 
pozostaje jeszcze na koniec wyrazić ogromną wdzięczność Organizatorom 
tegorocznego Zjazdu za zlecenie niniejszego opracowania, które uzmysła-
wia, z jak wielką i bogatą spuścizną oraz tradycją mamy do czynienia, 
podejmując się przedsięwzięcia opisania dziejów Kościoła pelplińskiego, 
płockiego i włocławskiego.

The church historiography of the last 50 years of the Kujawy-Pomorze 
and Mazowsze centres (Pelplin–Płock–Włocławek)

Summary

The church historiography centres In Pelplin, Płock and Włocławek during 
the past fifty years were continuing the work of the great predecessors, rooted 
strongly in archive sources, by describing the history of the local church on the 
wide historical background of the whole church and nation.

Each of described historians wrote tens of biograms of the diocesan clergy. 
In Pelplin Rev. Anastazy Nadolny (over 330 publications) deals mainly with the 
pastoral work for Polish society in Austria and Germany. In Płock Rev. Michał 
Grzybowski (about 800 publications) publishes in two editorial series: “Materia-

22 całość piśmienniczego dorobku naukowego ks. W. Frątczaka wraz z danymi bio-
graficznymi ukaże się wkrótce w najnowszym tomie „Studiów Włocławskich” 16(2014), 
poświęconym ks. Profesorowi z racji 65. rocznicy urodzin.
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ły do Dziejów Ziemi Płockiej” and “Teksty źródłowe do dziejów województwa 
płockiego: z archiwów diecezjalnych płockich XIX wieku”. He also works out 
the history of education in the Mazowsze region. Rev. Tadeusz Żebrowski deals 
mainly with the church in the medieval ages but also the Płock church in XVI and 
XVII century, paying special attention to diocesan institutions. In Włocławek Rev. 
Witold Kujawski (about 200 publications) worked out the outline of the history of 
the Włocławek diocese and monographies of several dozen oldest parishes in the 
Kujawy region. The main subjects of the publications of Rev. Kazimierz Rulka 
(about 300 publications) are library science, bibliography and periodicals. Rev. 
Wojciech Frątczak (over 360 publications) deals with modern and contemporary 
period of the history of the Włocławek diocese (the first position takes the period 
of the second world war).

Key words: church historiography, church scientific centres in Pelplin, Płock and 
Włocławek, history of the local church, edition of sources, history of diocesan 
institutions, biograms of diocesan clergy





KS. MAREK JODKOWSKI

DOROBEK HISTORIOGRAFICZNY POLSKICH HISTORYKÓW 
KOŚCIOŁA  OSTATNIEGO PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA  

NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU

WSTĘP

Wielowiekowa spuścizna Kościoła warmińskiego od dawna inspiro-
wała historyków, filologów, kulturoznawców i etnologów, którzy rekon-
struowali złożone dzieje Warmii, Mazur i Powiśla, a następnie udostępniali 
czytelnikom wyniki swoich badań. Po drugiej wojnie światowej kontynu-
owano chlubą tradycję naukowego ośrodka w Braniewie, pogłębiając ob-
szary historycznych eksploracji. Znaczący progres w tym względzie datuje 
się od 1962 r., kiedy władze diecezji warmińskiej zadecydowały o powo-
łaniu periodyku o profilu historyczno-teologicznym, który otrzymał tytuł 
„Studia Warmińskie”[SW]1. W okresie Polski Ludowej publikowano na 
łamach tego rocznika większość prac edytorskich oraz artykuły naukowe 
w języku polskim dotyczące historii diecezji. Po przywróceniu demokracji 
oraz erygowaniu metropolii warmińskiej dorobek historyków Kościoła na 
Warmii, Mazurach i Powiślu znacznie się powiększył.

Spośród prac odnoszących się do historiografii kościelnej omawiane-
go obszaru, na szczególną uwagę zasługuje artykuł ks. Andrzeja Kopicz-
ko pt. Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich” w latach 
1964-20032. Autor przytoczył główne obszary zainteresowań historyków 
Kościoła oraz zreferował rezultaty ich pracy zamieszczanej na łamach cy-
towanego periodyku na przestrzeni niemal czterdziestu lat. Nie wyczerpuje 
to bogactwa zagadnień związanych z ich dorobkiem historiograficznym, 
ujętym w monografiach, pracach zbiorowych oraz czasopismach o profilu 
historycznym i teologicznym. W celu ukazania szerokiego spektrum ich 

1 Por. A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich” w latach 
1964-2003, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” [dalej: KMW] 2007, nr 3, s. 318.

2 Tamże, s. 317-352.
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twórczości naukowej, warto zachować wachlarz problematyki historiogra-
ficznej zaprezentowanej w powyższym artykule, uzupełniając ją o eksplo-
racje ostatniego dziesięciolecia oraz poszerzając zakres pytań badawczych 
m.in. o dzieje i organizację Kościoła katolickiego na Warmii, Mazurach 
i Powiślu, a także o historię kościołów i parafii. Należy zaznaczyć, że nie 
zostaną wyodrębnione zagadnienia historyczno-artystyczne i etnograficz-
ne, które zasługują na osobne opracowanie. Uzasadnione wydaje się po-
nadto pominięcie historiografii zakonu krzyżackiego, która stanowi odręb-
ną problematykę badawczą3.

1. EDycJE ŹRóDEŁ I PRZEKŁADy

Szczególnie ceniony w historiografii kościelnej jest warsztat edytorski, 
którym mogą się poszczycić jedynie wybitni znawcy języka oraz historii. 
Wśród naukowców zajmujących się edytorstwem w diecezji warmińskiej 
należy wskazać przede wszystkim ks. Alojzego Szorca. W ramach ósme-
go tomu SW (1976 r.) tenże historyk wraz z ks. Damianem Henrykiem 
Wojtyską wydali 450 listów składających się na korespondencję kardynała 
Stanisława Hozjusza (1504-1579) z 1564 r. oraz 20 dokumentów uzupeł-
niających w dodatkach. Warto podkreślić, że edycję wzbogacono o reje-
stry, przypisy tekstowe i rzeczowe oraz o rozwiązania skrótów4. W tomie 
piętnastym SW (1978 r.) znalazło się z kolei 537 listów Hozjusza z 1565 r. 
opracowanych przez ks. Szorca, zaś w tomie siedemnastym (1980 r.) – ko-
respondencja tego kardynała, złożona z 332 listów i 12 dodatków, obejmu-
jąca okres od 10 maja 1558 r. do 31 sierpnia 1560 r. Do druku przygotował 
ją ks. Wojtyska. Listy Hozjusza dostarczają cennych informacji na temat 
jego życia, dworu królewskiego oraz sytuacji Rzeczypospolitej5. W tomie 
dwudziestym SW (1983 r.) opublikowano 228 listów Stanisława Reszki do 
Marcina Kromera z lat 1568-1588, które opracowała s. Ambrozja Jadwiga 
Kalinowska. Nadawca listów był biografem i wydawcą dzieł kardynała 
Hozjusza, a także dyplomatą na dworze królów polskich. Zawierają one in-

3 Zob. m.in. M. Biskup, Zakon Krzyżacki i jego państwo w Prusach w polskiej histo-
riografii lat trzydziestych XX wieku, KMW 1994, nr 2-3, s. 155-170; T. Borawska, Średnio-
wiecze i początki czasów nowożytnych (X wiek –połowa XVI wieku) na łamach Komunikatów 
Mazursko-Warmińskich, KMW 2007, nr 3, s. 353-373.

4 A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 321.
5 Tamże.
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formacje dotyczące działalności warmińskiego kardynała, a zwłaszcza au-
diencji u papieża. S. Kalinowska wszystkie listy wydała w języku polskim 
w osobnej publikacji pt. Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława 
Reszki do Marcina Kromera z lat 1568-1582 (Olsztyn 1992)6. Udostępniła 
także czytelnikom żywot kardynała Hozjusza autorstwa Stanisława Resz-
ki7. Warto zwrócić uwagę na pracę edytorską Mirosława Korolko, który 
również zajął się tematyką hozjańską. Oddana do druku Rozmowa o tym: 
Godzili li się laikom kielicha… Stanisława Hozjusza jest kontynuacją za-
mysłu edytorskiego zainicjowanego wydaniem Księgi o jasnym a szczy-
rym Słowie Bożym8. Biskup Julian Wojtkowski przełożył z kolei na język 
polski Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej kard. Hozjusza9.

W tomie dwudziestym szóstym SW (1994 r.) Jerzy Starnawski za-
mieścił siedem listów Marcina Kromera z lat 1569-1571 adresowanych do 
księcia pruskiego Albrechta II, króla polskiego Zygmunta Augusta oraz 
podkanclerza koronnego Franciszka Krasińskiego. Wspomniana epistolo-
grafia była związana z poselstwem morskim10. W tym samym tomie Alicja 
Dybowska opublikowała dokumentację ze zbiorów watykańskich, wśród 
której znalazły się 24 listy Kromera do nuncjusza Jana Franciszka com-
mendonego, pojedyncze do papieża Piusa IV, nuncjusza Jana Andrzeja 
caligariego i Jerzego von Tyczyna, a także akt akceptacji Kromera jako 
koadiutora przez Kapitułę Warmińską oraz jej protest przeciwko zaprzy-
siężeniu przez króla Henryka Walezego postanowień konfederacji war-
szawskiej11. W opisywanym tomie SW s. Kalinowska udostępniła czy-
telnikom polski przekład diariusza podróży i korespondencję Stanisława 
Reszki z lat 1583-1589. Walorem diariusza są poruszane kwestie sytuacji 

6 Tamże, s. 322.
7 S. Reszka, Żywot księdza Stanisława Hozjusza (Polaka), kardynała świętego Koś-

cioła rzymskiego, penitencjarza wielkiego i biskupa warmińskiego, przekł. A.J. Kalinowska, 
Olsztyn 2009.

8 Rozmowa o tym: godzi li się laikom kielicha, księżnej żon dopuścić, a w kościelech 
Służbę Bożą językiem przyrodzonym sprawować przez księdza Stanisława Hozjusza Biskupa 
Warmijeńskiego uczyniona, opr. M. Korolko, Olsztyn 2003; S. Hozjusz, Księgi o Jasnym 
z Szczyrym Słowie Bożym, opr. M. Korolko, Kraków 1999.

9 S. Hozjusz, Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej albo wyjaśnienie wyznania 
złożonego przez Ojców zebranych na synodzie prowincjonalnym, który odbył się w Piotrko-
wie roku Pańskiego tysięcznego pięćsetnego pięćdziesiątego pierwszego, w miesiącu maju, 
przekł. J. Wojtkowski, Olsztyn 1999.

10 A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 322.
11 Tamże.
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politycznej, religijnej i gospodarczej ówczesnej Polski12. W tomie ós-
mym SW (1971 r.) biskup Jan Obłąk opublikował alegoryczną opowieść 
o dziejach Polski biskupa Ignacego Krasickiego pt. Prawdziwa powieść 
o kamienicy narożnej w Kukorowcach13. Na łamach „Naszej Przeszłości” 
wydał drukiem w języku polskim oświadczenie ostatniej woli kanonika 
fromborskiego Wojciecha Rudnickiego, administratora diecezji warmiń-
skiej, spokrewnionego z biskupem Szymonem Rudnickim14. W czterna-
stym tomie SW (1977 r.) pracę edytorską biskup Obłąk poświęcił objawie-
niom Matki Bożej w Gietrzwałdzie z drugiej połowy XIX wieku15. Edycją 
dekretu biskupa warmińskiego dotyczącą aprobaty objawień w Gietrz-
wałdzie zajął się z kolei biskup Julian Wojtkowski16. Godny uwagi tekst, 
prawdopodobnie ks. Alberta Sapatki, ewangelickiego duchownego, doty-
czący objawień gietrzwałdzkich, opublikował wraz z komentarzem Grze-
gorz Jasiński17.

W tomie czwartym SW ks. Julian Wojtkowski umieścił artykuł pt. 
Sprawy warmińskie i krzyżackie we włocławskim egzemplarzu piętnasto-
wiecznego wydania Listów Kardynalskich Eneasza Sylwiusza Piccolo-
miniego18. W opracowaniu tym omówiono starania Piccolominiego o bi-
skupstwo warmińskie w 1457 r., zabiegi prymasa Polski o zatwierdzenie 
układu piotrkowskiego w sprawie obsadzania biskupstwa warmińskiego, 
a także misję dyplomatyczną Hieronima Łaskiego w czasie wojny polsko-
-krzyżackiej w latach 1519-1521. W dodatku źródłowym zawarto sześć 
dokumentów, które stanowią uzupełnienie artykułu19. Nieocenioną wartość 
w badaniach dotyczących działalności jezuitów w diecezji warmińskiej po-
siadają Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1644-1744 

12 Tamże.
13 Tamże, s. 323.
14 J. Obłąk, Wojciech Rudnicki i jego oświadczenie ostatniej woli, „Nasza Przeszłość” 

1959, t. 10, s. 431-437.
15 A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 323.
16 Decreto episcopale sulle Apparizioni Della b. Virgine Maria a Gietrzwałd Nel 1877 

/Warmja, settembre 1977/, ed. Julian Wojtkowski, „Marianum” – Ephemerides Mariologiae 
1978, fasc. I-II, s. 179-181.

17 G. Jasiński, Objawienia gietrzwałdzkie w oczach ewangelickiego duchownego. 
Przyczynek do dziejów kulturkampfu na Warmii, w: Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI-
-XX wiek. Księga pamiątkowa poświęcona jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej profesora 
Janusza Jasińskiego, red. Z. Rondomańska, Olsztyn 2006, s. 295-304.

18 „Studia Warmińskie” [dalej: SW] 1967, s. 527-552.
19 A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 323.
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w przekładzie biskupa Juliana Wojtkowskiego. Znajdują się w nich infor-
macje o dramatycznych wydarzeniach politycznych, przemarszach wojsk, 
kontrybucjach, klęskach żywiołowych, jak również pobytach władców, 
dostojników kościelnych czy świeckich w Malborku20. Biskup Wojtkowski 
przełożył także Żywot Doroty z Mątów autorstwa Jana z Kwidzyna. Tenże 
średniowieczny teolog, hagiograf i kierownik duchowy mistyczki Doroty 
z Mątów (1347-1394) spisał w Żywocie łacińskim słowa, naukę i objawie-
nia Doroty21. Przekładem Archiwum dawnego i nowego lidzbarskiego koś-
cioła archiprezbiterialnego autorstwa ks. Jerzego Wojciecha Heide zajął 
się również biskup Wojtkowski. Kronika stanowi źródło do dziejów Lidz-
barka Warmińskiego i Warmii. Została ona podzielona na cztery części: 
o pochodzeniu i założeniu miasta Lidzbarka, o dziejach Lidzbarka do po-
łowy XVIII wieku, o powszechnych procesjach błagalnych oraz o dniach 
ślubowania i ich powodach, wreszcie o biskupach warmińskich22.

Edycji źródłowej procesu informacyjnego przy nominacji Ignacego 
Krasickiego na koadiutora biskupa warmińskiego Adama Stanisława Gra-
bowskiego podjął się ks. Alojzy Szorc23, natomiast biskupa Wacława Lesz-
czyńskiego – Irena Makarczyk24. Tekst articuli iurati biskupów Andrzeja 
Batorego i Marcina Kromera wraz z komentarzem zamieścił w „Echach 
Przeszłości” ks. Szorc25. Treść regulaminu nuncjusza Ferdynanda Marii 
Saluzzo z 29 września 1791 r. została opublikowana wraz z komentarzem 
przez Irenę Makarczyk26. Autorka ta przygotowała do druku również listy 

20 Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647-1744. Z rękopisu H 11 
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, tł. J. Wojtkowski, Olsztyn 2013.

21 Jan z Kwidzyna, Żywot Doroty z Mątów; z krytycznego wydania: Hans Westphal 
i Annelise Birch-Hirschfeld-Triller, Bhlau Verlag Kln Graz 1964, tł. J. Wojtkowski, Lublin 
2012.

22 J. W. Heide, Archiwum dawne i nowe Lidzbarskiego Kościoła Archiprezbiterialnego 
(krytycznie wydał carl Peter Woelki), przeł. J. Wojtkowski, Olsztyn 2006.

23 Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe, cz. I, 1766-1768, zebrał 
i oprac. A. Szorc, Olsztyn 2002.

24 I. Makarczyk, Dokumentacja procesu informacyjnego Wacława Leszczyńskiego 
z 1644 roku. Przyczynek do poznania procedur nominacji biskupów w Rzeczpospolitej, 
KMW 2011, nr 2, s. 329-386.

25 A. Szorc, Artykuły zaprzysiężone biskupa warmińskiego Andrzeja Batorego z 1585 
roku, „Echa Przeszłości” 2(2001), s. 179-197; tenże, Artykuły zaprzysiężone Marcina Kro-
mera z 1571 roku, „Echa Przeszłości” 3(2002), s. 49-66.

26 I. Makarczyk, Regulamin Alumnatu Papieskiego w Braniewie z 29 września 1791 
roku, KMW 2012, nr 4, s. 773-798.
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Anny Wazówny do biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego wraz 
z komentarzem27.

Edycją statutów synodalnych warmińskich, sambijskich, pomezań-
skich, chełmińskich oraz prowincjalnych ryskich zajął się biskup Julian 
Wojtkowski28. Przekładu statutów dobromiejskiej Kapituły Kolegiackiej 
z łaciny na język polski podjął się ks. Marcin Wysocki29. Wykazy prepo-
zytów, dziekanów i kanoników Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście 
przytoczył Janusz Filipkowski30. Ks. Wojciech Zawadzki opublikował 
tekst pamiętnika ks. Józefa Boducha, który odnaleziono w archiwum para-
fialnym w Mątowach Wielkich31.

2. DZIEJE I ORGANIZAcJA KOŚcIOŁA KATOLIcKIEGO  
NA WARMII, MAZURAcH I POWIŚLU

Pierwszą syntezę dziejów dominium warmińskiego, napisaną z per-
spektywy ustrojowej i historyczno-prawnej, opracował ks. Alojzy Szorc. 
Zawarto w niej refleksję dotyczącą stosunków prawno-ustrojowych War-
mii, znaczenia przywileju chełmińskiego dla powstania ustroju stanowego 
i agrarnego Warmii, rewizji lidzbarskiej prawa chełmińskiego z 1566 r. 
oraz ustroju sądownictwa warmińskiego i stosowanego przez nie prawa 
w orzecznictwie32. Wcześniejsze opracowania poruszające tę tematykę 

27 I. Makarczyk, Listy Anny Wazówny do biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego, 
w: Ad fontes. Studia ofiarowane księdzu profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciole-
cie urodzin, red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew i I. Makarczyk, Olsztyn 2006, s. 225-237.

28 Statuty synodalne warmińskie, sambijskie, pomezańskie, chełmińskie oraz prowin-
cjalne ryskie. Z Braniewskiego wydania księdza Franciszka Hiplera 1899 roku oraz pierwo-
druków 1922 i 1932 roku, przeł. J. Wojtkowski, Olsztyn 2010.

29 M. Wysocki, Statuty dobromiejskiej Kapituły Kolegiackiej, „Rocznik Dobromiej-
ski” 2(2008), s. 55-103; tenże, Statuty dobromiejskiej Kapituły Kolegiackiej z 1583 roku, 
„Rocznik Dobromiejski” 3(2009), s. 13-43; tenże, Statuty dobromiejskiej Kapituły Kolegia-
ckiej z 1734 roku, „Rocznik Dobromiejski” 4(2010), s. 13-85.

30 J. Filipkowski, Wykazy prepozytów, dziekanów i kanoników Kapituły Kolegiackiej 
w Dobrym Mieście oraz indeks biskupów warmińskich z dobromiejskiej Księgi rocznicowych 
nabożeństw żałobnych, „Rocznik Dobromiejski” 2(2008), s. 13-31.

31 W. Zawadzki, Pamiętnik ks. prałata Józefa Boducha, proboszcza w Mątowach Wiel-
kich i Miłoradzu 1946-1971, „Studia Elbląskie” 1(1999), s. 95-112.

32 A. Szorc, Dominium Warmińskie 1243-1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle 
ustroju Warmii, Olsztyn 1990.
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wyszły spod pióra Bogusława Leśnodorskiego33, Jerzego Sikorskiego34 
oraz staraniem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskie-
go w Olsztynie35. Szerokie spektrum problematyki dziejowej posiadają 
również prace Stanisława Achremczyka odnoszące się do historii Warmii 
i Mazur36. Jedną z pierwszych powojennych monografii na temat Kościoła 
katolickiego na Warmii i Mazurach zaprezentował Aleksander Rogalski. 
Wyszczególnił on m.in. organizację biskupstwa, strukturę narodowościo-
wą, gospodarczą i społeczną diecezji warmińskiej oraz jej uwarunkowa-
nia w okresie Kulturkampfu37. Rozprawę dotyczącą dziejów tejże diecezji 
przygotował do druku biskup Jan Obłąk. Nakreślił on m.in. jej granice, 
organizację kościelną, stosunki narodowościowe, wyznaniowe, szkolne, 
sanktuaria, sylwetki biskupów, życie zakonne i zasłużonych Polaków38. 
Została ona poszerzona i uzupełniona przez ks. Andrzeja Kopiczko39. 
Ks. Roman Bodański opisywał początki administracji kościelnej w Pru-
sach oraz egzempcję diecezji warmińskiej40. Dzieje Kościoła warmińskie-
go od średniowiecza do początku XIX wieku zestawił ks. Kopiczko41. Nie-
ocenioną wartość merytoryczną posiada rozprawa tegoż autora dotycząca 
ustroju i organizacji diecezji warmińskiej w latach 1525-177242.

Problematyka związana z siecią parafialną na tle organizacji biskup-
stwa i osadnictwa pokrzyżackiego, a także wykaz miejscowości z wy-
szczególnionymi kościołami i najważniejszymi faktami z ich historii 

33 B. Leśnodorski, Dominium Warmińskie 1243-1569, Poznań 1949.
34 J. Sikorski, Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku, Olsztyn 1978.
35 Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, Warszawa 1981-1983; Warmia i Mazury. Zarys 

dziejów, Olsztyn 1985.
36 Zob. zwłaszcza S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur, t. I-II, Olsztyn 2011.
37 A. Rogalski, Kościół katolicki na Warmii i Mazurach, Warszawa 1956.
38 J. Obłąk, Historia diecezji warmińskiej, Olsztyn 1959.
39 J. Obłąk, A. Kopiczko, Historia diecezji i archidiecezji warmińskiej, Olsztyn 2010.
40 R. Bodański, Początki hierarchii kościelnej w Prusach, cz. 1, SW 16(1979), s. 303-

353; tenże, Początki hierarchii kościelnej w Prusach (1206-1255), SW 18(1981), s. 285-
353; tenże, Walka diecezji warmińskiej o niezależność od metropolii ryskiej i gnieźnieńskiej 
1563-1728, SW 19(1982), s. 147-184; tenże, Marcin Kromer w sprawie egzempcji diecezji 
warmińskiej, SW 26(1989), s. 235-238.

41 A. Kopiczko, Bistum Ermland (ecclesia Warmiensis, bis 1566 Kirchenprovinz Riga, 
dann exemt), w: Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur 
Säkularisation, hrsg. E. Gatz unter Mitwirkung v. c. Brodkorb u. H. Flachenecker, Freiburg 
i.B. 2003, s. 202-209.

42 A. Kopiczko, Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525-1772, Ol-
sztyn 1993.
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zaprezentowała s. Aniela Olczyk43. Raport o stanie diecezji warmińskiej 
przedstawiony Stolicy Apostolskiej przez biskupa Mikołaja Szyszkow-
skiego w 1640 r. zreferowała Irena Makarczyk44. Podjęła się również opra-
cowania relacji biskupa Michała Stefana Radziejowskiego o stanie diecezji 
w 1685 r.45 Stan diecezji na podstawie sprawozdania biskupa Adama Gra-
bowskiego z 1745 r. omówił ks. Andrzej Kopiczko46. Egzempcja diecezji 
warmińskiej i jej obrona za biskupa Mikołaja Szyszkowskiego stała się 
przedmiotem badań ks. Jana Obłąka47. Refleksje dotyczące reorganizacji 
Kościoła katolickiego w Prusach na podstawie bulli De salute animarum 
wyszły spod pióra ks. Kopiczko, który skupił się na zmianach terytorial-
nych, procedurze wyboru biskupa oraz statusie kapituł48. W Historii Pomo-
rza wydanej pod redakcją Gerarda Labudy, obejmującej lata 1815-1850, 
Janusz Jasiński opracował rozdział dotyczący m.in. Kościoła katolickiego, 
w którym scharakteryzowano zależność tegoż Kościoła od państwa, kasatę 
klasztorów oraz spór o małżeństwa mieszane49. Analizę Kulturkampfu na 
Warmii przeprowadził ks. Jan Obłąk50. O diasporze katolickiej na Warmii 
i Mazurach pisał Tadeusz Grygier51. Kościół katolicki na Mazurach przed 
1945 r., a zwłaszcza erygowanie nowych placówek duszpasterskich, scha-
rakteryzował z kolei Jan chłosta52. Zmiany granic diecezji warmińskiej 

43 A. Olczyk, Sieć parafialna biskupstwa warmińskiego do roku 1525, Lublin 1961.
44 I. Makarczyk, Bishop Mikołaj Szyszkowski’s Report to the Holy See about the State 

of the Warmia Diocese in 1640, „Echa Przeszłości” 12(2011), s. 33-45.
45 I. Makarczyk, Relacja biskupa Michała Stefana Radziejowskiego do Rzymu 

z 1685 r. o stanie diecezji, w: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Ziemie pruskie 
w oczach polskich i obcych, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2006, s. 81-98.

46 A. Kopiczko, Diecezja warmińska w świetle relatio status z 1745 roku, w: Historia. 
Archiwistyka. Informacja naukowa. Prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskie-
mu, red. M. Świgoń, Olsztyn 2009, s. 69-80.

47 J. Obłąk, Egzempcja diecezji warmińskiej i jej obrona za biskupa Mikołaja Szysz-
kowskiego, „Polonia Sacra” 1955, z. 2-3, s. 123-136.

48 A. Kopiczko, Reorganizacja Kościoła katolickiego w Prusach na podstawie bulii 
„De salute animarum”, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 12(2013), s. 65-85.

49 J. Jasiński, Kościół katolicki i ewangelicki oraz związki wyznaniowe, w: Historia 
Pomorza, t. III, (1815-1850), cz. 2, Zagadnienia polityczne, narodowościowe i wyznaniowe, 
red. G. Labuda, Poznań 1996, s. 53-110.

50 J. Obłąk, Kościół na Warmii w okresie kulturkampfu, „Ateneum Kapłańskie” 1949, 
t. 54, s. 203-217.

51 T. Grygier, Z zagadnień diaspory na Warmii i Mazurach, KMW 1959, z. 2, s. 150-179.
52 J. chłosta, Kościół katolicki na Mazurach przed 1945 rokiem, „Warmińskie Wiado-

mości Archidiecezjalne” [dalej: WWA] 1999, nr 44, s. 81-87.
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w latach 1919-1939 przybliżył czytelnikom ks. Kopiczko53. Zaprezento-
wał również sytuację Kościoła katolickiego w Okręgu Kłajpedy w latach 
1923-1939, w tym genezę i skutki utworzenia prałatury kłajpedzkiej54. 
O Kościele katolickim w Prusach Wschodnich w okresie hitlerowskim 
pisał Bohdan Koziełło-Poklewski55, zaś o dziejach diecezji warmińskiej 
od lutego do września 1945 r. – biskup Obłąk, koncentrując się na kwe-
stii kierowania diecezją i stosownych uprawnień biskupa Maksymiliana 
Kallera, ks. Aloisego Marquardta oraz wikariusza kapitulnego ks. Jana 
Hanowskiego56. Lata powojenne (1945-1950) warmińskiego Kościoła 
zreferował ks. Kopiczko. W artykule zawarto informacje dotyczące sto-
sunków państwo–Kościół, prześladowania warmińskiego duchowieństwa 
oraz przejmowania ewangelickich świątyń57. Diecezję warmińską w latach 
1945-1972 scharakteryzował biskup Wojtkowski58, zaś dzieje Kościoła ka-
tolickiego w powiecie szczycieńskim – ks. Kopiczko59.

Na szczególną uwagę zasługuje dwuczęściowe studium Kościoły i ka-
plice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243-1821 autorstwa ks. Jana 
Wiśniewskiego. Znalazły się w nim informacje na temat powstania die-
cezji pomezańskiej, jej obiektów sakralnych oraz rozwoju struktur para-
fialnych. Autor zaprezentował również materialne uposażenie duchowień-
stwa. W publikacji wyliczono 267 parafii, 87 filii i kaplic60. Lokalizacji 
kościołów na terenie średniowiecznej Pomezanii poświęcił artykuł Sewe-

53 A. Kopiczko, Zmiany granic diecezji warmińskiej w okresie międzywojnia (1919-
1939 r.), „Studia Pelplińskie” 42(2010), s. 161-170.

54 A. Kopiczko, Kościół katolicki w Okręgu Kłajpedy 1923-1939, w: Nad Bałtykiem, 
Pregołą i Łyną XVI-XX wiek, s. 395-405.

55 B. Koziełło-Poklewski, Badania nad sytuacją Kościoła rzymskokatolickiego w Pru-
sach Wschodnich w okresie hitlerowskim, KMW 1977, nr 1, s. 95-118.

56 J. Obłąk, Z powojennych dziejów diecezji warmińskiej. Luty – wrzesień 1945, „Po-
lonia Sacra” 1956, z. 3-4, s. 397-410.

57 A. Kopiczko, Die ermländische Kirche 1945-1950 im Spiegel der Allensteiner Wo-
jewodschaftsakten, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands [dalej: 
ZGAE] 1994, Bd 47, s. 171-189; zob. również A. Kaliński, Diecezja warmińska 1945-1948, 
„Homo Dei” 1949, z. 1, s. 120-126.

58 J. Wojtkowski, Diecezja warmińska w latach 1945-1972, KMW 1996, nr 1, s. 81-100.
59 A. Kopiczko, Z dziejów Kościoła katolickiego w powiecie szczycieńskim, w: Powiat 

szczycieński. Przeszłość – współczesność, red. G. Jasiński, Z. Kudrzycki i A. Misiuk, Szczyt-
no 2006, s. 548-578.

60 J. Wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243-1821, 
Elbląg 1999.
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ryn Szczepański61. Artykuły i materiały dotyczące przeszłości Pomezanii 
ks. Wiśniewski zawarł w publikacji Pomezania. Z dziejów kościelnych62. 
Z kolei charakterystykę oficjalatu pomezańskiego w latach 1601-1821 
ks. Wojciech Zawadzki umieścił w „Zapiskach Historycznych”63.

Pomezania w czasie pierwszej wojny szwedzkiej stała się przedmio-
tem analiz ks. Mieczysława Józefczyka, który pokrótce omówił sytuację 
w archidiakonatach malborskim, nowostawskim, dzierzgońskim, sztum-
skim i żuławskim64. Tenże autor opisał również Pomezanię po pierwszej 
wojnie szwedzkiej, a zwłaszcza odbudowę życia religijnego, drugą napaść 
szwedzką na Polskę oraz ponowną organizację struktur duszpasterskich65. 
Ks. Józefczyk zdecydował się wykorzystać poszerzoną wersję powyższych 
artykułów do opracowania docelowo dwutomowej monografii dotyczącej 
dziejów religijnych Pomezanii66.

Na piętnastą rocznicę erygowania diecezji elbląskiej ks. Zawadzki wy-
dał broszurę liczącą 48 stron, w której, poza odwołaniem do przeszłości, 
zestawił strukturę terytorialną, ludnościową diecezji, a także scharaktery-
zował jej administrację, katechizację oraz życie duchowe. Z kolei dwu-
dziesta rocznica jej utworzenia stała się okazją do naukowych podsumo-
wań opublikowanych przez tego autora w pracy zbiorowej traktującej o ar-
chidiecezji i metropolii warmińskiej67.

Ks. Wojciech Guzewicz na piętnastą rocznicę utworzenia diecezji eł-
ckiej przygotował do druku artykuł umieszczony w dziesiątym tomie „Stu-
diów Ełckich”. Autor poruszył zagadnienia dotyczące organizacji i struk-
tury diecezji, demografii, Pierwszego Synodu Diecezji Ełckiej, budowni-
ctwa i zabytków sakralnych, instytucji kościelnych, środków społecznego 

61 S. Szczepański, Chomor sancti Adalbert (1249) a możliwość lokalizacji terenowej 
wybranych kościołów Pomezanii, KMW 2013, nr 1, s. 19-45.

62 J. Wiśniewski, Pomezania. Z dziejów kościelnych, Elbląg 1996.
63 W. Zawadzki, Oficjalat Pomezański w latach 1601-1821, „Zapiski Historyczne” 

72(2007), z. 1, s. 23-52.
64 M. Józefczyk, Pomezania w czasie I wojny szwedzkiej (1626-1636), „Studia Elblą-

skie” 11(2010), s. 7-22.
65 M. Józefczyk, Pomezania – trudne czterdziestolecie (1637-1677), „Studia Elblą-

skie” 12(2011), s. 7-23.
66 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. I, Synteza dziejów, 

Malbork 2012.
67 W. Zawadzki, Dwudziestolecie diecezji elbląskiej 1992-2012, w: Dwudziestolecie 

archidiecezji i metropolii warmińskiej. Wierność tradycji – służba współczesności, red. 
A. Kopiczko, Olsztyn 2012, s. 175-183.
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przekazu, instytucji teologicznych, szkół katolickich i głównych kierun-
ków duszpasterskich68. W monografii dotyczącej dziejów diecezji ełckiej 
w latach 1992-2012 ukazał on organizację i strukturę diecezji, zagadnienia 
demograficzne (w tym duchowieństwo i życie zakonne), Pierwszy Synod 
Diecezji Ełckiej, budownictwo, instytucje kościelne, środki społecznego 
przekazu, instytucje teologiczne, szkoły katolickie, ruchy i stowarzysze-
nia religijne, główne kierunki duszpasterstwa oraz ważniejsze wydarze-
nia69. Z kolei pokłosiem sympozjum naukowego, które odbyło się w Ełku 
18 kwietnia 2012 r., jest praca zbiorowa pod redakcją tegoż autora pt. 
„Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”. 20 rocznica powstania 
diecezji ełckiej. Artykuły w niej zawarte traktują o dziejach i organizacji 
centralnych instytucji diecezji ełckiej, ruchach formacyjnych, historii za-
konów i zgromadzeń70. Dwudziesta rocznica erygowania diecezji ełckiej 
stała się również okazją do opublikowania przez ks. Guzewicza tekstu pt. 
Rozwój organizacyjny diecezji ełckiej w latach 1992-201271.

Dwudziesta rocznica erygowania archidiecezji i metropolii warmiń-
skiej posłużyła do wydania pracy zbiorowej pod redakcją ks. Andrzeja Ko-
piczko, w której ukazano główne aspekty działalności Kościoła lokalnego. 
Ze względu na problematykę niniejszego artykułu warto zwrócić uwagę na 
część drugą tego studium, którą stanowi opracowanie dziejów archidiece-
zji warmińskiej autorstwa Aleksandry Parol72.

68 W. Guzewicz, Z dziejów diecezji ełckiej 1992-2007, „Studia Ełckie” 2008, t. 10, 
s. 163-191.

69 W. Guzewicz, Diecezja ełcka w zarysie (1992-2012), Ełk 2012.
70 „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”. 20 rocznica powstania diecezji eł-

ckiej, red. W. Guzewicz, Ełk 2012.
71 W. Guzewicz, Rozwój organizacyjny diecezji ełckiej w latach 1992-2012, w: Dwu-

dziestolecie archidiecezji i metropolii warmińskiej, s. 185-200.
72 Dwudziestolecie archidiecezji i metropolii warmińskiej. Poza cytowanymi opra-

cowaniami ks. Wojciecha Guzewicza i ks. Wojciecha Zawadzkiego, zamieszczono w tej 
publikacji następujące artykuły: A. Kopiczko, Reorganizacja administracyjna Kościoła 
w Polsce w 1992 roku i jej uwarunkowania (s. 29-46); J.J. Górny, Działalność Wydziału 
Duszpasterskiego Kurii Arcybiskupiej w Olsztynie w ostatnim dwudziestoleciu (s. 47-52); 
P. Rabczyński, Warmińskie Seminarium Duchowne „Hosianum” w latach 1992-2012 (s. 53-
70); A. Bielinowicz, Nauczanie religii w archidiecezji warmińskiej 1992-2012 (s. 53-70); 
H. Tryk, Caritas w archidiecezji warmińskiej w latach 1992-2012 (s. 97-124); J.M. Wojt-
kowski, Ekumenizm na Warmii z perspektywy dwudziestolecia (s. 125-164); J. Jezierski, 
Warmińska Kapituła Katedralna w pierwszym dwudziestoleciu istnienia archidiecezji war-
mińskiej (s. 165-174); A. Parol, Dzieje archidiecezji warmińskiej w świetle „Warmińskich 
Wiadomości Archidiecezjalnych” (s. 203-399).
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3. PROBLEMATyKA HOZJAńSKA

Spośród dorobku licznych historyków, językoznawców oraz kulturo-
znawców zajmujących się problematyką hozjańską, należy wyeksponować 
wartość merytoryczną monografii o kardynale Hozjuszu jako legacie na 
Sobór Trydencki, którą udostępnił czytelnikom ks. Henryk Damian Wojty-
ska73. Monografię szermierza reformy trydenckiej opracowała s. Ambrozja 
Jadwiga Kalinowska74. cenne studium dotyczące kardynała Hozjusza pt. 
Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, zna-
czenie wydano pod redakcją Stanisława Achremczyka, ks. Jana Guzow-
skiego i biskupa Jacka Jezierskiego75. O wprowadzeniu uchwał Soboru 
Trydenckiego na Warmii (dotyczących prowadzenia ksiąg metrykalnych) 
za czasów kard. Hozjusza oraz biskupa Kromera pisał biskup Jan Obłąk76. 
W tomie siódmym SW opublikowano tekst tego autora na temat duszpa-
sterstwa ludności polskiej na Warmii w drugiej połowie XVI wieku. Uka-
zano w nim strukturę narodowościową, sieć placówek duszpasterskich oraz 
rolę kardynała Hozjusza w doborze kapłanów i ich współpracowników77. 
O postawie kontrreformacyjnej Hozjusza na przykładzie Elbląga pisał 
z kolei w tymże tomie SW ks. Alojzy Szorc. Dogłębną analizę problemu 

73 H.D. Wojtyska, Cardinal Hosius Legate to the Council of Triest, Rome 1967.
74 A.J. Kalinowska, Stanisław Hozjusz jako humanista (1504-1579). Studium z dzie-

jów kultury renesansowej, Olsztyn 2004.
75 Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, 

red. S. Achremczyk, J. Guzowski, J. Jezierski, Olsztyn 2005. W kontekście historiografii 
diecezji warmińskiej warto zwrócić uwagę na następujące artykuły zawarte w powyższej 
pracy zbiorowej: J. Wojtkowski, Czynności religijne Stanisława Hozjusza w diecezjach: 
chełmińskiej i warmińskiej 1549-1569 (s. 77-97); A. Szorc, Rola dziejowa kardynała Sta-
nisława Hozjusza (s. 99-111); J. Jasiński, Środowisko „Hosianum” wobec Soboru Waty-
kańskiego I (s. 161-184); J. Dyl, Spuścizna teologiczna kardynała Stanisława Hozjusza 
(s. 273-284); A. Solimowska, Korespondencja między Stanisławem Hozjuszem i Janem 
Dantyszkiem (s. 297-305); J. Jezierski, Pięćsetna rocznica urodzin kardynała Stanisława 
Hozjusza (1504-1579) (s. 383-385); I. Makarczyk, Bibliografia „Hozjańska” (1790-2004) 
(s. 387-411).

76 J. Obłąk, Wprowadzenie uchwał Soboru Trydenckiego na Warmii. Obowiązek pro-
wadzenia ksiąg metrykalnych, w: Alma Mater Tarnoviensis. Księga pamiątkowa z okazji 150 
rocznicy założenia Instytutu Teologicznego i Seminarium Duchownego w Tarnowie 1821-
1971, Tarnów 1972, s. 233-243.

77 Tenże, Zagadnienie duszpasterstwa ludności polskiej na Warmii w drugiej połowie 
wieku XVI. Szczególne zasługi Hozjusza na tym polu, SW 7(1970), s. 35-88; A. Kopiczko, 
Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 324.
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autor oparł wyłącznie na źródłach78. Tenże autor nakreślił również cenną 
biografię opisywanego kardynała, choć pozbawioną aparatu krytycznego79.

Promotor wiary w procesie beatyfikacyjnym Hozjusza – biskup Julian 
Wojtkowski opracował w tomie szesnastym SW kalendarium życia i dzia-
łalności Sługi Bożego w świetle publikacji źródłowych i bibliograficznych80. 
W osiemnastym tomie tego periodyku zamieszczono teksty posesyjne będą-
ce pokłosiem sympozjum naukowego na temat kardynała Hozjusza, które 
zostało zorganizowane 22-24 października 1978 r. w Olsztynie przez Die-
cezjalną Komisję Historyczną. Wśród autorów należy wspomnieć ks. Hie-
ronima Fokcińskiego, Annę Sucheni-Grabowską, ks. Władysława Nowaka, 
s. Ambrozję Jadwigę Kalinowską, Tadeusza Grygiera i ks. Mariana Borzysz-
kowskiego. Podjęta przez nich problematyka odnosiła się m.in. do udziału 
kardynała Hozjusza w konsystorzach papieskich, jego działalności dyploma-
tycznej i ekumenicznej oraz wyjazdu do Rzymu w 1569 r.81

Relację z uroczystości jubileuszowych 400. rocznicy śmierci kardy-
nała Hozjusza, które odbyły się w Olsztynie i we Fromborku, zaprezento-
wał ks. Stanisław Kozakiewicz82. Ks. Ludwik Nadolski, pisząc o jedności 
Kościoła jako istotnym elemencie nauczania warmińskiego kardynała, na-
kreślił ówczesną sytuację religijną w Polsce83. Proces beatyfikacyjny Hoz-

78 A. Szorc, Stanisław Hozjusz a reformacja w Elblągu, SW 7(1970), s. 35-88; A. Ko-
piczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 324.

79 A. Szorc, Sługa Boży Stanisław Hozjusz, w: Święci polscy, t. XII, Warszawa 1987, 
s. 9-91. Przyczynkiem do biografii Hozjusza jest również tekst biskupa Jana Obłąka; zob. 
J. Obłąk, Kardynał Hozjusz, „Ateneum Kapłańskie” 1966, z. 3, s. 164-167.

80 J. Wojtkowski, Kalendarium Stanisława Hozjusza, SW 16(1979), s. 5-102; A. Ko-
piczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 325.

81 H. Fokciński, Udział kardynała Hozjusza w konsystorzach papieskich w latach 
1569-1579, SW 18(1981), s. 21-98; A. Sucheni-Grabowska, Stanisław Hozjusz jako dy-
plomata Zygmunta Augusta, tamże, s. 99-156; W. Nowak, Niektóre przejawy ekumenicz-
nej postawy Stanisława Hozjusza, tamże, s. 157-180; A. J. Kalinowska, Wyjazd kardynała 
Stanisława Hozjusza do Rzymu w 1569 roku, tamże, s. 181-209; T. Grygier, Erygowanie 
„Hosianum” i „Albertiny” jako dwóch ośrodków kulturowych, tamże, s. 211-250; M. Bo-
rzyszkowski, Zainteresowanie Stanisławem Hozjuszem wśród Polaków na Warmii w okresie 
międzywojennym (1920-1939), tamże, s. 251-258; por. A. Kopiczko, Historia regionalna na 
łamach „Studiów Warmińskich”, s. 325.

82 S. Kozakiewicz, Uroczystości jubileuszowe 400-lecia śmierci sł. Bożego Stanisła-
wa Hozjusza w Olsztynie i we Fromborku, „Warmińskie |Wiadomości Diecezjalne” [dalej: 
WWD] 6(1979), s. 212-215.

83 L. Nadolski, Nauka kardynała Stanisława Hozjusza o jedności Kościoła, SW 10(1973), 
s. 5-37; A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 325.
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jusza zreferował ks. Lucjan Świto84. Katalog dotyczący korespondencji 
Hozjusza za lata 1560-1563 opublikowała Irena Makarczyk85.

4. KROMERIANA

Biskup Jan Obłąk w tomie drugim SW przygotował do druku źródło-
we opracowanie o polskich kaplicach założonych przez biskupa Marcina 
Kromera. Odegrały one znaczącą rolę w kultywowaniu polskości w diece-
zji warmińskiej. W artykule znalazły się ponadto informacje o duszpaste-
rzach, którzy pełnili w nich służbę Bożą86. O liturgicznej agendzie Krome-
ra pisał ks. Władysław Nowak, który w dwóch artykułach ukazał jej ge-
nezę oraz rolę w ujednolicaniu obrzędów sakramentalnych. Wspomniane 
studium zasługuje na uwagę ze względu na porównanie z innymi księgami 
liturgicznymi, które wydano po Soborze Trydenckim87.

Ks. Jan Wiśniewski w dwudziestym piątym tomie SW przybliżył czy-
telnikom kancelarię biskupią Marcina Kromera, a zwłaszcza jej organi-
zację, rodzaje wystawianych akt, protokoły powizytacyjne oraz losy ar-
chiwum biskupiego88. Jak zaznaczył ks. Andrzej Kopiczko, „wartość tej 
publikacji podnosi fakt, że dotychczas nikt nie podjął się takich analiz dla 
innych kancelarii rządców diecezji warmińskiej”89. W dwudziestym szó-
stym tomie SW zamieszczono teksty będące pokłosiem interdyscyplinar-
nego Sympozjum Kromeriańskiego, które odbyło się w dniach 23-24 maja 
1989 r. Szczegółowej analizie został poddany patriotyzm biskupa, jego 
misje dyplomatyczne, duszpasterstwo, pisarstwo i in.90 W 500. rocznicę 

84 L. Świto, Procesy beatyfikacyjne w Kościele warmińskim, SW 46(2009), s. 73-74.
85 Rejestr korespondencji Stanisława Hozjusza Biskupa Warmińskiego (1560-1563), 

opr. I. Makarczyk, Olsztyn 2003.
86 J. Obłąk, Kaplice polskie Marcina Kromera na Warmii, SW 2(1965), s. 7-30; A. Ko-

piczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 327.
87 W. Nowak, Geneza Agendy biskupa Marcina Kromera, SW 6(1969), s. 173-210; 

tenże, Agenda biskupa Marcina Kromera w dziele ujednolicania liturgii sakramentów św. 
w Polsce po Soborze Trydenckim, SW 12(1975), s. 29-91; A. Kopiczko, Historia regionalna 
na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 327.

88 J. Wiśniewski, Kancelaria biskupia Marcina Kromera (1569-1589), SW 25(1994), 
s. 225-325; A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 327.

89 A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 327.
90 J. Rawa-Grabowiecki, Marcin Kromer jako Polak i patriota, SW 26(1994), s. 9-21; 

J. Starnawski, Marcin Kromer w poselstwie morskim lat 1560-1571. Garść uwag historyka 
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urodzin Marcina Kromera wydano publikację zawierającą wieloaspektową 
problematykę badawczą dotyczącą warmińskiego biskupa i jego czasów. 
Oprócz analizy duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej w cza-
sie jego rządów, zaprezentowano działalność prawodawczą biskupa, jego 
warsztat historiograficzny i in.91

literatury, tamże, s. 23-34; J. Wojtkowski, Mowy synodalne i katechezy Marcina Kromera, 
tamże, s. 35-46; M. Korolko, Retoryczna sztuka „Rozmów Dworzanina z Mnichem” Marcina 
Kromera, tamże, s. 47-68; M. Polańska, Język „Rozmów Dworzanina z Mnichem” Marcina 
Kromera jako przykład dydaktycznej polemiki religijnej, tamże, s. 69-77; T. Ślawski, Marcin 
Kromer w Bieczu w 400-lecie śmierci, tamże, s. 79-86; A. Sucheni-Grabowska, Marcin Kro-
mer w „Polonii” o podstawach ustroju Rzeczypospolitej, tamże, s. 87-103; J. Lichański, Dzie-
ła Marcina Kromera i Stanisława Hozjusza w bibliotekach szwedzkich. Rekonesans, tamże, 
s. 105-112; K. Puchowski, Recepcja dzieł Marcina Kromera w polskich kolegiach jezuickich 
do 1773 roku, tamże, s. 113-120; B. G. Śliwińska, Rola Marcina Kromera w kształtowaniu 
się Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny na Warmii, tamże, s. 121-128; A. J. Kalinowska, Ko-
respondencja Walentego Kuczborskiego z Marcinem Kromerem, tamże, s. 129-138; J. Sikor-
ski, Marcin Kromer a tradycja kopernikańska na Warmii, tamże, s. 139-148; J. Starnawski, 
Przemówienie na zamknięcie obrad Sympozjum Kromeriańskiego w dniu 24 maja 1989 r., 
tamże, s. 149-155; J. Starnawski, Listy Marcina Kromera związane z poselstwem morskim lat 
1569-1571, tamże, s. 157-164; A. Dybowska, Niektóre Kromeriana ze zbiorów watykańskich 
(Edycja), tamże, s. 165-193; A. J. Kalinowska, Stanisław Reszka – diariusz podróży i kore-
spondencja z lat 1583-89, tamże, s. 195-120; M. Borzyszkowski, Marcin Kromer – wystawa 
archiwalna i biblioteczna, tamże, s. 221-224; J. Radziszewska, Źródła Marcina Kromera do 
dzieła „De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX”, tamże, s. 225-234; R. Bodański, 
Marcin Kromer w sprawie egzempcji Diecezji Warmińskiej, tamże, s. 235-238; por. A. Ko-
piczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 327-328.

91 Marcin Kromer i jego czasy (1512-1589). W 500-lecie urodzin biskupa warmińskiego 
Marcina Kromera, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2012. W tejże publikacji zebrano następujące 
artykuły: S. Achremczyk, Marcin Kromer (1512-1589), historyk i biskup warmiński. W 500. 
rocznicę urodzin (s. 5-6); A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie w diecezji warmińskiej 
w okresie rządów biskupa Marcina Kromera (s. 17-36); J. Jezierski, Przedmiot sporu z lutera-
nami w Rozmowie dworzanina z mnichem Marcina Kromera (s. 37-54); S. Achremczyk, Indy-
gena bez indygenatu (s. 55-73); D. Bogdan, Działalność prawodawcza biskupa warmińskiego 
Marcina Kromera (s. 74-91); M. Wysocki, Marcin Kromer – polski Liwiusz? Czyli rzecz o bo-
haterze Kromerowej Historii (s. 92-110); A. Dziuba, Warsztat historiograficzny Marcina Kro-
mera. Refleksja nad opisem klęski bukowińskiej (De origine… XXX) (s. 111-131); Z. Kupińska-
-Janiec, Epicki sposób kreowania narracji w „De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX” 
Marcina Kromera (s. 132-168); W. Nowak, Biskup Marcin Kromer jako liturgista (s. 169-184); 
J. Wiśniewski, Organizacja i funkcjonowanie kancelarii biskupiej Marcina Kromera (s. 185-
196); J.A. Kalinowska, Korespondencja Stanisława Hozjusza z Marcinem Kromerem (1537-
1579) (s. 197-218); I. Makarczyk, Kromeriana w spuściźnie księdza profesora Alojzego Szorca 
(1935-2002) (s. 219-233); S.J. Maksymowicz, Archiwalia kromerowskie w zasobie Archiwum 
Państwowego w Olsztynie, s. 234. część artykułów zawarto w KMW 2012, nr 3.
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5. KOPERNIKANA

Monografię o Mikołaju Koperniku jako kanoniku warmińskim opra-
cował ks. Alojzy Szorc92. cenne badania dotyczące tego astronoma, w tym 
uporządkowania faktografii jego życia, ulokowania kurii kanonicznych, 
ołtarza, obserwatorium i grobu, przeprowadził Jerzy Sikorski93. Marian Bi-
skup przybliżył czytelnikom m.in. działalność publiczną Kopernika, kon-
cepcje polityczne jego wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenro-
dego, oraz więzy łączące astronoma z innymi kanonikami z Fromborka94. 
Dziewiąty tom SW w całości poświęcono Mikołajowi Kopernikowi. Prob-
lematyka warmińska pojawiła się w trzech artykułach, autorstwa biskupa 
Jana Obłąka, Tadeusza Grygiera i ks. Mariana Borzyszkowskiego. Doty-
czyła ona m.in. zarządzania Warmią i relacjom Kopernik–Giese95. Postać 

92 A. Szorc, Mikołaj Kopernik – kanonik warmiński, wyd. II, Olsztyn 2013.
93 J. Sikorski, Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności, Olsztyn 

1968, a jej poprawiona wersja ukazała się w 1973 r. w: Kopernik na Warmii, Olsztyn 1973, 
s. 427-520; tenże, Wieża, dom i obserwatorium fromborskie Mikołaja Kopernika oraz jego fol-
warki, KMW 1969, nr 4, s. 619-645; tenże, W sprawie datowania śmierci Mikołaja Kopernika, 
KMW 1973, nr 3, s. 261-274; tenże, Z zagadnień organizacji pracy badawczej i warsztatu na-
ukowego Mikołaja Kopernika, KMW 1993, nr 2, s. 131-166; tenże, Kanonikat – ołtarz – grób. 
Obsada kanoników a przydział ołtarzy oraz kwesta pochówków w katedrze fromborskiej w XV-
-XVIII wieku, KMW 2005, nr 2, s. 157-215; por. T. Borawska, Średniowiecze i początki czasów 
nowożytnych (X wiek – połowa XVI wieku) na łamach Komunikatów Mazursko-Warmińskich, 
KMW 2007, nr 3, s. 365; zob. także J. Sikorski, Achates przy Eneaszu – Mikołaj Kopernik 
u boku wuja, biskupa warmińskiego. Prawdopodobieństwo podróży do Wilna i Królewca 
w 1506 roku, w: Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI-XX wiek, s. 86-95.

94 M. Biskup, Działalność publiczna Mikołaja Kopernika, Toruń 1971; tenże, Łukasz 
Watzenrode inicjatorem wybrania przedstawiciela Korony biskupem warmińskim, KMW 
1970, nr 1, s. 135-142; tenże, List kapituły warmińskiej do króla Zygmunta I napisany włas-
noręcznie przez Mikołaja Kopernika, KMW 1970, nr 2, s. 307-314; tenże, W sprawie zagro-
żenia Olsztyna przez wojska krzyżackie w początkach 1521 roku, KMW 1971, nr 1, s. 139-
144; tenże, Sprawa Mikołaja Kopernika i Anny Schilling w świetle listów Feliksa Reskiego 
do biskupa Jana Dantyszka z 1539 roku, KMW 1972, nr 2/3, s. 371-380; tenże, Testament 
kustosza warmińskiego Feliksa Reicha z lat 1538-1539, KMW 1972, nr 4, s. 649-675; tenże, 
Stanowisko przedstawicieli kleru warmińskiego wobec rewolty gdańskiej w 1525 roku, KMW 
1973, nr 1-2, s. 123-146; tenże, Interwencja króla Zygmunta I w sprawie Andrzeja Kopernika 
u biskupa kapituły warmińskiej w 1513 roku, KMW 1973, nr 3, s. 255-260; T. Borawska, 
Średniowiecze i początki czasów nowożytnych (X wiek – połowa XVI wieku), s. 365.

95 J. Obłąk, Mikołaja Kopernika „Inwentarz dokumentów w skarbcu na zamku w Ol-
sztynie roku Pańskiego 1520” oraz inne zapisy archiwalne, SW 9(1972), s. 7-85; T. Grygier, 
Zarządzanie Warmią na przełomie XV/XVI w., tamże, s. 109-174; M. Borzyszkowski, Miko-
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warmińskiego astronoma wyeksponowano również w tomie jedenastym 
SW. Przebieg kościelnych uroczystości pięćsetnej rocznicy jego urodzin 
nakreślili ks. Borzyszkowski i biskup Obłąk96. We wspomnianym tomie 
periodyku nie mogło także zabraknąć tekstów związanych z dziełem De 
revolutionibus, biografii astronoma oraz obchodów sprzed stu lat97.

Na kanwie obchodów 400. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika tekst 
w KMW opublikował ks. Andrzej Kopiczko, w którym przywołano treść 
zachowanych archiwaliów wschodniopruskich z końca lat trzydziestych 
XX wieku, odnoszących się m.in. do koncepcji wspomnianego jubileu-
szu98. Artykuły Janusza Jasińskiego i Ryszarda Tomkiewicza, które opubli-
kowano w KMW z 2013 r., dotyczyły pamiątek kopernikańskich w Olszty-
nie, legend związanych z astronomem, obchodów pięćsetnej rocznicy jego 
urodzin i wymiernych korzyści z tym związanych (budowa Planetarium 
w Olsztynie, podniesienie poziomu lokalnej infrastruktury itp.)99. cenną 
wartość merytoryczną prezentuje również monografia Teresy Borawskiej 
pt. Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika, w której 
omówiono m.in. system kształcenia młodzieży warmińskiej i środowisko 
kanonickie we Fromborku100. Godne uwagi są także inne publikacje tej 
autorki traktujące o Mikołaju Koperniku, a także artykuły Danuty Bogdan, 
biskupa Jacka Jezierskiego i Anny Skolimowskiej101.

łaj Kopernik i Tideman Gise, tamże, s. 185-204; por. A. Kopiczko, Historia regionalna na 
łamach „Studiów Warmińskich”, s. 328.

96 M. Borzyszkowski, Kościelne obchody 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w Die-
cezji Warmińskiej, SW 11(1974), s. 491-510; J. Obłąk, Kościół katolicki w Polsce w hołdzie 
Mikołajowi Kopernikowi z okazji pięćsetnej rocznicy jego urodzin, SW 11(1974), s. 537-548; 
por. A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 329.

97 T. Pawluk, Wpływ środowiska kościelnego na powstanie i ukazanie się dzieła „De 
revolutionibus” Mikołaja Kopernika, SW 11(1974), s. 53-92; S. Świerzewski, Czterechsetna 
rocznica urodzin Mikołaja Kopernika w świetle korespondencji Ignacego Polkowskiego z Jó-
zefem Ignacym Kraszewskim, tamże, s. 465-489; J. Obłąk, Mikołaj Kopernik – życie i działal-
ność, tamże, s. 511-518; S. Swieżawski, Myśl chrześcijańska w czasach Kopernika, tamże, 
s. 527-535; A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 329.

98 A. Kopiczko, Przyczynek do historii obchodów jubileuszu czterechsetlecia śmierci 
Mikołaja Kopernika w Prusach Wschodnich, KMW 2011, nr 4, s. 617-634.

99 J. Jasiński, Tradycje kopernikańskie w Olsztynie w XIX wieku, KMW 2013, nr 3, 
s. 509-522; R. Tomkiewicz, Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w wo-
jewództwie olsztyńskim, KMW 2013, z. 3, s. 533-572.

100 T. Borawska, Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
101 D. Bogdan, Warmińska ordynacja krajowa „Landesordnung” z 1526 roku i kwe-

stia udziału w jej redakcji Mikołaja Kopernika, KMW 2013, nr 2, s. 283-293; T. Borawska, 
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6. KRASIcIANA

Z okazji przypadającej w 2001 r. dwusetnej rocznicy śmierci biskupa 
warmińskiego Ignacego Krasickiego odbyła się sesja naukowa, z której 
materiały opublikowano w pracy zbiorowej Ignacy Krasicki. Nowe spoj-
rzenia102. Stan majątku diecezjalnego pod koniec rządów tego ordynariusza 
przedstawił w czwartym tomie SW biskup Jan Obłąk. Niekorzystne zmia-
ny w inwentarzu stanowiły konsekwencję zaboru Warmii przez Prusy103. 
Warto także zwrócić uwagę na artykuł biskupa Obłąka dotyczący poczty 
na Warmii oraz mało znanych kwestii związanych z ingresem do katedry 
fromborskiej, kapitulacjami wyborczymi, ogrodami, duszpasterstwem, 
reformą statutów kapitulnych i in.104 Posługę duszpasterską biskupa Kra- 
sickiego w diecezji warmińskiej opisał z kolei ks. Andrzej Kopiczko105.

7. INNI BISKUPI

Rozprawę dotyczącą biskupa Łukasza Watzenrode wydał drukiem 
Karol Górski106. Ks. Mikołaj Kamiński w tomie pierwszym SW omówił 
najważniejsze wydarzenia z życia i twórczości biskupa Jana Dantyszka. 
W jego dorobku pisarskim można wskazać m.in. psalmy, poezję autobio-
graficzno-dydaktyczną, hymny kościelne, drobne wiersze, wiersze panegi-
ryczne oraz listy107. Ks. Kamiński w innym artykule ukazał stosunek Dan-

Prawnicy w otoczeniu Mikołaja Kopernika, tamże, s. 295-322; J. Jezierski, Trudności w koś-
cielnej akceptacji myśli Kopernika, tamże, s. 323-333; A. Skolimowska, Mikołaj Kopernik 
i Jan Dantyszek – nowe źródła, nowe interpretacje, tamże, s. 335-355.

102 Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia, red. Z. Goliński, T. Kostkiewiczowa, i K. Sta-
siewicz, Warszawa 2001; A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmiń-
skich”, s. 329; zob. także T. Dworak, Ignacy Krasicki, Warszawa 1982.

103 J. Obłąk, Sprawa inwentarza biskupstwa warmińskiego po przejściu Ignacego Kra-
sickiego do Gniezna, SW 4(1967), s. 5-33.

104 J. Obłąk, Biskup Ignacy Krasicki organizatorem poczty na Warmii, SW 10(1973), 
s. 75-86; tenże, Miscellanea Krasiciana, SW 22/23(1985-1986), s. 209-216; A. Kopiczko, 
Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 330.

105 A. Kopiczko, Posługa duszpasterska biskupa Ignacego Krasickiego w diecezji war-
mińskiej, „Roczniki Humanistyczne” 50(2002), nr 1, s. 37-57.

106 K. Górski, Łukasz Watzenrode. Życie i działalność polityczna (1447-1512), Wroc-
ław 1973.

107 M. Kamiński, Jan Dantyszek – Człowiek i pisarz, SW 1(1964), s. 57-114.
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tyszka do reformacji. Biskup warmiński sprzeciwiał się nowinkom reli-
gijnym i zwalczał poglądy Marcina Lutra108. Tenże biskup korespondował 
z wieloma osobistościami za granicą, dzięki którym zdobywał informacje 
o odkryciu Ameryki. Powyższym zagadnieniom poświęcił tekst w dwu-
dziestym dziewiątym tomie SW ks. Marian Borzyszkowski109. Rozprawę 
dotyczącą Tiedemanna Giese opublikowała z kolei Teresa Borawska110. Te-
stament Andrzeja Batorego z 1599 r. stał się przedmiotem refleksji Jacka 
Kowalkowskiego, który skupił się m.in. na genealogii biskupa warmiń-
skiego. W aneksie umieszczono transkrypcję testamentu111.

Izabela Lewandowska udostępniła czytelnikom na łamach SW teksty 
o biskupie warmińskim Janie Stefanie Wydżdze. Scharakteryzowała jego 
pracę jako prezesa Ziem Pruskich oraz rządcy diecezjalnego, a także omó-
wiła jego kontakty z Kapitułą Katedralną112. O biskupie Kazimierzu Le-
żańskim i jego testamencie pisała Irena Makarczyk. Do artykułu dołączono 
dodatek źródłowy113. Ks. Alojzy Szorc w obszernych artykułach przybliżył 
postać biskupa warmińskiego Andrzeja chryzostoma Załuskiego. Autor 
nakreślił również sytuację na Warmii na początku XVIII wieku, zmiany 
za rządów Załuskiego, jego czynności pontyfikalne, listy i rozporządzenia, 
kwestię obsadzania stanowisk kościelnych oraz wizytacje114.

Z inicjatywy biskupa Teodora Potockiego erygowano w Branie-
wie dom konwertytów, który stał się przedmiotem refleksji naukowej 

108 M. Kamiński, List Bernarda Wapowskiego do Jana Dantyszka, SW 4(1967), s. 553-554.
109 M. Borzyszkowski, 500-lecie odkrycia i ewangelizacji Ameryki w świetle pism bi-

skupa Jana Dantyszka i księgozbioru Seminarium Duchownego w Olsztynie. Uwagi na mar-
ginesie wystawy bibliotecznej, SW 29(1992), s. 269-276; A. Kopiczko, Historia regionalna 
na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 330.

110 T. Borawska, Tiedemann Giese (1480-1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus 
Królewskich, Olsztyn 1984.

111 J. Kowalkowski, Testament Andrzeja Batorego z 1599 roku, KMW 2012, nr 4, 
s. 647-664.

112 I. Lewandowska, Jan Stefan Wydżga – dostojnik kościelny i prezes Ziem Pruskich, 
SW 36(1999), s. 141-154; taż, Biskup Jan Stefan Wydżga i Kapituła Warmińska w drugiej 
połowie XVII wieku, SW 38(2001), s. 139-153; A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach 
„Studiów Warmińskich”, s. 330-331.

113 I. Makarczyk, Kazimierz Benedykt Leżański sufragan warmiński (1695-1703) i jego 
testament, KMW 2004, nr 3, s. 313-350.

114 A. Szorc, Z działalności kościelnej biskupa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego na 
Warmii (1698-1711), SW 4(1967), s. 35-82; tenże, Losy biskupstwa warmińskiego w dobie 
wojny północnej (1700-1711), SW 2(1965), s. 65-93; A. Kopiczko, Historia regionalna na 
łamach „Studiów Warmińskich”, s. 331.
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ks. Alojzego Szorca115. Ks. Jan Obłąk pisał o biskupie nominacie diece-
zji warmińskiej Janie Karolu Konopackim, referując jego pochodzenie, 
czasy młodości, pobyt na dworze królewskim, święcenia kapłańskie oraz 
nominację na biskupa warmińskiego116. Irena Makarczyk scharaktery-
zowała rządy biskupa warmińskiego Wacława Leszczyńskiego117. Re-
latio status tegoż biskupa stało się inspiracją do opublikowania przez 
ks. Obłąka tekstu dotyczącego życia kościelnego na Warmii118. Tenże 
autor pisał również o biskupach warmińskich jako mecenasach sztuki 
(m.in. Mikołaj Szyszkowski, Szymon Rudnicki, Michał Działyński) oraz 
fundacjach kanoników warmińskich119. Omówił on także zasługi bisku-
pa Adama Stanisława Grabowskiego w zakresie nauki i sztuki. Ten or-
dynariusz wybudował m.in. kościół we Franknowie i letnią rezydencję 
w Smolajnach120.

Problematykę germanizacyjną, a ściślej – stosunek biskupa Andrzeja 
Thiela do języka polskiego scharakteryzował Janusz Jasiński. W artykule 
odnosił się m.in. do badań Hansa-Jürgena Karpa121. Stanowisko biskupa 
Maksymiliana Kallera wobec duszpasterstwa ludności polskojęzycznej 
zreferował ks. Marian Borzyszkowski122, natomiast tekst dotyczący wyjaz-
du tegoż biskupa z diecezji warmińskiej w 1945 r. i jego zaangażowania 

115 A. Szorc, Fundacja biskupa Teodora Potockiego. Dom dla konwertytów w Branie-
wie 1722-1945, SW 6(1969), s. 211-242; A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Stu-
diów Warmińskich”, s. 331.

116 J. Obłąk, Jan Karol Konopacki biskup nominat warmiński, „Nasza Przeszłość” 
1958, t. 8, s. 153-179.

117 I. Makarczyk, Wacław Leszczyński (1605-1666) – biskup warmiński, pierwszy pry-
mas z Warmii, w: Dziedzictwo Warmii. Lidzbark Warmiński 1308-2008, red. S. Achremczyk, 
Olsztyn 2008, s. 59-72.

118 J. Obłąk, Życie kościelne na Warmii w świetle relatio status biskupa Wacława Lesz-
czyńskiego z r. 1657, „Rocznik Teologiczno-Kanoniczny” 6(1956), z. 3, s. 5-31.

119 J. Obłąk, Działalność biskupów warmińskich w zakresie sztuki w połowie XVII wie-
ku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 11(1964), z. 4, s. 51-86.

120 J. Obłąk, Stosunek do nauki i sztuki biskupa warmińskiego Adama Stanisława Gra-
bowskiego, SW 1(1964), s. 7-56; A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów 
Warmińskich”, s. 331.

121 J. Jasiński, Biskup Andrzej Thiel wobec języka polskiego, w: Między Prusami a Pol-
ską. Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku, red. tenże, Olsztyn 
2003, s. 288-296; zob. także H.-J. Karp, Bischof Andreas Thiel (1886-1908) und die Spra-
chenfrage im südlichen Ermland, ZGAE 1974, Bd 37, s. 57-106.

122 M. Borzyszkowski, Bischof Maximilian Kaller und die polnischsprachige Seelsorge 
in der Diözese Ermland, ZGAE 1999, Bd. 49, s. 127-145.
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w rozwiązywanie problemów dzielących Polskę i Niemcy po drugiej woj-
nie światowej wyszedł spod pióra Dariusza Kalinowskiego123.

Sylwetki czterech biskupów diecezji warmińskiej – Tomasza Wilczyń-
skiego, Jana Obłąka, Edmunda Piszcza i Juliana Wojtkowskiego przybliżył 
czytelnikom biskup Jacek Jezierski124. Posługę pasterską biskupa Tomasza 
Wilczyńskiego w kontekście uwarunkowań politycznych w latach 1956-
1965 ukazał ks. Andrzej Kopiczko125.

Na uwagę zasługują również książkowe opracowania pocztów bisku-
pów warmińskich. Zredagowany w 1994 r. był pierwszą próbą przedstawie-
nia historii Warmii od średniowiecza aż po współczesność przez pryzmat 
sylwetek ordynariuszy126. Wydany nakładem Ośrodka Badań Naukowych 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w 2008 r., w przystępny sposób 
przybliża i popularyzuje sylwetki biskupów Kościoła warmińskiego127.

8. DUcHOWIEńSTWO

Badania nad duchowieństwem cieszą się szczególnym zainteresowa-
niem historyków Kościoła na Warmii, Mazurach i Powiślu. Na szczególną 
uwagę zasługują wydawnictwa słownikowe dotyczące tej grupy społecz-
nej. Autorami haseł Słownika biograficznego Kapituły Kolegiackiej w Do-
brym Mieście są Anneliese Birsch-Hirschfeld Triller, ks. Marian Borzysz-
kowski, ks. Andrzej Kopiczko i biskup Julian Wojtkowski128. Do wartoś-
ciowych opracowań należy także Słownik biograficzny Kapituły Warmiń-
skiej (Olsztyn 1996).

123 D. Kalinowski, Bischof Maximilian Kaller und die Fragen des deutschen Ostens in 
den Jahren 1945 bis 1947, ZGAE 1999, Bd. 49, s. 175-215; zob. także J. chłosta, Jeszcze 
o biskupie Maksymilianie Kallerze, WWA 1994, nr 10, s. 126-133; A. Ornatek, Biskup Maksy-
milian Kaller – wierność pasterskiemu powołaniu, WWA 1993, nr 8, s. 87-96; A. Ornatek, 
W poszukiwaniu prawdy o biskupie Maksymilianie Kallerze, WWA 1994, nr 10, s. 133-138.

124 J. Jezierski, Sylwetki czterech biskupów pracujących na Warmii po 1945 roku, w: 
Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI-XX wiek, s. 464-474.

125 A. Kopiczko, Uwarunkowania polityczne posługi pasterskiej w diecezji warmińskiej 
bpa Tomasza Wilczyńskiego, WWA 2006, nr 81, s. 101-109.

126 S. Achremczyk, R. Marchwiński, J. Przeracki, Poczet biskupów warmińskich, Ol-
sztyn 1994.

127 Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008.
128 Słownik biograficzny Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście, red. J. Guzowski, 

Olsztyn 1999.
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Nieocenionym wkładem ks. Kopiczko w rozwój historiografii kościel-
nej jest cykl publikacji dotyczących wieloaspektowego, historyczno-so-
cjologicznego przedstawienia ogółu zagadnień związanych z pracą ducho-
wieństwa katolickiego diecezji warmińskiej. Pierwsze dwutomowe studium 
zatytułowano: Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 
1525-1821. W zamyśle autora miało ono stanowić kontynuację opracowa-
nia Georga Materna Die kirchlichen Verhältnisse in Ermland während des 
späten Mittelalters. Badaniami objęto duchowieństwo od sekularyzacji 
zakonu krzyżackiego do ogłoszenia bulli De salute animarum. Omówio-
no w nim grupy funkcyjne i ich liczebność, pochodzenie społeczne, tery-
torialne, drogę awansu, formację intelektualną, stowarzyszenia kapłańskie, 
duszpasterstwo, kaznodziejstwo, zainteresowania literackie, biblioteki oraz 
działalność świecką129. Drugą częścią publikacji jest Słownik duchowieństwa 
katolickiego diecezji warmińskiej w latach 1525-1821. Zawiera on prawie 
2350 biogramów130. Kolejne dwie części dotyczą duchowieństwa katolickie-
go diecezji warmińskiej w latach 1821-1945. Dołączono do nich również 
Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku). 
Rozszerzono w nich listę pytań badawczych odnoszących się do pracy du-
chownych na stanowiskach wykładowców akademickich, nauczania religii 
w ramach etatu państwowego, duszpasterstwa i służby wojskowej, działal-
ności poselskiej, zaangażowania w ruchu polskim czy germanizacji, posta-
wy wobec kulturkampfu i nazizmu, represji w III Rzeszy, więzień i pobytu 
w obozach koncentracyjnych oraz wyjazdów i wysiedleń do zachodniej 
części Niemiec po 1944 r.131 cykl powyższych prac zamyka dwuczęścio-
wa rozprawa dotycząca Duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej 
w latach 1945-1992. cennym dodatkiem jest również Katalog duchowień-
stwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945-1992). Zastosowano w niej 
podobną strukturę jak w opracowaniu dotyczącym lat 1821-1945132.

129 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1821, 
cz. 1, Olsztyn 2000.

130 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1821, 
cz. 2, Słownik, Olsztyn 2000.

131 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, 
cz. 1, Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004; tenże, Duchowieństwo katolickie diecezji 
warmińskiej w latach 1821-1945, cz. 2, Słownik, Olsztyn 2003; tenże, Katalog duchowień-
stwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Olsztyn 2003.

132 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1945-1992, 
cz. 1, Studium prozopograficzne, Olsztyn 2009; tenże, Duchowieństwo katolickie diecezji 
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Studium odnoszące się do duchowieństwa katolickiego oficjalatu po-
mezańskiego w latach 1525-1821 autorstwa ks. Wojciecha Zawadzkiego 
wypełnia lukę w historiografii Żuław Malborskich i Powiśla. W tomie 
pierwszym autor ukazał dzieje oficjalatu pomezańskiego, strukturę per-
sonalną duchowieństwa, edukację, formację duchową, działalność dusz-
pasterską, naukową, życie materialne, moralne, stosunki międzywyzna-
niowe w oficjalacie oraz charakterystykę zakonów. Na uznanie zasługuje 
zwłaszcza szczegółowa analiza dotycząca pochodzenia terytorialnego 
i społecznego, pracy duszpasterskiej, aktywności naukowej i twórczo-
ści literackiej duchowieństwa133. W tomie drugim zawarto aż 1215 bio-
gramów osób duchownych, z podziałem na duchowieństwo diecezjalne 
i zakonne134. Ks. Zawadzki opracował również rozprawę na temat du-
chowieństwa katolickiego z terenu obecnej diecezji elbląskiej w latach 
1821-1945135. W „Studiach Gdańskich” tenże autor opublikował artykuł 
prezentujący uwarunkowania polityczne, duszpasterskie, międzywyzna-
niowe, obyczajowe i ekonomiczne działalności duchowieństwa katoli-
ckiego na Żuławach Wielkich i Małych oraz na Powiślu od XVI wieku do 
zakończenia drugiej wojny światowej136. Ks. Zawadzki udostępnił czytel-
nikom również rozprawę pt. Bernhard Poschmann – warmiński badacz 
wczesnochrześcijańskiej pokuty. Wprawdzie nie jest ona ukierunkowana 
wyłącznie na refleksję historyczną, jednak stanowi eksplorację twórczo-
ści naukowej warmińskiego teologa137. Studium dotyczące duchowień-
stwa elbląskiego przygotował do druku ks. Mieczysław Józefczyk. Ujęto 

warmińskiej w latach 1945-1992, cz. 2, Słownik, Olsztyn 2007; tenże, Katalog duchowień-
stwa diecezji warmińskiej (1945-1992), Olsztyn 2006.

133 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-
1821, t. I, Studium prozopograficzne, Olsztyn 2009.

134 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-
1821, t. II, Słownik, Olsztyn 2009.

135 W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie z terenu obecnej diecezji elbląskiej w la-
tach 1821-1945, Olsztyn 2000.

136 W. Zawadzki, Kapłani diecezjalni Żuław Wielkich i Małych oraz Powiśla w latach 
1525-1945, „Studia Gdańskie” 27(2010), s. 153-164.

137 W. Zawadzki, Bernhard Poschmann – warmiński badacz wczesnochrześcijańskiej 
pokuty, Olsztyn 1998. Biografię oraz charakterystykę dorobku naukowego tego teologa 
ks. Zawadzki opublikował w artykule Życie i twórczość teologiczna Bernharda Poschmanna 
(1878-1955), w: Wybitni teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego, red. J. Jezierski 
i K. Parzych, Olsztyn 2006, s. 191-197.
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w nim 258 biogramów księży pracujących w Elblągu od chrystianizacji 
tego obszaru aż do zakończenia drugiej wojny światowej138.

Badania nad duchowieństwem warmińskim okresu nowożytnego 
prowadziła również Irena Makarczyk139. Wysoką wartość merytoryczną 
posiada monografia pióra tejże autorki traktująca o Tomaszu Ujejskim, 
który był biskupem kijowskim i prepozytem warmińskim140. Polską prez-
biteriologią warmińską zajął się ks. Jan Obłąk141. Biografie 30 warmiń-
skich duchownych, związanych z polską ludnością południowej Warmii 
w XIX i na początku XX wieku, opracował z kolei Jan chłosta142. Dzia-
łalność ks. Walentego Barczewskiego jako nauczyciela, wychowawcy 
młodzieży, pedagoga i organizatora szkół scharakteryzowała Danuta Ka-
sparek143.

Kapłanom-męczennikom systemów totalitarnych nazizmu i komuni-
zmu we wschodniej części Mazur ks. Kopiczko poświęcił rozdział w pra-
cy zbiorowej pt. Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś. Warto nad-
mienić, że w latach 1933-1944 represje dotknęły 221 kapłanów diece-
zjalnych, a ponad 30 z nich zasługuje na tytuł męczennika144. Tenże autor 
opublikował również tekst dotyczący represji wobec duchowieństwa ka-
tolickiego diecezji warmińskiej w okresie stalinowskim (1947-1954)145. 
Opracowanie traktujące o męczennikach Kościoła warmińskiego wyda-

138 M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246-1945, 
Elbląg 2005.

139 I. Makarczyk, Wojciech Nowowiejski (ok. 1620-1664) kanonik warmiński dobro-
czyńca miasta Olsztyna, KMW 2005, nr 3, s. 279-313; taż, Testament Adama Sarnowskiego 
(ok. 1632-1693) sekretarza królewskiego, kanonika warmińskiego, „Forum Teologiczne” 
7(2006), s. 155-169.

140 I. Makarczyk, Tomasz Ujejski (1612-1689). Biskup kijowski, prepozyt warmiński, 
jezuita, Olsztyn 2005.

141 J. Obłąk, Polska prezbiteriologia warmińska, WWD 1950, nr 2, s. 14-19; nr 3, s. 15-
21; nr 4, s. 4-14; nr 5, s. 13-20, nr 6, s. 5-12; 1951, nr 1, s. 21-28; nr 2, s. 16-23.

142 J. chłosta, Księża trudnych czasów. Biografie 30 warmińskich duchownych, Olsztyn 
1997.

143 D. Kasparek, Działalność pedagogiczna księdza Walentego Barczewskiego, w: Ad 
fontes. Studia ofiarowane księdzu profesorowi Alojzemu Szorcowi, s. 145-154.

144 A. Kopiczko, Kapłani z części wschodniej Mazur – męczennicy systemów totalitar-
nych nazizmu i komunizmu, w: Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, red. W. Guze-
wicz, M. Radziłowicz, S. Strękowski, Ełk 2013, s. 161-174; zob. również tenże, Refleksja 
nad dziejami martyrologii duchowieństwa warmińskiego, WWA 2007, nr 90, s. 85-90.

145 A. Kopiczko, Represje wobec duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej 
w okresie stalinowskim, „Echa Przeszłości” 5(2004), s. 201-212.
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no pod redakcją ks. Jana Guzowskiego146. Ks. Wojciech Zawadzki w ar-
tykule poświęconym męczennikom drugiej wojny światowej opisał ka-
płanów z terenów Żuław Malborskich i Powiśla: ks. Brunona Weichsela, 
Ernsta Karbauma, Gottfrieda Fuchsa i Bronisława Sochaczewskiego147. 
Losy księży warmińskich po wkroczeniu Rosjan omówił również Jan 
chłosta148.

O ks. Stefanie Biskupskim, wikariuszu kapitulnym diecezji warmiń-
skiej w latach 1953-1956, który był znany z lojalnej postawy wobec władz 
komunistycznych, pisał ks. Andrzej Kopiczko149. Ks. Stanisław Kozakie-
wicz przybliżył czytelnikom sylwetki kapłanów ziemi wileńskiej posłu-
gujących po drugiej wojnie światowej na Warmii i Mazurach150. Artykuł 
o działaniach państwowej administracji wyznaniowej wobec ks. Jana Je-
stadta, który był m.in. proboszczem w Klebarku Wielkim oraz wykładowcą 
teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” 
w Olsztynie, a przez władze państwowe uznany za wroga Polski Ludowej, 
przygotował do druku Michał Tetkowski151. Posługę duszpasterską ks. Bru-
nona Jana Bieńka (1909-1985) w diecezji warmińskiej scharakteryzował 

146 Męczennicy Kościoła warmińskiego XX wieku, red. J. Guzowski, Olsztyn 2004. 
Umieszczono w niej m.in.: J. Wojtkowski, Męczennicy XX wieku (s. 5-15); H. Moll, Die 
Martyrerpriester des Ermlands aus dem Jahre 1945. Ein Beitrag zum Martyrologium des 20. 
Jahrhunderts (s. 17-31); A. Labudda, Męczennicy XX wieku ze Zgromadzenia Księży Wer-
bistów (s. 33-54); M.Ł. Krebs, Męczennicy XX wieku ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny 
Dziewicy i Męczennicy (s. 55-69); J. chłosta, Wierni Kościoła warmińskiego – męczennicy 
XX wieku (s. 71-82); J. Wiśniewski, Błogosławiony Władysław Demski – kapłan, absolwent 
WSD „Hosianum”, męczennik za wiarę i polskość Powiśla (s. 83-94).

147 W. Zawadzki, Kapłani męczennicy z terenu Żuław Wiślanych i Powiśla okresu 
II wojny światowej, w: Patroni diecezji elbląskiej w lokalnej wiadomości i tożsamości 
regionu. Wymiar religijno-patriotyczny, red. J. Hochleitner i A. Kilanowski, Elbląg 2006, 
s. 129-139.

148 J. chłosta, Losy księży warmińskich po wkroczeniu Rosjan w 1945, WWA 1995, 
nr 16, s. 117-125.

149 A. Kopiczko, Ks. prof. Stefan Biskupski – objęcie urzędu wikariusza kapitulnego 
diecezji warmińskiej i charakterystyka jego pracy na tym stanowisku, SW 32(1995), s. 379-
388; tenże, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 332.

150 S. Kozakiewicz, Kapłani ziemi wileńskiej na Warmii i Mazurach po 1945 roku, 
„Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie” 32(1995), s. 291-327.

151 M. Tetkowski, Działania administracji wyznaniowej województwa olsztyńskiego 
wobec ks. Jana Jestadta w świetle materiałów źródłowych Archiwum Państwowego w Ol-
sztynie, KMW 2012, nr 4, s. 761-767.
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ks. Bogumił Wykowski152. Ks. Krzysztof Bielawny omówił proboszczów 
i wikariuszy pełniących posługę duszpasterską w Nidzicy w latach 1945-
1992153. Opublikował również tekst dotyczący udziału duchowieństwa 
z województwa olsztyńskiego w zjeździe we Wrocławiu odbywającym się 
23 listopada 1962 r., który zorganizowały władze komunistyczne w celu 
zamanifestowania poparcia tej grupy społecznej wobec aparatu państwo-
wego oraz polskości Ziem Zachodnich oraz Północnych154. Sylwetki war-
mińskich księży profesorów zostały przybliżone w pracy pod redakcją 
Katarzyny Parzych-Blakiewicz155. Warto także zwrócić uwagę na badania 
Jerzego Przerackiego, który zajął się m.in. pracownikami kościelnymi przy 
kościele parafialnym w Reszlu, opierając się na analizie reszelskich ksiąg 
metrykalnych156.

9. ZGROMADZENIA I INSTyTUcJE DIEcEZJALNE

W 1983 r. obchodzono jubileusz czterystulecia założenia zgromadze-
nia sióstr katarzynek. Z tej okazji zorganizowano sympozjum. Wygłoszone 
na nim referaty umieszczono w SW. Traktują one o życiu założycielki, 
normach prawnych zgromadzenia, duchowości, początkach działalności 

152 B. Wykowski, Posługa duszpasterska ks. Brunona Jana Bieńka w diecezji warmiń-
skiej, w: Ut in omnibus glorificetur Deus. Księga pamiątkowa ofiarowana siostrze profesor 
Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej OSB, red. M. Jodkowski, Olsztyn 2013, s. 445-449.

153 K. Bielawny, Duchowni Kościoła rzymskokatolickiego w duszpasterstwie parafial-
nym w Nidzicy w latach 1945-1992, „Studia Ełckie” 10(2008), s. 113-137.

154 K. Bielawny, Udział duchowieństwa z województwa olsztyńskiego w zjeździe wroc-
ławskim 23 listopada 1962 r. w raportach służb specjalnych, w: Ut in omnibus glorificetur 
Deus, s. 53-69.

155 Prodesse Ausus. Warmińscy księża profesorowie, red. K. Parzych-Blakiewicz, Ol-
sztyn 2012. W tejże pracy umieszczono następujące artykuły: J. Wojtkowski, „Nadaję się na 
wszystkie stanowiska”. Rzecz o księdzu biskupie warmińskim doktorze Janie Obłąku (1913-
1988) (s. 9-15); L. Świto, Ksiądz infułat Tadeusz Pawluk – kanonista, kompozytor, nauczyciel 
(s. 17-28); R. Szewczyk, Ksiądz Edmund Przekop – profesor i przyjaciel (s. 31-41); J. Jezier-
ski, Ks. Prof. dr hab. Marian Borzyszkowski – promotor laikatu i kultury chrześcijańskiej 
(s. 43-51); W. Ziemba, Posługa duszpasterska, dydaktyczna i naukowa ks. prof. Władysława 
Piwowarskiego w diecezji warmińskiej (s. 53-76); W. Kotowicz, Ksiądz profesor Józef Turek 
– kosmolog szukający komplementarności wiary i nauki (s. 79-91); J. Wiśniewski, Ks. prof. 
Alojzy Szorc – badacz historii Warmii, wykładowca i promotor (s. 93-103).

156 J. Przeracki, Zakrystianie (kościelni) kościoła parafialnego w Reszlu w XVII-XIX 
wieku, KMW 2013, nr 3, s. 597-602.
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i pracy wychowawczej157. Na łamach tego periodyku zamieszczono po-
nadto artykuły dotyczące zaangażowania apostolskiego i społecznego ka-
tarzynek, placówki w Krynicy Morskiej oraz pracy wychowawczej sióstr 
w diecezji warmińskiej158. Monografię o historii Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy wydała drukiem s. Barbara Gerarda 
Śliwińska, która nakreśliła m.in. powstanie i rozwój zgromadzenia, jego 
kondycję po śmierci założycielki oraz duchowość i posłannictwo katarzy-
nek. Do publikacji dołączono aneks źródłowy159. Działalność katarzynek 
w Królewcu omówiła s. M. Magdalena Ł. Krebs. W artykule wspomniała 
m.in. o proboszczu królewieckim ks. Johannesie Szadowskim, utworzeniu 
„Domu Misji Dworcowej” i zorganizowaniu sierocińca160. O działalności 
wychowawczej i oświatowej katarzynek w latach 1870-1939 pisała Mał-
gorzata Napiórkowska161.

Z okazji czterystulecia istnienia Warmińskiego Seminarium Duchow-
nego „Hosianum” w Olsztynie zorganizowano sesję, podczas której poru-
szano zagadnienia związane ze sprowadzeniem jezuitów na Warmię, wy-
chowaniem alumnów oraz staraniami biskupów warmińskich i jezuitów 
polskich o przekształcenie kolegium w Braniewie w uniwersytet. Referaty 

157 J. Staniszewska, Postać Służebnicy Bożej Reginy Protmann, założycielki Zgroma-
dzenia Sióstr św. Katarzyny D. M. (1552-1613), SW 22/23(1985-1986), s. 15-24; G. Śliwiń-
ska, Geneza i rozwój norm prawnych Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, Dziewicy i Mę-
czennicy w minionym czterechsetleciu (1583-1983), tamże, s. 35-57; J. Wojtkowski, Ducho-
wość zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy 1583-1983, tamże, s. 59-69; 
K. Pączkowski, Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny na Warmii w latach 1583-1613, tamże, 
s. 71-111; W. Kilian, Praca wychowawcza Sióstr św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy w la-
tach 1571-1772, tamże, s. 113-134; por. A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Stu-
diów Warmińskich”, s. 335-336.

158 M. Krebs, Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w diece-
zji warmińskiej w latach 1933-1993, SW 32(1995), s. 291-327; M.Ł. Krebs, Działalność 
Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Krynicy Morskiej w latach 1920-2000, SW 
37(2000), cz. 2, s. 371-382; A.I. Mozoła, Praca wychowawcza Sióstr św. Katarzyny Dzie-
wicy i Męczennicy wśród dzieci i młodzieży w Diecezji Warmińskiej w latach 1772-1870, 
SW 35(1998), cz. 2, s. 503-546; por. A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów 
Warmińskich”, s. 336.

159 B.G. Śliwińska, Dzieje Zgromadzenia Sióstr świętej Katarzyny Dziewicy i Męczen-
nicy, t. I, 1571-1772, Olsztyn 1998.

160 M.Ł. Krebs, Działalność Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Królewcu, 
SW 46(2009), s. 101-117.

161 M. Napiórkowska, Działalność wychowawcza i oświatowa Zgromadzenia Sióstr św. 
Katarzyny w diecezji warmińskiej w latach 1870-1939, KMW 1996, nr 4, s. 539-558.
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ze wspomnianej sesji opublikowano w piątym tomie SW162. Również w to-
mie trzydziestym czwartym tego rocznika umieszczono artykuły dotyczą-
ce historii „Hosianum”. Prezentowano w nich zagadnienia przekrojowe, 
odnoszące się do modelu kształcenia alumnów w tymże seminarium du-
chownym, sodalicji i burs, powołania Papieskiego Kolegium Misyjnego 
w Braniewie, losów seminarium w stuleciu po pierwszym rozbiorze Pol-
ski, kształcenia seminarzystów za czasów biskupa Maksymiliana Kalle-
ra i dziejów powojennych163. Pojedyncze artykuły poświęcono również 
gmachom seminaryjnym, praktykom duszpasterskim i staraniom o upraw-
nienia akademickie164. Udostępniono czytelnikom również zestawienie 
absolwentów „Hosianum” z lat 1949-1994165. Działalność jezuitów w Do-
minium Warmińskim na przełomie XVI i XVII wieku nakreślił Janusz 
Hochleitner. Oprócz pracy duszpasterskiej i misyjnej unaocznił on wpływ 
tego zakonu na lokalną religijność w duchu potrydenckim166. Badaniom 

162 Zob. zwłaszcza L. Piechnik, Starania biskupów warmińskich i jezuitów polskich 
o przekształcenie Kolegium w Braniewie na uniwersytet, SW 5(1967), s. 67-76; J. Korewa, 
Rola braniewskiego „Hosianum” w dzieje zespolenia Warmii z Rzeczpospolitą w w. XVI-
-XVIII, tamże, s. 77-87; A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmiń-
skich”, s. 333-334.

163 S. Achremczyk, Model kształcenia księży w braniewskim „Hosianum”, SW 
34(1997), s. 113-122; K. Leń, Sodalicje Mariańskie i bursy w szkołach jezuickich źród-
łem powołań kapłańskich, tamże, s. 123-130; H.D. Wojtyska, Niektóre zagadnienia doty-
czące genezy i organizacji Papieskiego Kolegium Misyjnego w Braniewie, tamże, s. 131-
149; A. Szorc, Warmińskie Seminarium Diecezjalne w trudnym stuleciu 1772-1872, tamże, 
s. 151-176; A. Lesiński, Kształcenie alumnów warmińskich w czasach biskupa Maksymi-
liana Kallera (1930-1945), tamże, s. 177-200; A. Kopiczko, Zarys powojennych dziejów 
Seminarium „Hosianum”, tamże, s. 201-208.

164 J. Wojtkowski, Kalendarium budynków Warmińskiego Seminarium Duchownego 
w Braniewie i Olsztynie 1565-1961, SW 28(1991), s. 149-152; A. Lesiński, Budowa Semina-
rium Duchownego w Braniewie w 1932 roku, tamże, s. 153-164; K. Torla, Historia budowy 
nowego obiektu Seminarium Duchownego w Olsztynie, tamże, s. 165-179; J. Wojtkowski, 
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, SW 39(2002), s. 441-
470; W. Turek, Praktyki duszpasterskie kleryków na przykładzie Warmińskiego Seminarium 
Duchownego „Hosianum”, SW 11(1974), s. 201-247; J. Wojtkowski, Kalendarium starań 
o uprawnienia akademickie dla Warmii po drugiej wojnie światowej, SW 29(1992), s. 259-
267; A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 334.

165 J. Guzowski, Absolwenci Warmińskiego Wyższego Seminarium Duchownego „Ho-
sianum” w Olsztynie w latach 1949/50-1993/94, SW 28(1991), s. 181-216; A. Kopiczko, 
Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 334.

166 J. Hochleitner, Jezuici w Dominium Warmińskim na przełomie XVI i XVII wieku, SW 
41-42(2004/2005), s. 269-280.
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nad szkolnictwem jezuickim w Braniewie poświęcił artykuł o. Ludwik 
Piechnik167. Misjami jezuickimi w Olsztynie i okolicy w 1857 r. zajął się 
Janusz Jasiński168.

Spod pióra ks. Wojciecha Zawadzkiego wyszła monografia dotycząca 
dziejów klasztoru benedyktyńskiego w Kadynach. Autor wykazał, że cho-
ciaż kadyńska placówka była najmłodszą fundacją bernardyńską na terenie 
diecezji warmińskiej, w niczym jednak nie ustępowała klasztorom w Bar-
czewie i Stoczku Klasztornym. Konwent wywarł znaczący wpływ na życie 
duchowe regionu. Nieocenioną wartość posiada również aneks, w którym 
przytoczono biogramy zakonników169. W 2013 r. wydano rozprawę ks. Za-
wadzkiego poświęconą zakonom w Pomezanii. Poza funkcją duszpaster-
ską i misyjną, pełniły one zadanie nośnika polskiej kultury i świadomo-
ści narodowej. Obecność jezuitów i reformatów w Pomezanii pozwoliła 
zatrzymać protestancką ekspansję. Wspomnianą publikację podzielono na 
dwie części. W pierwszej znalazło się opracowanie dziejów domów zakon-
nych w Malborku i Dzierzgoniu. W drugiej natomiast zamieszczono aneks, 
gdzie poza źródłami archiwalnymi, udostępniono czytelnikom biogramy 
jezuitów i franciszkanów reformatów pracujących w Pomezanii170.

Rafał Kubicki poddał analizie piętnastowieczną fundację dominikań-
ską w Nordenborku i jej przeniesienie do Gierdaw, charakteryzując jed-
nocześnie życie wewnętrzne konwentu171. Ks. Jan Obłąk omówił posłu-
gę Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo oraz Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego à Paulo w diecezji warmińskiej172. Artykuł przybliżający 
działalność kanoników regularnych laterańskich na Warmii i Mazurach 

167 L. Piechnik, Gimnazjum w Braniewie w XVI w. Studium o początkach szkolnictwa 
jezuickiego w Polsce, „Nasza Przeszłość” 1958, t. 7, s. 5-72; A. Kopiczko, Historia regional-
na na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 334.

168 J. Jasiński, Misje jezuickie w 1857 roku w Olsztynie i okolicy, w: Między Prusami 
a Polską. Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku, red. J. Jasiński, 
Olsztyn 2003, s. 225-228.

169 W. Zawadzki, Dzieje klasztoru bernardyńskiego w Kadynach, Olsztyn 2002. Po nie-
miecku opublikowano skróconą wersję tej pracy, zob. tenże, Die Franziskaner in Cadinen. 
Die Geschichte des Bernardinerkloster, „Westpreußen-Jahrbuch aus dem Land an der unte-
ren Weichsel” 2006, Bd. 65, s. 5-17.

170 W. Zawadzki, Zakony w Pomezanii w XVII-XIX wieku, Olsztyn–Elbląg 2013.
171 R. Kubicki, Dominikanie w Nordenborku i Gierdawach w XV – początkach XVI 

wieku, KMW 2012, nr 2, s. 227-242.
172 J. Obłąk, Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo na Warmii, „Nasza Przeszłość” 

1960, t. 12, s. 47-58.
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w latach 1945-2005 zredagował ks. Kazimierz Łatak173. Zbiory archiwalne 
dotyczące tego zakonu zdeponowane w Archiwum Archidiecezji Warmiń-
skiej w Olsztynie scharakteryzował ks. Andrzej Kopiczko174. O posłudze 
sióstr benedyktynek misjonarek w diecezji warmińskiej oraz ich pracy 
w Olsztynie pisała s. Ambrozja J. Kalinowska175. Wioleta Engler nakreśliła 
historię elbląskiego klasztoru Karmelitanek Bosych176.

Monografię dziejów warmińskiego seminarium duchownego opraco-
wali ks. Alojzy Szorc i ks. Kopiczko177. Hozjańskie konstytucje semina-
rium duchownego omówił ks. Obłąk178. Ks. Kopiczko zreferował eksmisję 
Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” z budynku przy ul. Ma-
riańskiej 3 w Olsztynie w 1962 r. Do artykułu dołączono aneks z doku-
mentacją źródłową179. Tenże autor scharakteryzował inwigilowane przez 
władze partyjno-państwowe obchody czterystulecia istnienia seminarium 
duchownego w Olsztynie, które zaplanowano na 25-26 listopada 1967 r.180 
Sprawozdania z działalności Wyższego Seminarium Duchownego „Hosia-
num” redagował ks. Paweł Rabczyński, omawiając pracowników semi-

173 K. Łatak, Kanonicy regularni laterańscy na Warmii i Mazurach w latach 1945-
2005, w: Ad fontes. Studia ofiarowane księdzu profesorowi Alojzemu Szorcowi, s. 195-217.

174 A. Kopiczko, Zbiory archiwalne dotyczące kanoników regularnych laterańskich 
w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, w: Przemijanie i trwanie. Kanonicy 
Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce. Materiały z międzynarodowej konfe-
rencji zorganizowanej z okazji 600-lecia fundacji opactwa Bożego Ciała w Krakowie, red. 
K. Łatak i I. Makarczyk, Kraków 2008, s. 197-208; zob. także A. Kopiczko, Archiwalia do-
tyczące kanoników regularnych laterańskich w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, WWA 
2006, nr 82, s. 121-133.

175 A.J. Kalinowska, Siostry Benedyktynki Misjonarki w diecezji warmińskiej (1945-
1992), SW 32(1995), s. 329-341; taż, Siostry benedyktynki misjonarki w Olsztynie, w: W służ-
bie Bogu i człowiekowi. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny ks. kan. prał. 
dr. Wiesława Mikołaja Więcka, red. A. Bielinowicz, Olsztyn 2013, s. 273-284.

176 W. Engler, Historia i codzienność elbląskiego klasztoru karmelitanek bosych na tle 
dziejów zakonu, „Studia Elbląskie” 9(2008), s. 29-45.

177 A. Szorc, A. Kopiczko, Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum”. Zarys dziejów, 
Olsztyn 1995; zob. także J. Korewa, Z dziejów diecezji warmińskiej w XVI w. Geneza bra-
niewskiego Hozjanum, Poznań 1964.

178 J. Obłąk, Hozjańskie konstytucje seminarium duchownego, WWD 1958, nr 5, 
s. 37-43.

179 A. Kopiczko, O eksmisji Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w 1962 
roku, „Echa Przeszłości” 10(2009), s. 423-464.

180 A. Kopiczko, Jubileusz pod nadzorem. Obchody 400-lecia istnienia Wyższego Semi-
narium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, „Studia Elbląskie” 12(2011), s. 109-129.
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narium, alumnat oraz ważniejsze wydarzenia z życia wspólnoty semina-
ryjnej181. Na temat seminarium duchownego pisała również Irena Makar-
czyk182. Warto nadmienić, że w 2007 r. opublikowano Katalog Inkunabułów 
Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej w Olsztynie, 
w którym zamieszczono m.in. opis ksiąg katalogowych, konkordancję syg-
natur z numerami katalogu oraz konkordancję numerów bibliograficznych 
z numerami katalogu. Ujęto w nim 275 inkunabułów w 325 egzemplarzach 
i 230 woluminach, drukowanych w 34 miastach przez 102 drukarzy183.

Pracę zbiorową o Warmińskiej Kapitule Katedralnej dotyczącą jej 
dziejów i przedstawicieli wydano w 2010 r. pod redakcją ks. Andrzeja Ko-
piczko, biskupa Jacka Jezierskiego i ks. Zdzisława Żywicy184. Wnikliwe 

181 P. Rabczyński, Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Me-
tropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie za rok akademicki 2004/2005, SW 43(2006), 
s. 289-295; tenże, Roczne sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchowne-
go Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie (2005/2006), SW 44-45(2007/2008), 
s. 243-250; tenże, Roczne sprawozdanie z działalności WSDMW „Hosianum” w Olsztynie 
(2006/2007), SW 44-45(2007/2008), s. 251-260; tenże, Roczne sprawozdanie z działalności 
WSD MW „Hosianum” w Olsztynie (2007/2008), SW 46(2009), s. 315-323; tenże, Roczne 
sprawozdanie z działalności WSD MW „Hosianum” w Olsztynie (2008/2009), SW 47(2010), 
s. 369-380.

182 I. Makarczyk, Menu kleryków seminariów braniewskich – diecezjalnego z 1595 
roku i papieskiego z 1789 roku, w: Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia 
codziennego, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2006, s. 452-468.

183 J. Obłąk, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, J. Wojtkowski, Katalog Inkunabułów Bi-
blioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olszty-
nie, Olsztyn 2007.

184 Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, red. A. Kopiczko, 
J. Jezierski, Z. Żywica, Olsztyn 2010. Publikacja zawiera następujące artykuły o tematyce 
kopernikańskiej: J. Gąssowski, Badania w archikatedrze fromborskiej w celu odnalezienia 
i identyfikacji grobu Mikołaja Kopernika (s. 19-26); O. Gingerich, Tajemnica grobu Koper-
nika (s. 27-30); W. Duczko, Genom Mikołaja Kopernika i księgozbiór astronoma w Uppsali 
(s. 31-36); J. Flik, Najstarsze portrety Mikołaja Kopernika jako kanonika fromborskiego 
i astronoma (s. 37-62); M. Bochenek, Dzieje traktatów monetarnych Mikołaja Kopernika 
(s. 63-72). Zamieszczono w niej również opracowania dotyczące statutów: M. Wysocki, Pa-
trystyczne korzenie kapituł i statutów kapitulnych (s. 75-86); A. Radzimiński, Zarządzanie 
majątkiem Warmińskiej Kapituły Katedralnej w świetle jej statutów (s. 87-96); L. Świto, 
Kapituła Warmińska w świetle obowiązującej regulacji prawnej (s. 97-110); R. Sztychmiler, 
Obowiązki i uprawnienia kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej (s. 111-116); P. Rab-
czyński, Święty Andrzej Apostoł – patron Diecezji i Kapituły Warmińskiej (s. 117-128); 
W. Nowak, Życie liturgiczne Warmińskiej Kapituły Katedralnej (s. 129-140). Warto również 
wspomnieć o części poświęconej kanonikom: R. Biskup, Prozopografia pruskich kapituł 
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studium traktujące o historii Warmińskiej Kapituły Katedralnej od 1821 r. 
opublikował ks. Kopiczko185. Genezę i erygowanie Kapituły Katedralnej 
na Warmii, ze szczególnym uwzględnieniem dekretu erekcyjnego z 1260 r. 
(właściwie jego kopii z 1264 r.) oraz aktu nadania dóbr kapitule z 1260 r. 
opisał ks. Jan Obłąk186. Artykuł odnoszący się do Warmińskiej Kapituły 
Katedralnej opracował także biskup Julian Wojtkowski. Omówił on jej 
skład osobowy, władzę kościelną, statuty, wikariuszy kapitulnych, wybór 
biskupów, prawo patronatu, służbę Bożą, zarząd majątkami, katedrę, be-
neficja, opiekę nad seminarium, działalność społeczną i zaangażowanie 
w politykę oraz losy w czasie drugiej wojny światowej187. Edycję tekstu 
kontraktów zawartych między Kapitułą Katedralną a rzeźbiarzami w Dęb-
niku opublikował wraz z komentarzem ks. Obłąk188.

Powstaniem oraz prawną organizacją Kapituły Kolegiackiej w Do-
brym Mieście zajął się ks. Edmund Przekop189. Dzieje Kapituły Kolegia-
ckiej i parafii w Dobrym Mieście analizowano na sympozjum odbywa-

katedralnych w średniowieczu (XIII-XVI w.) – stan badań i postulaty (s. 143-154); T. Boraw-
ska, Kapituła Warmińska w średniowieczu i na początku czasów nowożytnych (1260-1550) 
(s. 155-172); U. Fox, Die Besetzung der ermländischen Kanonikate des Frauenburger Do-
mkapitels während der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) (s. 173-196); A. Kopiczko, 
Studium prozopograficzne nad biografiami kanoników rzeczywistych Kapituły Katedralnej 
we Fromborku po II wojnie światowej (s. 197-206); T. Abukhouskaya, Studia uniwersyteckie 
przyszłych kanoników warmińskich w świetle korespondencji Jana Dantyszka (s. 207-216); 
A. Skolimowska, Przegląd korespondencji biskupa warmińskiego Jana Dantyszka z kano-
nikami Kapituły Katedralnej (s. 217-232); A. Szorc, Wybór biskupa warmińskiego przez 
Kapitułę Warmińską w teorii i praktyce (s. 233-256); J. Jasiński, Kwestia polskości kano-
ników katedralnych pochodzenia niemieckiego w XVII-XVIII stuleciu (s. 257-266); J. Wojt-
kowski, Stanisław Hozjusz do Henryka Walezego o Konfederacji warszawskiej (s. 267-286); 
S. Achremczyk, Kapituła Warmińska w życiu politycznym Rzeczypospolitej XVII i XVIII 
wieku (s. 287-308); M. czupajło, Eustachy Knobelsdorf (1519-1571) – kanonik Kapitu-
ły Fromborskiej i pierwszy poeta warmiński (s. 309-320); D. Bogdan, Prepozyt Kapituły 
Fromborskiej Paweł Górnicki jako współrządca Warmii w latach 1606-1619 (s. 321-334); 
S. Ewertowski, W służbie Baranka Bożego na Warmii. Ksiądz Profesor Marian Borzyszkow-
ski (1936-2001) (s. 355-354).

185 A. Kopiczko, Dzieje Warmińskiej Kapituły Katedralnej, t. II, Od 1821 roku, Olsztyn 
2010.

186 J. Obłąk, O początkach Kapituły Katedralnej na Warmii, WWD 1961, nr 5, s. 8-25.
187 J. Wojtkowski, Dzieje Kapituły Katedralnej (1772-1945), SW 32(1995), s. 25-92.
188 J. Obłąk, Kontrakty między Kapitułą Warmińską a rzeźbiarzami w Dębniku w spra-

wie ołtarza marmurowego, „Biuletyn Historii Sztuki” 1956, nr 2, s. 295-296.
189 E. Przekop, Powstanie i organizacja prawna kapituły kolegiackiej w Dobrym Mie-

ście do roku 1424, SW 6(1969), s. 25-84.
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jącym się 12-13 października 1989 r. Wygłoszone teksty wydrukowano 
w trzydziestym tomie SW. Dotyczyły one historii kolegium kanonickie-
go, obiektów sakralnych, duszpasterstwa i instytucji społeczno-oświa-
towych190. Uposażeniem tej kapituły w średniowieczu zajął się Tadeusz 
Brzeczkowski191. Działalność społeczną Kapituły Dobromiejskiej w latach 
1525-1772, zwłaszcza w zakresie oświaty i pomocy charytatywnej, scha-
rakteryzował ks. Andrzej Kopiczko192. Imiona członków czterech kapituł 
katedralnych – chełmińskiej, warmińskiej, pomezańskiej i sambijskiej, sta-
ły się przedmiotem analizy Radosława Krajniaka, który skupił się na latach 
1255-1525/1527193. Dzieje i zasób Archiwum Archidiecezji Warmińskiej 
w Olsztynie opisał ks. Andrzej Kopiczko194. Na temat Instytutu Kultury 
chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie opublikowano pracę zbio-
rową pod redakcją ks. Mariana Borzyszkowskiego i Małgorzaty Dagiel195.

10. OBJAWIENIA W GIETRZWAŁDZIE

czternasty tom SW poświęcono objawieniom w Gietrzwałdzie. Oprócz 
cytowanego tekstu biskupa Obłąka, zamieszczono w nim artykuły doty-
czące m.in. historii obrazu i kultu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, biografii 

190 J. Jasiński, Niektóre zagadnienia kościelne i religijne parafii dobromiejskiej 
w pierwszej połowie XIX wieku, SW 30(1993), s. 289-300; M. Hoffmann, Osada w Cerkiew-
niku w świetle wykopalisk archeologicznych, tamże, s. 253-261; W. Nowak, Służba Boża 
kolegiackiej kapituły dobromiejskiej, tamże, s. 263-273; M. Borzyszkowski, Piśmiennictwo 
na temat kolegiaty i parafii dobromiejskiej, tamże, s. 275-287; H. Keferstein, Biblioteka ko-
legiacka w Dobrym Mieście. Zarys historyczny i próba charakterystyki zbiorów od początku 
do 1814 roku, tamże, s. 301-334; A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów 
Warmińskich”, s. 335.

191 T. Brzeczkowski, Uposażenie kapituły kolegiackiej i kanoników w Dobrym Mieście 
w latach 1341-1587, KMW 1983, nr 4, s. 391-409.

192 A. Kopiczko, Działalność społeczna Kapituły Dobromiejskiej (1525-1772), SW 
32(1995), s. 93-102.

193 R. Krajniak, Imiona przedstawicieli duchowieństwa pruskich kapituł katedralnych 
w średniowieczu. Próba wykorzystania materiału onomastycznego do badań nad kultem 
świętych, KMW 2011, nr 1, s. 79-89.

194 A. Kopiczko, Dzieje i zasób Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, w: 
Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów 
Polskich, Olsztyn 6-8 września 2007 r., Warszawa 2008, s. 265-271.

195 Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie, wczoraj i dziś, 
1979-1999, red. M. Borzyszkowski i M. Dagiel, Olsztyn 1999.
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Barbary Samulowskiej i proboszcza ks. Augustyna Weichsela, opisu ło-
sier, zainteresowania „Gazety Olsztyńskiej” i „Pielgrzyma” objawieniami 
oraz dziejów sanktuarium w okresie międzywojennym196. Pokłosiem sym-
pozjum mariologicznego, które odbyło się w Gietrzwałdzie 13-15 wrześ-
nia 2002 r., jest praca zbiorowa pod redakcją biskupa Jacka Jezierskiego, 
ks. Kazimierza Brzozowskiego i ks. Teofila Siudy pt. Maryjne orędzie 
z Gietrzwałdu, w której scharakteryzowano m.in. polityczną i religijną rolę 
ośrodka gietrzwałdzkiego, a także omówiono objawienia maryjne197. O ro-
dzinie Barbary Samulowskiej pisał ks. Kazimierz Łatak198. W tym miejscu 
warto wspomnieć o albumowym przewodniku po Gietrzwałdzie autorstwa 

196 J. Obłąk, Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Ich treść i autentyczność w opi-
nii współczesnych. (W stulecie objawień 1877-1977), SW 14(1977), s. 7-73; T. Pawluk, 
Stosunek Kościoła do objawień prywatnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń gie-
trzwałdzkich, tamże, s. 75-107; W. Nowak, Historia obrazu i kultu Matki Bożej Gietrzwał-
dzkiej, tamże, s. 109-136; B. Tomczyk, Siostra Miłosierdzia Barbara Stanisława Samulow-
ska (†1950) wizjonerka z Gietrzwałdu, tamże, s. 137-145; Z. Jakubowski, Ksiądz Augustyn 
Weichsel – proboszcz gietrzwałdzki w czasie objawień 1877 roku, tamże, s. 147-152; W. Pi-
wowarski, Łosiery do Gietrzwałdu, tamże, s. 153-175; J. Kowalewski, Echa objawień i ruch 
pielgrzymkowy do Gietrzwałdu w świetle korespondencji „Gazety Olsztyńskiej” w latach 
1886-1913. (Studium prasoznawcze), tamże, s. 177-214; E. Piszcz, Echa objawień gietrz-
wałdzkich w „Pielgrzymie”, tamże, s. 215-223; T. Grygier, Uroczystości gietrzwałdzkie i ich 
aspekt katolicki oraz polski w latach 1877-1944 w świetle władz wschodniopruskich, tam-
że, s. 225-323; M. Borzyszkowski, Sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie w okresie mię-
dzywojennym (1921-1939), tamże, s. 325-348; G. Bartoszewski, Nieopublikowany rękopis 
Sługi Bożego O. Honorata Koźmińskiego, kapucyna, pt.: „Chwała Jezusowi przez Maryję 
Niepokalanie Poczętą” (opis objawień w Gietrzwałdzie), tamże, s. 349-363; M. Wójcik, 
Objawienia Matki Bożej Gietrzwałdzkiej a Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej z Mariówki (1878), tamże, s. 365-377; B. Żynda, Bibliografia Stulecia 
Objawień i kultu Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie 1877-1977. Piśmiennictwo – 
ikonografia – numizmatyka, tamże, s. 445-466; M. Borzyszkowski, Wystawa „Gietrzwałd 
1877-1977”, tamże, s. 467-484.

197 Maryjne Orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego. Gietrz-
wałd, 13-15 września 2002 roku, red. J. Jezierski, K. Brzozowski, T. Siudy, częstochowa–
Gietrzwałd 2003. Wśród artykułów warto wymienić: J. Jasiński, Polityczna i religijna rola 
ośrodka gietrzwałdzkiego w latach 1877-1914 (s. 7-28); A. Kopiczko, Objawienia gietrz-
wałdzkie w świetle zbiorów Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (s. 29-37); 
A. Ornatek, Recepcja informacji o objawieniach gietrzwałdzkich przez Stolicę Apostolską 
(s. 39-45); J. chłosta, Barbara Samulowska – wizjonerka z Gietrzwałdu (s. 47-56); J. Wojt-
kowski, Wkład Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w rozwój sanktuarium gietrz-
wałdzkiego (s. 57-78).

198 K. Łatak, Rodziny Barbary Samulowskiej wizjonerki gietrzwałdzkiej, KMW 2005, 
nr 3, s. 433-441.
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biskupa Jana Obłąka199, jak również o popularnonaukowych opracowa-
niach na temat objawień Matki Bożej w tej miejscowości200.

11. ŚWIĘcI BRUNON I WOJcIEcH

Nieocenioną wartość merytoryczną posiada tekst o kulcie św. Wojcie-
cha w diecezji warmińskiej autorstwa biskupa Jana Obłąka201. Pokłosiem 
sympozjum poświęconego św. Wojciechowi i Brunonowi z Kwerfurtu, 
odbywającego się 6-8 maja 1981 r. w Bibliotece Wyższego Seminarium 
Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, są artykuły zamieszczone w dzie-
więtnastym tomie SW. Poruszono w nich zagadnienia odnoszące się do 
przyczyn śmierci św. Wojciecha, jego miejsca w historiografii niemieckiej, 
ewangelizacji i in.202 W ramach IV colloquia Mediaevalia, które odbywały 
się 26-27 kwietnia 1993 r. w Olsztynie, prezentowano ustalenia dotyczą-
ce problematyki świetowojciechowej. Podejmowano w nich m.in. zagad-
nienia misji i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Referaty opublikowa-
no w trzydziestym tomie SW203. Teksty referatów wygłoszonych podczas 

199 J. Obłąk, Gietrzwałd, Olsztyn 1979.
200 Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, Gietrzwałd 1990; J. Rosłan, Sanktuarium 

Matki Bożej w Gietrzwałdzie, Olsztyn–Gietrzwałd 1994; S. Ryłko, Łaskami słynący obraz 
Matki Bożej w Gietrzwałdzie, Kraków 1992; K. Bielawny, Niezwyciężone sanktuarium ma-
ryjne w Gietrzwałdzie, Olsztyn 2008; tenże, Gietrzwałd – miejsce objawień maryjnych, Ol-
sztyn 2014.

201 J. Obłąk, Kult św. Wojciecha w diecezji warmińskiej, SW 3(1966), s. 7-44.
202 S. Mielczarski, Przyczyny śmierci św. Wojciecha, SW 19(1982), s. 19-30; T. Dunin-

-Wąsowicz, Wezwania św. Wojciecha w Europie Zachodniej ok. r. 1000, tamże, s. 31-43; 
W. Jemielity, Św. Brunon z Kwerfurtu, tamże, s. 45-54; J. Wojtkowski, Credo św. Wojciecha 
(†997) i Brunona (†1009) w świetle „Żywota drugiego”, tamże, s. 55-60; T. Pawluk, Praw-
no-organizacyjne aspekty misji w średniowieczu, tamże, s. 215-230; A. Kopiczko, Historia 
regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 332.

203 M. Borzyszkowski, IV Colloquia Mediaevalia. O św. Wojciechu – w Olszty-
nie, SW 30(1993), s. 7-8; U. Borkowska, Duchowość św. Wojciecha i środowisko, które 
ją kształtowało, tamże, s. 9-21; G. Labuda, Świętość biskupa Wojciecha w wyobrażeniach 
hagiologicznych i praktykach hagiograficznych wczesnego średniowiecza, tamże, s. 23-35; 
P. Spunar, Św. Wojciech a Praga, tamże, s. 37-44; M. Rokosz, Z ottońskiej propagandy kul-
tu św. Wojciecha (Jeszcze raz o rzymskiej fundacji na Wyspie Tybrowej), tamże, s. 45-60; 
H. chłopocka, Żywoty św. Wojciecha w świetle nowszych badań, tamże, s. 61-79; S. Miel-
czarski, Itinerarium pruskie św. Wojciecha jako problem historiograficzny, tamże, s. 81-88; 
Ł. i J. Okulicz-Kozarynowie, Tło osadnicze wyprawy św. Wojciecha do Prus. Realia archeo-
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sympozjum historycznego i świętowojciechowego (20-22 kwietnia 1994) 
umieszczono w pracy zbiorowej pt. Przeszłość natchnieniem dla teraźniej-
szości204. Ks. Jan Wiśniewski w jedenastym tomie „Forum Teologicznego” 
przybliżył czytelnikom życie św. Wojciecha, okoliczności jego śmierci, 
sprawę tymczasowego grobu, pomezańską tradycję ludową oraz hipo-
tezy naukowe związane z okolicznościami pochówku tego świętego205. 
O św. Wojciechu i jego pobycie na ziemi pruskiej pisali m.in. Jan Powier-
ski206 i Grzegorz Białuński207.

W 2009 r. obchodzono w województwie warmińsko-mazurskim Rok 
św. Brunona z Kwerfurtu. O jego przebiegu i pamięci teologicznej pisał 
ks. Paweł Rabczyński208. Pod redakcją ks. Andrzeja Kopiczko opubliko-
wano pracę zbiorową dotyczącą tego świętego209. Tenże autor uwypuklił 

logiczne i perspektywy badawcze, tamże, s. 89-106; R. Knapiński, Technologia i ikonografia 
Drzwi Gnieźnieńskich, tamże, s. 107-115; M. Kasprzycka, Wczesnośredniowieczna osada 
handlowa w Janowie Pomorskim nad jez. Drużno – poszukiwane Truso?, tamże, s. 117-119; 
J. Wojtkowski, Misja pruska św. Wojciecha w ognisku badań naukowych. Podsumowanie, 
tamże, s. 121-122; G. Kurnatowski, Aktualność postaci św. Wojciecha dla współczesnej 
duchowości w świetle polskiej literatury hagiograficznej po roku 1945, tamże, s. 123-147; 
R. Grzesik, Misja pomorska św. Wojciecha w świetle żywotu „Tempore Illo”, tamże, s. 149-
157; por. A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 333.

204 Przeszłość natchnieniem dla teraźniejszości. Sympozjum historyczne i świętowoj-
ciechowe. Ełk, 20-22 kwietnia 1994 roku, red. K. Brzostek i in., Ełk 1996. Referaty doty-
czyły m.in. św. Brunona (J. Wojtkowski, Teologia ewangelizacji i męczeństwa św. Brunona 
z Kwerfurtu [s. 39-54]), organizacji kościelnej w średniowieczu (R. Bodański, Początki or-
ganizacji kościelnej na terenie dzisiejszej diecezji ełckiej [połowa XIII wieku] [s. 55-61]), 
dziejów parafii ełckiej (A. Kopiczko, Dzieje miasta i parafii Ełk w średniowieczu [do 1525 
roku] [s. 63-74]), czasów reformacji w Prusach (A. Szorc, Albrecht von Hohenzollern [1490-
1568] ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego i pierwszy książę świecki i reformacja 
w Prusach [s. 91-99]) oraz Stowarzyszenia św. Wojciecha (M. Borzyszkowski, Stowarzy-
szenie św. Wojciecha i organizacja placówek katolickich w diasporze diecezji warmińskiej 
[s. 115-122]).

205 J. Wiśniewski, Święty Wojciech na ziemi „pomezańskich” Prusów, „Forum Teolo-
giczne” 11(2010), s. 171-183.

206 J. Powierski, Św. Wojciech w Polsce i w Prusach. (Na marginesie pracy Stanisława 
Mielczarskiego), KMW 1966, nr 4, s. 559-584; tenże, Śmierć św. Wojciecha i jej miejsce 
w świetle starszych źródeł, KMW 1993, nr 3, s. 375-389.

207 G. Białuński, O św. Wojciechu raz jeszcze, KMW 2002, nr 2, s. 261-286.
208 P. Rabczyński, Milenium św. Brunona z Kwerfurtu. Pamięć historyczna i teologicz-

na, SW 47(2010), s. 363-368.
209 Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościo-

ła, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2009.
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historyczny aspekt pojednania między Polską, Litwą i Niemcami w kon-
tekście życia i działalności św. Brunona z Kwerfurtu210. Opracowanie po-
pularyzujące postać św. Brunona z Kwerfurtu wydał drukiem ks. Wojciech 
Guzewicz. Poza żywotem świętego umieszczono w nim również rozdziały 
dotyczące jego kanonizacji, szerzenia się kultu świętego oraz jego związku 
z diecezją ełcką211.

12. BŁOGOSŁAWIONE DOROTA Z MąTóW I REGINA PROTMANN

Kalendarium życia bł. Doroty przygotował ks. Jan Wiśniewski212, któ-
ry zreferował ponadto pobyt bł. Doroty w Kwidzynie oraz rozwój kultu po 
jej śmierci213. Proces beatyfikacyjny Doroty z Mątów nakreślił ks. Lucjan 
Świto214. Autorami opracowań o tej błogosławionej są m.in. ks. Marian 
Borzyszkowski215, ks. Stefan Ewertowski216 i Janusz Hochleitner217.

210 A. Kopiczko, Milenium Świętego Brunona z Kwerfurtu. Pamięć historyczna, w: Ko-
misja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski. Otoczmy troską życie. Program duszpa-
sterski Kościoła w Polsce na rok 2008/2009, Poznań 2008, s. 288-291.

211 W. Guzewicz, Śladami św. Brunona z Kwerfurtu, Ełk 2008. Ks. Guzewicz pisał tak-
że o związkach św. Brunona z Pięcioma Braćmi Męczennikami; zob. W. Guzewicz, Św. Bru-
non z Kwerfurtu i jego związki z Pięcioma Braćmi Męczennikami, w: Veni Sancte Spiritus. 
Księga pamiątkowa poświęcona księdzu biskupowi Jerzemu Mazurowi, red. W. Guzewicz, 
S. Strękowski, Ełk 2013, s. 171-185.

212 J. Wiśniewski, Kalendarium życia błogosławionej Doroty z Mątowych, w: Błogosła-
wiona Dorota patronka kobiet diecezji elbląskiej, red. J. Wiśniewski, Elbląg 1994, s. 78-93.

213 J. Wiśniewski, Bł. Dorota z Mątów Wielkich w pomezańskim Kwidzynie (1391-
1394-XXI w.), „Studia Elbląskie” 14(2013), s. 271-288.

214 L. Świto, Procesy beatyfikacyjne w Kościele warmińskim, SW 46(2009), s. 70-72.
215 M. Borzyszkowski, Błogosławiona Dorota z Mątowów, Olsztyn 1984; tenże, Jan 

z Kwidzyna: Spis treści wyjaśnienia Składu Apostolskiego (po 1399 roku), SW 5(1986), 
s. 585-590; tenże, Błogosławiona Dorota z Mątowów i jej droga na ołtarze Pańskie, SW 
14(1977), s. 517-537; tenże, Czasopismo poświęcone życiu Służebnicy Bożej Doroty z Mą-
towów (1347-1394), SW 6(1969), s. 523-526; tenże, Historyczne i teologiczne powiązania 
średniowiecznej rekluzy ze starożytnym anachoretyzmem na przykładach św. Wiborady ze 
St. Gallen i bł. Doroty z Mątów, SW 35(1998), cz. 1, s. 13-29; tenże, Książka o błogosławio-
nej Dorocie z Mątowów, SW 14(1977), s. 631-634.

216 S. Ewertowski, Miłość nadprzyrodzona błogosławionej Doroty z Mątów, „Studia 
Elbląskie” 14(2013), s. 165-183.

217 J. Hochleitner, Pielgrzymki w życiu bł. Doroty z Mątów Wielkich, „Studia Elbląskie” 
14(2013), s. 327-342.
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Po beatyfikacji Reginy Protmann zorganizowano sympozjum, a teksty 
zamieszczono w trzydziestym ósmym tomie SW. Dotyczyły biografii bło-
gosławionej Reginy, Warmii za jej życia, potrydenckich modyfikacji życia 
zakonnego i współczesnej działalności katarzynek218. O procesie beatyfi-
kacyjnym Reginy Protmann pisał ks. Lucjan Świto219. cenne studium trak-
tujące o wpływie beatyfikacji Reginy Protmann na rozwój jej kultu zreda-
gowała s. Magdalena Krebs. Autorka nakreśliła życiorys błogosławionej, 
historię jej procesu beatyfikacyjnego oraz kult. Do publikacji dołączono 
aneks, w którym znalazły się teksty homilii związanych z beatyfikacją oraz 
dekrety Stolicy Apostolskiej220. Duchową sylwetkę Reginy Protmann scha-
rakteryzowała Teresa P. Podgórska221.

13. INNI ŚWIĘcI

Katechizmy, legendy i modlitwy stały się podstawą w badaniach nad 
kultem Maryi w diecezji warmińskiej w XIX wieku, które przeprowadził 
biskup Julian Wojtkowski222. Fakt ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny w diecezji warmińskiej opisał z kolei 
ks. Jan Obłąk223. Badania nad kultem św. Józefa w diecezji warmińskiej 
rozwinął biskup Wojtkowski. W artykule dotyczącym czci oddawanej 
temu świętemu na Warmii w XVII wieku autor omówił sanktuaria, litur-

218 B.G. Śliwińska, Bł. Regina Protmann – osobowość i dzieło, SW 38(2001), s. 155-
166; A. Szorc, Warmia czasów Reginy Protmann (w drugiej połowie XVI i na początku XVII 
wieku), tamże, s. 167-177; H.D. Wojtyska, Potrydenckie przemiany koncepcji żeńskiego ży-
cia zakonnego, tamże, s. 179-184; M. Krebs, Działalność współczesna Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, tamże, s. 185-194; W. Nowak, Eklezjalny i liturgiczny 
wymiar rytu beatyfikacji, tamże, s. 195-206.

219 L. Świto, Procesy beatyfikacyjne w Kościele warmińskim, s. 74-78.
220 M.Ł. Krebs, Wpływ beatyfikacji matki Reginy Protmann na rozwój jej kultu, Olsztyn 

2003.
221 T.P. Podgórska, Reginy Protmann droga do świętości, SW 44-45(2007/2008), 

s. 61-70.
222 J. Wojtkowski, Marialis cultus in Warmia XIX saeculi, w: De celto Mariano saeculis 

XIX-XX. Acta Congressus Mariologici-Mariani Internationalis in Sanctuario Mariano Ke-
velaer (Germania) anno 1987 Celebrati, Roma 1991, s. 551-570.

223 J. Obłąk, Ogłoszenie dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w diecezji warmińskiej, „Nasza Przeszłość” 1961, t. 14, s. 269-278.
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gię i pobożność prywatną224. Badania józefologiczne pogłębił on w tekście 
traktującym o kulcie Oblubieńca Maryi w diecezji warmińskiej w XVIII 
i XIX wieku225. charakterystyką kultu św. Józefa na terenie diecezji elblą-
skiej zajął się z kolei ks. Jan Wiśniewski, który odniósł się m.in. do parafii 
dedykowanych temu świętemu, parafii poświęconych Świętej Rodzinie 
oraz przedstawień w sztuce sakralnej226.

O procesie beatyfikacyjnym ks. Józefa Steinki i trzydziestu sześciu 
towarzyszy, ks. Bronisława Sochaczewskiego i ośmiu towarzyszy oraz 
s. Krzysztofy Klomfass cSc pisał ks. Lucjan Świto227. Bł. Władysławo-
wi Demskiemu poświęcił tekst ks. Jan Wiśniewski, omawiając jego ży-
cie w kontekście zachodzących procesów germanizacyjnych228. Badania 
traktujące o represjach i męczeństwie wśród duchowieństwa na Powiślu 
zaowocowały tekstem, który wspomniany autor zaprezentował w dzie-
siątym tomie „Studiów Elbląskich”. Przybliżył w nim m.in. sylwetki ks. 
Bronisława Sochaczewskiego, ks. Ernesta Karbauma, o. Gotfryda Fuchsa 
SVD oraz ks. Pawła Korzeniewskiego229. Ks. Wojciech Guzewicz wydał 
drukiem publikację popularyzującą postać bł. Marianny Biernackiej. Autor 
wyeksponował jej dane biograficzne, charakterystyczne cechy jej życia du-
chowego, rodzinnego, społecznego oraz jej drogę męczeństwa230.

W dwudziestym ósmym tomie SW opublikowano homilie i wypowie-
dzi Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego wizyty w Olsztynie w 1991 r. 
W tym samym tomie znalazł się artykuł biskupa Juliana Wojtkowskiego 

224 J. Wojtkowski, De Theologia et Cultu Sancti Joseph in Warmia Saeculo XVII, „ca-
hiers de Joséphologie” 29(1981), s. 929-941.

225 J. Wojtkowski, De cultu Sancti Joseph in libris Brunsbergae saeculo XVIII impres-
sis, „Estudios Josefinos” 1991, nr 89-90, s. 595-606; tenże, Sanctus Joseph in Warmia sae-
culi XIX, „cahiers de Joséphologie” 43(1995), s. 227-243.

226 J. Wiśniewski, Kult św. Józefa na terenie obecnej diecezji elbląskiej, „Studia Bydgo-
skie” 6(2012), s. 221-243.

227 L. Świto, Procesy beatyfikacyjne w Kościele warmińskim, s. 78-80, 82-86.
228 J. Wiśniewski, Postać błogosławionego księdza Władysława Demskiego (1884-

1940) na tle polityki germanizacyjnej, „Studia Elbląskie” 8(2007), s. 17-31.
229 J. Wiśniewski, Kapłani-męczennicy i księża prześladowani na Powiślu do 1945 r., 

„Studia Elbląskie” 10(2009), s. 95-102.
230 W. Guzewicz, Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943, Ełk 2010. Ks. Gu-

zewicz zredagował również tekst naukowy poświęcony tej błogosławionej; zob. W. Gu-
zewicz, Błogosławiona Marianna Biernacka i jej świadectwo wiary, w: Chrześcijańskie 
świadectwo wczoraj i dziś, red. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, S. Strękowski, Ełk 2013, 
s. 175-188.
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o pobytach Karola Wojtyły na Warmii i Mazurach231. Ks. Władysław No-
wak z kolei omówił w nim liturgię sprawowaną przez Jana Pawła II w Ol-
sztynie232.

14. DZIEJE PARAFII I ŚWIąTyń

Dorobek historiograficzny w zakresie dziejów parafii i świątyń na 
Warmii i Mazurach jest dość obszerny. Warto skupić się jednak na publika-
cjach prezentujących wysoką wartość merytoryczną. Autorem monografii 
o Świętej Lipce jest o. Jerzy Paszenda233. Materiały z sympozjum organizo-
wanego w ramach obchodów 40-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Świę-
tolipskiej i 25-lecia nadania tytułu bazyliki mniejszej opublikowano w pra-
cy zbiorowej pod redakcją Aleksandra Jacyniaka pt. Święta Lipka. Perła 
na pograniczu ziem, kultur i wyznań234. O budowniczym Świętej Lipki, 
Jerzym Ertlim, pisał ks. Jan Obłąk235. Jest on także autorem albumowego 
opracowania o tej miejscowości236. Fundatorowi Świętej Lipki Stefanowi 
Sadorskiemu (1581-1640), który był delegatem królów polskich Zygmun-
ta III Wazy i Władysława IV nadzorującym Prusy Książęce jako lenno pol-
skie, poświęcił monografię ks. Alojzy Szorc. Do pracy został dołączony 
dodatek źródłowy, liczący 21 pozycji, którymi są m.in. pisane po polsku li-
sty Sadorskiego do biskupa Rudnickiego237. Stosunek władz państwowych 
wobec koronacji obrazu Matki Bożej w Świętej Lipce (11 sierpnia 1968) 
scharakteryzował ks. Andrzej Kopiczko. Do artykułu dołączono dokumen-

231 J. Wojtkowski, Karol Wojtyła na Warmii i Mazurach, SW 28(1991), s. 37-45; A. Ko-
piczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 324.

232 W. Nowak, Celebracja liturgii pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Olsztynie podczas IV Pielgrzymki Papieskiej do Ojczyzny, SW 28(1991), s. 53-72; A. Ko-
piczko, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”, s. 324.

233 J. Paszenda, Święta Lipka. Monografia, Kraków 2008.
234 Święta Lipka. Perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań, red. A. Jacyniak, Warsza-

wa 2008.
235 J. Obłąk, Jerzy Ertli, Budowniczy Świętej Lipki, „Rocznik Olsztyński” 3(1960), 

s. 115-131.
236 J. Obłąk, Święta Lipka, Olsztyn 1982.
237 A. Szorc, Stefan Sadorski (1581-1640) fundator Świętej Lipki, Olsztyn 1996; zob. 

także tenże, Stefan Sadorski (1581-1640) fundator Świętej Lipki. Część pierwsza, KMW 
1994, nr 4, s. 365-414; tenże, Stefan Sadorski (1581-1640) fundator Świętej Lipki. Część 
druga, KMW 1995, nr 1, s. 15-44.
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ty źródłowe238. Dzieje sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim, 
historię obrazu ukoronowanego przez papieża Jana Pawła II w 1983 r. i jego 
kult na przestrzeni wieków zaprezentował Tadeusz Górski239. Krośnieńskie 
sanktuarium omówił ks. Julian Wojtkowski240. Publikację dotyczącą sank-
tuariów archidiecezji warmińskiej zredagowali s. Janina Bosko i ks. Jacek 
M. Wojtkowski241. Monografię katedry we Fromborku opracował biskup 
Jan Obłąk, natomiast współkatedry w Olsztynie – ks. Henryk Madej242.

Znaczący tekst na temat kościoła parafialnego w Bisztynku opubli-
kował ks. Andrzej Kopiczko243. Spod jego pióra wyszły również artykuły 
traktujące o historii parafii św. Mikołaja we Fromborku244 i św. Piotra i Pa-
wła w Lidzbarku Warm.245 W tekście odnoszącym się do kościoła w Pie-
niężnie ks. Kopiczko wyszczególnił jego wystrój, utensylia, elementy 
wyposażenia wnętrza, fundacje, beneficja, uposażenie, dom proboszcza, 
kaplicę św. Jakuba Starszego, szkołę i bibliotekę246. Tenże autor opracował 
również monografię o kościele i parafii w Kochanówce247. Wspólnie zaś 
z ks. Julianem Żołnierkiewiczem zredagowali monografię kościoła i pa-
rafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie248. Jubileusz chrześ-
cijaństwa w 2000 r. stał się okazją do opublikowania przez ks. Kopiczko 

238 A. Kopiczko, Władze partyjno-państwowe wobec koronacji obrazu Matki Bożej 
w Świętej Lipce, WWA 2009, nr 104, s. 63-122.

239 T. Górski, Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, Olsztyn 1988.
240 J. Wojtkowski, Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krośnie nad Drwęcą Warmińską, 

WWD 1962, nr 5, s. 29-32.
241 Sanktuaria archidiecezji warmińskiej, red. J. Bosko, J.M. Wojtkowski, Olsztyn 

2009.
242 J. Obłąk, Katedra we Fromborku, Olsztyn 1969; H. Madej, Współkatedra św. Jaku-

ba Starszego w Olsztynie, Olsztyn 1982.
243 A. Kopiczko, Kościół parafialny w Bisztynku w świetle wizytacji z 1798 roku, „Stu-

dia Ełckie” 13(2011), s. 119-139.
244 A. Kopiczko, Parafia św. Mikołaja we Fromborku w świetle protokołu powizytacyj-

nego z 1797 roku, KMW 2011, nr 1, s. 61-78.
245 A. Kopiczko, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, 

w: Historia Lidzbarka Warmińskiego, red. K. Mikulski i E. Borodij, t. I, Lidzbark Warm. 
2008, s. 499-552.

246 A. Kopiczko, Kościół w Pieniężnie w świetle „Status Ecclesiae Archipresbyteria-
lis Meelsaccensis” z 1699 roku. Studium źródłoznawczo-historyczne, „Echa Przeszłości” 
3(2002), s. 67-85.

247 A. Kopiczko, Historia parafii i kościoła w Kochanówce, Olsztyn 2012.
248 A. Kopiczko, J. Żołnierkiewicz, Dzieje kościoła i parafii Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Olsztynie 1903-2003, Olsztyn 2004.
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pracy pt. Porta Domini. Kościoły jubileuszowe i sanktuaria Świętego Krzy-
ża w archidiecezji warmińskiej249. Przeprowadził on także analizę życia 
religijnego w Olsztynie pod koniec XVIII wieku250. O nieistniejącym koś-
ciele Świętego Krzyża na przedmieściach Olsztyna pisał Janusz Jasiński, 
który przedstawił jego uposażenie, program ikonograficzny oraz kult Męki 
Pańskiej. cennym dodatkiem jest także aneks zawierający spis inwenta-
rza kościoła, wykaz sprzedanego wyposażenia oraz wydatki poniesione 
podczas jego rozbiórki251. Monografię o zespole kolegiackim w Dobrym 
Mieście opublikował Andrzej Rzempołuch252. Tekst dotyczący tejże kole-
giaty zaprezentował również ks. Jan Obłąk253. Pobożność, moralność oraz 
nauczanie religii w parafii dobromiejskiej w pierwszej połowie XIX wieku 
stały się przedmiotem rozważań naukowych Janusza Jasińskiego254. Autor-
ką cennej monografii o parafii św. Anny w Barczewie jest Urszula Laskow-
ska255. O kościele św. Wojciecha w Mrągowie pisał Janusz Hochleitner256. 
S. Magdalena Krebs udostępniła czytelnikom monografię o klasztorze 
„Regina coeli” w Braniewie257. Erygowanie i działalność parafii greckoka-
tolickiej w Pieniężnie omówił Artur Masłej258. Rozprawę o przejmowaniu 
świątyń poewangelickich wydał ks. Jacek M. Wojtkowski259.

249 A. Kopiczko, Kościoły jubileuszowe i sanktuaria Świętego Krzyża w archidiecezji 
warmińskiej, Olsztyn 2002.

250 A. Kopiczko, Życie religijne i społeczne w Olsztynie w świetle protokołu powizytacyj-
nego z 1798 roku. Studium źródłoznawczo-historyczne, KMW 2004, nr 4, s. 497-513.

251 J. Jasiński, Z dziejów nieistniejącego kościoła Świętego Krzyża na przedmieściu Ol-
sztyna, KMW 2012, z. 1, s. 3-32.

252 A. Rzempołuch, Zespół kolegiacki w Dobrym Mieście, Olsztyn 1989.
253 J. Obłąk, Wskrzeszenie Kolegiaty w Dobrym Mieście, WWD 1961, nr 4, s. 14-18.
254 J. Jasiński, Niektóre zagadnienia kościelne i religijne parafii dobromiejskiej 

w pierwszej połowie XIX wieku, w: Między Prusami a Polską. Rozprawy i szkice z dziejów 
Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku, red. J. Jasiński, Olsztyn 2003, s. 213-224.

255 U. Laskowska, Barczewo. Z dziejów parafii św. Anny, Olsztyn 1999.
256 J. Hochleitner, Atmosfera kulturowo-historyczna towarzysząca wzniesieniu kościoła 

św. Wojciecha w Mrągowie, „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 3(2001), s. 51-59.
257 M.Ł. Krebs, Klasztor „Regina Coeli” w Braniewie. Zarys dziejów, Olsztyn–Branie-

wo 2006.
258 A. Masłej, Historia parafii greckokatolickiej w Pieniężnie, w: 400-lecie Unii Brze-

skiej, Pieniężno 1999, s. 51-56.
259 J.M. Wojtkowski, Świątynie ewangelickie przekazane katolikom na Warmii i Mazu-

rach w latach 1972-1992, Olsztyn 2002; zob. także G. Suchecka, Kościoły poewangelickie 
przejęte na cele kultu katolickiego w dekanacie Rozogi (w świetle dokumentów z Archiwum 
Archidiecezji Warmińskiej), „Rocznik Mazurski” 3(1998), s. 81-87.
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O duszpasterstwie katolików w Kanigowie pisał ks. Krzysztof Bie-
lawny. Po II wojnie światowej miejscowa wspólnota należała do parafii 
św. Wojciecha w Nidzicy, a następnie do parafii w Napierkach. Prawa pa-
rafialne uzyskało Kanigowo w 1995 r.260 Tenże autor zredagował także stu-
dium poświęcone parafiom w Nawiadach, Ukcie, Pieckach i Rucianem261. 
Prezentując historię parafii w Nawiadach ks. Krzysztof Bielawny skoncen-
trował się m.in. na wizytacjach poreformacyjnych, budowie, wyposażeniu 
i losach świątyni oraz latach po drugiej wojnie światowej262. Spod pióra 
tegoż autora wyszedł również tekst na temat kościoła św. Jana Ewangelisty 
w Bartoszycach w latach 1945-1974, w którym skoncentrował się m.in. na 
procesie odbudowy świątyni oraz uroczystości jej konsekracji263. Reflek-
sji naukowej poddał również parafie św. Brunona w Bartoszycach, Klonie 
i Dźwierzutach264.

Ks. Mieczysław Józefczyk opublikował liczne opracowania dotyczące 
Elbląga. Na szczególną uwagę zasługuje Średniowiecze Elbląga. Z prob-
lematyki społeczno-religijnej. Scharakteryzował w nim życie społeczne, 
edukację elblążan, duchowieństwo wraz z przytoczeniem ich biogramów, 
kościoły oraz ich uposażenie265. Warto przywołać również inną pracę te-
goż autora pt. Elbląg i okolice 1937-1956. Chrześcijaństwo w tyglu dwu 
totalitaryzmów. Z wyjątkową dokładnością opisał on sytuację dekanatu 
elbląskiego w czasie hitleryzmu i stalinizmu266. „W każdym z aspektów: 
materialnym, personalnym i politycznym, które przedstawił autor pracy 
krył się jakiś ogromny dramat człowieka wierzącego: biskupa, księdza, 

260 K. Bielawny, Początki duszpasterstwa w parafii rzymskokatolickiej w Kanigowie po 
1945 roku, „Studia Elbląskie” 10(2009), s. 103-120.

261 K. Bielawny, Dzieje parafii Nawiady, Ukta, Piecki i Ruciane w latach 1397-2000, 
Olsztyn 2009.

262 K. Bielawny, Dzieje parafii Nawiady w latach 1397-2000, SW 44-45(2007/2008), 
s. 47-60.

263 K. Bielawny, Kościół św. Jana Ewangelisty w Bartoszycach w latach 1945-1974, 
„Studia Elbląskie” 9(2008), s. 47-61.

264 K. Bielawny, Dzieje parafii św. Brunona w Bartoszycach w XIX i XX w., Olsztyn 
2008; tenże, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Klonie w XIX i XX stuleciu, Olsztyn 2012; 
tenże, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Dźwierzutach, Olsztyn 2013.

265 M. Józefczyk, Średniowiecze Elbląga. Z problematyki społeczno-religijnej, Elbląg 
1996.

266 M. Józefczyk, Elbląg i okolice 1937-1956. Chrześcijaństwo w tyglu dwu totalitary-
zmów, Elbląg 1998.



170  KS. MAREK JODKOWSKI

czy osoby świeckiej”267. Inny charakter posiada studium ks. Józefczyka 
Elbląg 1772-1850. Kościoły chrześcijańskie na przełomie dwu epok. Re-
fleksję naukową poświęcono w nim nie tylko Kościołowi katolickiemu, ale 
również luterańskiemu, reformowanemu, menonitom oraz Żydom268. Spod 
pióra ks. Józefczyka wyszedł tekst odnoszący się do elbląskiego kościoła 
św. Mikołaja w czasie pierwszej wojny szwedzkiej (1626-1636), w którym 
autor skupił się m.in. na sytuacji materialnej tejże placówki, sprawie kon-
systorza malborskiego oraz skutkach panującej wówczas zarazy269. Tenże 
autor opisał także dzieje parafii św. Mikołaja w Elblągu u schyłku XVII 
wieku. Zreferował w nich sytuację polityczną, prawną i społeczną tejże 
placówki oraz działalność jej proboszcza ks. Tomasza Prątnickiego270. Po 
raz kolejny wspomniana parafia stała się przedmiotem analizy badawczej 
ks. Józefczyka, który omówił jej funkcjonowanie w świetle protokołu wi-
zytacyjnego z 4 października 1798 r.271 Na przykładzie parafii św. Wojcie-
cha w Elblągu tenże autor uwypuklił wrogie nastawienie systemów tota-
litarnych hitlerowskiego i stalinowskiego wobec Kościoła katolickiego272. 
W pracy zbiorowej traktującej o dziejach Jegłownika i okolic umieścił 
z kolei rozdział pt. Duszpasterstwo w pierwszym dziesięcioleciu powojen-
nym273. Monografię Dzierzgonia udostępnił czytelnikom ks. Alojzy Szorc. 
Dołączono do niej obszerny dodatek źródłowy274. Zajął się on również hi-
storią parafii katolickiej w Królewcu275. Materialne podstawy funkcjono-

267 J. Wiśniewski, Dziejopis kościoła elbląskiego. O badaniach historycznych prowa-
dzonych przez ks. inf. dr. Mieczysława Józefczyka, w: Księga pamięci i wdzięczności, red. 
S. Ewertowski i W. Zawadzki, Elbląg 2007, s. 61.

268 M. Józefczyk, Elbląg 1772-1850. Kościoły chrześcijańskie na przełomie dwu epok, 
Pelplin 2000.

269 M. Józefczyk, Elbląski kościół św. Mikołaja w czasie I wojny szwedzkiej 1626-1636, 
„Studia Elbląskie” 9(2008), s. 7-28.

270 M. Józefczyk, Parafia św. Mikołaja w Elblągu u schyłku XVII wieku za czasów pro-
boszcza Tomasza Prątnickiego, „Studia Elbląskie” 8(2007), s. 7-16.

271 M. Józefczyk, Parafia św. Mikołaja w świetle protokołu wizytacyjnego z dnia 4 paź-
dziernika 1798, „Studia Elbląskie” 4(2002), s. 10-24.

272 M. Józefczyk, Totalitaryzm hitlerowski i stalinowski w walce z chrześcijaństwem na 
przykładzie parafii św. Wojciecha w Elblągu, „Studia Elbląskie” 10(2009), s. 37-45.

273 M. Józefczyk, Duszpasterstwo w Jegłowniku w pierwszym dziesięcioleciu powojen-
nym, w: Dzieje Jegłownika i okolic, red. A. Kilanowski i W. Zawadzki, Elbląg 2013, s. 167-171.

274 A. Szorc, Dzierzgoń od początku do dni naszych 1248-1998, Dzierzgoń 1998.
275 A. Szorc, Dzieje parafii katolickiej w Królewcu 1614-1650, SW 32(1995), s. 129-

183; tenże, Dzieje parafii katolickiej w Królewcu 1650-1780, „Mrągowskie Studia Humani-
styczne” 5-6(2005/2006), s. 36-92.
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wania parafii nowostawskiej w XVI-XVIII wieku, wyszczególniając m.in. 
opis świątyni i parafii, stan kasy kościelnej, troskę o kościół, uposażenie 
duchownych i służby kościelnej, zreferował ks. Jan Wiśniewski276.

Szczegółowe studium dotyczące parafii Kończewice opublikował na ła-
mach „Studiów Ełckich” ks. Wojciech Zawadzki. Omówił jej terytorium, 
mieszkańców, świątynie, budynki parafialne, cmentarze, duszpasterzy, pra-
cowników świeckich, liturgię parafialną, życie parafialne, nauczanie i fi-
nanse277. Ks. Zawadzki zajął się także dziejami parafii Mątowy Wielkie. 
W artykule jej poświęconym poza charakterystyką obszarową i ludnościową 
uwypuklił ponadto nauczanie parafialne a także ekonomiczny zarys funk-
cjonowania parafii278. W innej publikacji zaprezentował zasoby archiwum 
tej parafii279. Ks. Zawadzki jest również współredaktorem pracy zbiorowej 
dotyczącej Jegłownika i okolic. Opublikował w niej rozdział dotyczący reli-
gijnych dziejów tej miejscowości w latach 1641-1840280. Wspomniany autor 
został zaproszony do współpracy w redagowaniu „Rocznika Elbląskiego”, 
gdzie zajął się m.in. problematyką odbudowy kościoła św. Mikołaja w Elblą-
gu po drugiej wojnie światowej281. Opublikował w nim także artykuł doty-
czący budowy kościoła Trójcy Świętej w Kwidzynie282. Do Historii Elbląga, 
wydawanej pod redakcją Andrzeja Grotha, opracował rozdział zatytułowany 
Życie religijne w Elblągu w latach 1850-1918, w którym poruszył kwestie 
ustawodawczej normalizacji życia religijnego, Kulturkampfu, zróżnicowa-
nia konfesyjnego i religijnego oraz posiadanych budynków sakralnych283. 

276 J. Wiśniewski, Materialne podstawy funkcjonowania parafii Nowy Staw na Żuła-
wach Wielkich w XVI-XVIII w., w: Ut in omnibus glorificetur Deus, s. 407-429.

277 W. Zawadzki, Parafia Kończewice w świetle XIX- i XX-wiecznych protokołów wizy-
tacyjnych, „Studia Elbląskie” 10(2009), s. 47-78.

278 W. Zawadzki, Parafia Mątowy Wielkie w świetle XIX- i XX-wiecznych protokołów 
wizytacyjnych, „Studia Elbląskie” 4(2002), s. 25-54.

279 W. Zawadzki, Zasoby archiwum parafii Mątowy Wielkie, „Studia Elbląskie” 4(2002), 
s. 55-83.

280 W. Zawadzki, Religijne dzieje Jegłownika 1641-1840, w: Dzieje Jegłownika i oko-
lic, red. A. Kilanowski i W. Zawadzki, Elbląg 2013, s. 89-102.

281 W. Zawadzki, Odbudowa kościoła św. Mikołaja w Elblągu ze zniszczeń po II wojnie 
światowej w świetle dokumentów archiwum parafialnego, „Rocznik Elbląski” 2004, t. 19, 
s. 101-133.

282 W. Zawadzki, Budowa kościoła św. Trójcy w Kwidzynie w świetle korespondencji 
kościelnej, „Rocznik Elbląski” 2006, t. 20, s. 401-412.

283 W. Zawadzki, Życie religijne w Elblągu w latach 1850-1918, w: Historia Elbląga, 
t. III, cz. 2: (1851-1920), red. A. Groth, Gdańsk 2001, s. 190-230.
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W kolejnej publikacji z tej serii przeprowadził analizę życia religijnego 
w Elblągu w latach 1945-1992284. W „Studiach Elbląskich” zamieścił z kolei 
tekst dotyczący kościoła i parafii św. Wojciecha w tym mieście285. O tejże 
parafii pisali również Adam Górnicki i Janusz Hochleitner286.

Ks. Wojciech Guzewicz podjął się badań na temat dziejów parafii 
ziemi ełckiej. Nakreślił on przeszłość parafii, architekturę, wyposażenie 
kościoła parafialnego, informacje na temat cmentarza oraz ich zaplecze 
socjalne287. Podobny układ posiadają również opracowania dotyczące in-
nych obszarów diecezji ełckiej: dekanatu lipskiego288, jednego z dekana-
tów oleckich289 oraz dekanatu gołdapskiego pw. NMP Matki Kościoła290. 
Ks. Guzewicz udostępnił czytelnikom monografię o parafii Rożyńsk Wiel-
ki. W studium tym ukazano powstanie i stan parafii na tle historycznych 
przemian geopolitycznych w Polsce, sylwetki proboszczów i wikariuszy, 
strukturę demograficzną, narodowościowo-wyznaniową i zawodowo-
-społeczną, charakterystykę obiektów sakralnych oraz życie religijne 
wiernych291. Tenże autor opublikował także monografię parafii cichy 
w latach 1952-2009. Wyszczególnił w niej genezę i powstanie parafii, 
działalność duszpasterską i gospodarczą kolejnych proboszczów, struktu-
rę ludnościową, miejsca kultu, formy i metody pracy duszpasterskiej292. 
Ks. Guzewicz wydał drukiem studium poświęcone sanktuariom diecezji 
ełckiej. Przeprowadził analizę szczególnych miejsc pobożności maryjnej 

284 W. Zawadzki, Życie religijne w Elblągu w latach 1945-1992, w: Historia Elblą-
ga, t. V (1945-1975), cz. 2: Społeczeństwo, kultura, wyznania i rozwój przestrzenny, red. 
A. Groth, Gdańsk 2005, s. 165-263.

285 W. Zawadzki, Historia kościoła i parafii św. Wojciecha w Elblągu do 1945 roku, 
„Studia Elbląskie” 3(2001), s. 97-105.

286 A. Górnicki, J. Hochleitner, Sytuacja ekonomiczna parafii św. Wojciecha w Elblągu 
w 1919 roku w świetle wydatków, KMW 2006, nr 4, s. 553-563; J. Hochleitner, Dzieje koś-
cioła i parafii w. Wojciecha w Elblągu, Elbląg 2009.

287 W. Guzewicz, Kościoły i parafie ziemi ełckiej, Ełk 2008.
288 W. Guzewicz, Lipsk i okolice. Studium historyczne parafii dekanatu Lipsk, Ełk 2009.
289 W. Guzewicz, Dzieje parafii i kościołów dekanatu oleckiego pw. Niepokalanego Po-

częcia NMP, Ełk 2011.
290 W. Guzewicz, K. Sęk, Dziedzictwo wiary. Parafie i kościoły dekanatu gołdapskiego 

pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Ełk 2011.
291 W. Guzewicz, Parafia Rożyńsk Wielki 1958/1982-2008, Ełk 2008. Broszurowe 

opracowanie dotyczące tej parafii ks. Guzewicz opublikował w 2006 r.; zob. tenże, Ocalić 
od zapomnienia: parafia Rożyńsk Wielki, Ełk–Rożyńsk Wielki 2006.

292 W. Guzewicz, Parafia Cichy 1952-2009, Ełk 2010.
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w Ełku, Krasnymborze, Sejnach, Lipsku i Rajgrodzie. Scharakteryzował 
również sanktuarium Krzyża Świętego w Olecku, Bożego Miłosierdzia 
w Ełku i św. Brunona w Giżycku293. W nawiązaniu do piętnastej rocznicy 
podniesienia kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Ełku do godności 
katedry diecezji ełckiej ks. Guzewicz przygotował do druku artykuł trak-
tujący o dziejach, roli i zadaniach kościoła katedralnego w diecezji ełckiej 
w latach 1992-2007294. Godna uwagi jest również monografia ks. czesława 
Dadury poświęcona parafii NMP Królowej Polski w Olecku, w której autor 
skupił się nad organizacją i rozwojem tej placówki duszpasterskiej, dusz-
pasterzami, miejscami kultu oraz życiem religijnym i sakramentalnym295. 
Historię katolickiej parafii w Prawdziskach zreferował Jan chłosta296.

15. UWARUNKOWANIA NARODOWOŚcIOWE I JĘZyKOWE

Monografię o stosunku Kościoła katolickiego do polskojęzycznej ludno-
ści katolickiej w diecezji warmińskiej w latach 1800-1870 opracował ks. Jan 
Obłąk. Poruszył w niej m.in. kwestie organizacji diecezji, relacji biskupów 
do wiernych pochodzenia polskiego, kazań w języku polskim oraz nauki ję-
zyka polskiego w placówkach oświatowych297. Tenże autor ukazał również 
sytuację polskich katolików na obszarze diecezji warmińskiej w latach 1870-
1914. Z obszernego artykułu można dowiedzieć się o „rugach pruskich”, 
polityce germanizacyjnej na przełomie XIX i XX wieku, stosunku biskupów 
warmińskich do ludności polskiej, kazaniach w języku polskim oraz szko-
łach elementarnych, w których uczyły się polskojęzyczne dzieci298. Biskup 
Obłąk scharakteryzował również występowanie ludności polskojęzycznej 
w pierwszej połowie XIX wieku na obszarze historycznej Warmii, która 

293 W. Guzewicz, Sanktuaria diecezji ełckiej, Ełk 2011.
294 W. Guzewicz, Dzieje, rola i zadania kościoła katedralnego w diecezji ełckiej w la-

tach 1992-2007, „Studia Ełckie” 11(2009), s. 358.
295 cz. Dadura, Z dziejów parafii pw. NMP Królowej Polski w Olecku (1987-2008), 

Olecko 2009.
296 J. chłosta, Katolicka parafia w Prawdziskach i jej duszpasterze (do 1945 r.), „Studia 

Angerburgica” 2007, t. 14, s. 66-71.
297 J. Obłąk, Stosunek Kościoła katolickiego do polskiej ludności katolickiej w diecezji 

warmińskiej w latach 1800-1870, Lublin 1960.
298 J. Obłąk, Sprawa polska ludności katolickiej na terenie diecezji warmińskiej w la-

tach 1870-1914, „Nasza Przeszłość” 1963, t. 18, s. 35-138.
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koncentrowała się w jej południowej części, głównie w powiatach olsztyń-
skim i reszelskim299. Biskup Julian Wojtkowski zreferował zasięg terytorial-
ny języka polskiego w kazaniach na obszarze historycznej Warmii i Powiśla 
w połowie XIX wieku, którym posługiwano się w 119 miejscowościach na-
leżących do 13 dekanatów oraz w Królewcu300. cenne studium dotyczące 
stosunków narodowościowych i wyznaniowych na Warmii przed i po 1945 r. 
opracował Leszek Belzyt301. Nie można pominąć rozprawy Janusza Jasiń-
skiego na temat świadomości narodowej na Warmii w XIX wieku302. Jan 
chłosta pisał o religijnych uwarunkowaniach ruchu polskiego na Warmii, 
Mazurach i Powiślu303. Tenże autor poświęcił również tekst różnorakim dzia-
łaniom na rzecz utrzymania języka polskiego w kościołach Warmii, Powiśla 
i diaspory na Mazurach304. W monografii dotyczącej dziejów katolików pol-
skich w diecezji warmińskiej w latach 1918-1945 ks. Krzysztof Bielawny 
skupił się na historii diecezji warmińskiej, strukturze politycznej i religijnej 
tych obszarów, zaangażowaniu katolików polskich w życie społeczne oraz 
wpływie mass mediów na ich życie społeczne i religijne305.

16. BIBLIOTEKI

Teresa Borawska scharakteryzowała bibliotekę klasztoru franciszkań-
skiego w Braniewie oraz księgozbiór Jana Dantyszka306. O bibliotece kapi-

299 J. Obłąk, Język polski w kościołach i szkołach na Warmii w pierwszej połowie XIX 
wieku, „Zapiski Historyczne” 23(1957), z. 1-3, s. 175-189.

300 J. Wojtkowski, Zasięg terytorialny języka polskiego w kazaniach na Warmii i Powi-
ślu według akt wizytacyjnych diecezji warmińskiej z lat 1839-1858, „Roczniki Humanistycz-
ne” 4(1953), z. 4, s. 217-236.

301 L. Belzyt, Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Warmii przed i po 1945 roku, 
„Studia Gdańskie” 1993, t. 9, s. 133-152.

302 J. Jasiński, Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku, Olsztyn 1983; zob. 
również tenże, Duchowieństwo katolickie a sprawa polska na Warmii w XIX w., „Zeszyty 
Naukowe Stowarzyszenia PAX” 1977, nr 2, s. 93-111.

303 J. chłosta, Oblicze religijne ruchu polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu w la-
tach 1918-1939, Warszawa 1992.

304 J. chłosta, Starania Związku Polaków o utrzymanie języka polskiego w kościołach 
katolickich w diecezji warmińskiej (1923-1939), SW 41-42(2004/2005), s. 281-294.

305 K. Bielawny, Dzieje katolików polskich w diecezji warmińskiej w latach 1918-1945 
w refleksji historyczno-teologicznej, Olsztyn 2007.

306 T. Borawska, Die Bibliothek des Franciskanerkloster in Braunsberg, ZGAE 1999, 
Bd. 49, s. 15-33; taż, Die Bibliothek Johannes Dantiskus, ZGAE 2002, Bd. 50, s. 55-61.
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tuły fromborskiej, a także o oficynie braniewskiej i jej związkach z Koroną 
Królestwa Polskiego oraz biskupstwem warmińskim w okresie nowożyt-
nym pisała Halina Keferstein307. Tematykę księgozbiorów fromborskiego 
i braniewskiego podjął również Leonard Jarzębowski308. Autorem tekstu 
traktującego o bibliotece kolegium braniewskiego jest z kolei Jakub Zdzi-
sław Lichański309. Paweł Błażewicz opracował katalogi biblioteki kapituły 
kolegiackiej w Dobrym Mieście, wyszczególniając katalog kromerowski, 
biblioteki Franciszka Ignacego Herra, inwentarz kasacyjny Rocha Kräme-
ra oraz ostatni katalog biblioteki z uzupełnieniami310. Działania cenzury 
wobec wydawnictw kościelnych oraz kontrolę księgozbiorów religijnych 
w diecezji warmińskiej w okresie Polski Ludowej zreferował ks. Krzysztof 
Bielawny311. Na temat konfiskaty książek z biblioteki seminarium duchow-
nego w Olsztynie w 1960 r. pisał z kolei ks. Andrzej Kopiczko312.

17. SZKOLNIcTWO PARAFIALNE

Szkolnictwem parafialnym diecezji warmińskiej w drugiej połowie XVI 
wieku zajął się ks. Andrzej Kopiczko, kierując uwagę czytelnika na ustawy 
synodalne dotyczące tego rodzaju edukacji, sieć szkół parafialnych, budynki 
szkolne, charakterystykę nauczycieli, uczniów oraz programy nauczania313. 

307 H. Keferstein, Biblioteka kapituły fromborskiej, „Rocznik Olsztyński” 1981, t. 12-
13, s. 49-68; taż, Wydawnicze związki drukarzy braniewskich z Koroną i Biskupstwem (od 
1589 do 1773 r.), SW 27(1995), s. 175-195; por. A. Kopiczko, Historia regionalna na ła-
mach „Studiów Warmińskich”, s. 338.

308 L. Jarzębowski, Księgozbiór fromborski i braniewski na tle sytuacji kulturalnej 
Warmii i Pomorza, „Roczniki Biblioteczne” 20(1976), z. 1-2, s. 2-23.

309 J. Lichański, Biblioteka Collegium Societatis Iesu w Braniewie. Próba charakte-
rystyki, SW 27(1995), s. 309-324; tenże; Dzieła Marcina Kromera i Stanisława Hozjusza 
w bibliotekach szwedzkich. Rekonesans, SW 26(1994), s. 105-112.

310 P. Błażewicz, Katalogi Biblioteki Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Najświęt-
szego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście jako źródło do badań nad księ-
gozbiorami historycznymi na Warmii, SW 43(2006), s. 277-287.

311 K. Bielawny, Cezura i kontrola księgozbiorów religijnych w diecezji warmińskiej 
w okresie PRL-u, „Studia Elbląskie” 7(2007), s. 47-63.

312 A. Kopiczko, Konfiskata książek w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego 
„Hosianum” w Olsztynie w 1960 roku, KMW 2009, nr 3, s. 351-374.

313 A. Kopiczko, Szkolnictwo parafialne w diecezji warmińskiej w świetle akt wizytacyj-
nych z drugiej połowy XVI wieku, „Roczniki Teologiczne” 41(1994), z. 4, s. 29-70.
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Badania te zostały poszerzone o dwa kolejne stulecia314. Szkolnictwo para-
fialne na Warmii w latach 1565-1623 scharakteryzował Janusz Hochleitner, 
opisując szkoły parafialne, Sobór Trydencki, oświatę w kontekście postano-
wień soborowych, synod diecezjalny zwołany przez kard. Hozjusza, semi-
narium duchowne, wizytacje, inne synody diecezjalne, szkoły wyznaniowe, 
rolę sodalicji mariańskiej, znaczenie systemu edukacyjnego jezuitów, po-
zycję społeczną nauczycieli oraz edukację dziewcząt na Warmii315. Genezę, 
erygowanie oraz działalność szkoły muzycznej w Świętej Lipce w latach 
1722-1909 omówił ks. Jan Obłąk316.

18. VARIA

Spośród innego rodzaju publikacji na szczególną uwagę zasługuje 
Słownik Warmii autorstwa Jana chłosty, w którym zawarto hasła ukazujące 
historię regionu oraz przejawy aktywności jego mieszkańców. Oprócz bio-
gramów warto zwrócić uwagę na opisy wsi, miast, wydarzeń historycznych 
i wzmianki o instytucjach, organizacjach, periodykach i wydawnictwach317.

Ks. Andrzej Kopiczko jako jeden z pierwszych badaczy zajął się te-
matyką stosunków państwo–Kościół w okresie Polski Ludowej, co za-
owocowało wydaniem publikacji pt. Stosunki państwo–Kościół w diecezji 
warmińskiej w latach 1945-1950318. Szerokie spektrum dotyczące stanowi-
ska władz państwowych wobec Kościoła warmińskiego po drugiej wojnie 
światowej przedstawił on w odrębnej monografii319. Tej tematyce poświęcił 
również artykuł, w którym omówił m.in. represje władz komunistycznych 
wobec duchowieństwa oraz troskę pierwszych rządców diecezji wobec 
katolików polsko- oraz niemieckojęzycznych320. Jerzy Stefaniak opisał 

314 A. Kopiczko, Szkolnictwo parafialne na Warmii w XVII i XVIII wieku, KMW 1998, 
nr 3, s. 351-362.

315 J. Hochleitner, Szkolnictwo elementarne na Warmii w dobie potrydenckiej reformy 
katolickiej (1565-1623), „Echa Przeszłości” 1(2000), s. 41-62.

316 J. Obłąk, Szkoła muzyczna w Świętej Lipce 1722-1909, KMW 1960, nr 3, s. 351-379.
317 J. chłosta, Słownik Warmii (historyczno-geograficzny), Olsztyn 2002.
318 A. Kopiczko, Stosunki państwo–Kościół w diecezji warmińskiej w latach 1945-1950, 

Olsztyn 1994.
319 A. Kopiczko, Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej, 

Olsztyn 1996.
320 A. Kopiczko, Stosunek ks. Teodora Benscha i Adalberta Zinka do ludności miejsco-

wej, „Borussia” 1998-1999, nr 17, s. 138-145.
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w „Masovii” postawę księży katolickich wobec władz PRL w latach 1948-
1953321. Sytuacji duchowieństwa katolickiego w latach 1954-1959 poświę-
cił również artykuł Krzysztof Sychowicz322.

Najpopularniejsza forma pobożności ludowej w nowożytnej Europie, 
czyli bractwa religijne, posłużyły ks. Janowi Wiśniewskiemu do opraco-
wania studium pt. Pomezańskie bractwa religijne (do 1821 r.). Od począt-
ku XVII wieku na dawnych obszarach diecezji pomezańskiej powstało 
39 bractw. Należy się zgodzić z tezą autora, że powyższe organizacje mia-
ły na celu ugruntowanie świadomości religijnej wśród wiernych. W pracy 
przedstawiono także obiekty sakralne związane z działalnością tych or-
ganizacji323. Religijność potrydencką na Warmii scharakteryzował Janusz 
Hochleitner324. Ks. Wojciech Guzewicz opracował działalność Związku 
Katolickiego w diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej. W artykule po-
święconym tej tematyce wyszczególnił m.in. strukturę związku oraz scha-
rakteryzował koła parafialne tej organizacji325. Wprawdzie ruch trzeźwości 
w XIX wieku nie dotyczy sensu stricte zagadnień kościelnych, jednak jego 
krzewicielami byli z reguły księża, wśród których należy wymienić przede 
wszystkim ks. Walentego Tolsdorfa. Janusz Jasiński referując to zagadnie-
nie uwydatnił rolę bractw trzeźwości propagowanych w diecezji warmiń-
skiej326. Bractwa pielęgnujące śpiew liturgiczny w diecezji warmińskiej do 
1939 r. omówił z kolei ks. Andrzej Kopiczko327. O bractwach kościelnych 
Olsztyna pisał ks. Władysław Nowak328. Szerzeniu kultu Bractwa Opatrz-
ności Bożej w Bartągu poświęcił przyczynek Janusz Jasiński329.

321 J. Stefaniak, Postawy duchowieństwa katolickiego wobec władz państwowych w la-
tach 1948-1953, „Masovia” 3(2000), s. 131-141.

322 K. Sychowicz, Sytuacja duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej w la-
tach 1954-1959 – wybrane problemy, „Znad Pisy” 2004, nr 13, s. 151-162; por. J. chłosta, 
Przeszłość Warmii i Mazur na łamach naukowych czasopism regionalnych powstałych po 
1989 roku, KMW 2007, nr 3, s. 434.

323 J. Wiśniewski, Pomezańskie bractwa religijne (do 1821 r.), Olsztyn 2007.
324 J. Hochleitner, Religijność potrydencka na Warmii (1551-1655), Olsztyn 2000.
325 W. Guzewicz, Związek Katolicki w diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej, „Studia 

Ełckie” 2010, t. 12, s. 129-157.
326 J. Jasiński, Ruch trzeźwości na południowej Warmii w połowie XIX wieku, w: Mię-

dzy Prusami a Polską, s. 119-127.
327 A. Kopiczko, Bractwa pielęgnujące śpiew liturgiczny w diecezji warmińskiej do 

1939 roku, KMW 2002, nr 2, s. 241-249.
328 W. Nowak, Kult i życie liturgiczne bractw kościelnych Olsztyna, KMW 1992, nr 2, 

s. 99-107.
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329Ważnym zagadnieniem w dziejach diecezji warmińskiej były łosiery, 
czyli pielgrzymki do miejsc świętych. Pielgrzymki do Świętej Lipki do 
początku XX wieku zreferował Janusz Jasiński330. Ruch pielgrzymkowy 
na Warmii w okresie nowożytnym scharakteryzował Janusz Hochleit-
ner331. Jest on także autorem monografii o łosierach332. Tekst o począt-
kach 40-godzinnego nabożeństwa na Warmii udostępnił czytelnikom 
ks. Jan Obłąk333. Polskie i niemieckie tradycje w katolicyzmie na War-
mii do 1945 r. przybliżył ks. Andrzej Kopiczko334. Podjął się on również 
analizy historycznej dotyczącej duszpasterstwa akademickiego w Ol-
sztynie335. Opracowaniem godnym uwagi, które wpisuje się w badania 
dziejów liturgii, jest artykuł tegoż autora poświęcony rytuałowi biskupa 
Krzysztofa Szembeka336. Komentarz naukowy dotyczący serii źródeł do 
dziejów Warmii pt. Monumenta Historiae Warmiensis opublikował na ła-
mach „Ech Przeszłości” ks. Alojzy Szorc. Warto wspomnieć, że wydano 
jedynie trzynaście tomów źródeł. Do artykułu dołączono noty biograficz-
ne historyków warmińskich337.

Historię oraz znaczenie synodów w Kościele powszechnym i na War-
mii streścił ks. Andrzej Kopiczko338. Analizę prawną synodów diecezjal-
nych Kościoła warmińskiego z 1922 i 1932 r. przeprowadził ks. Adam 

329 J. Jasiński, Bractwo Opatrzności Bożej w Bartągu, w: Między Prusami a Polską, 
s. 177-180.

330 J. Jasiński, Pielgrzymki do Świętej Lipki od schyłku XVIII do początku XX wieku, w: 
Między Prusami a Polską, s. 181-199.

331 J. Hochleitner, Nowożytne pielgrzymki w życiu społecznym Warmii, „Echa Przeszło-
ści” 7(2006), s. 25-39.

332 J. Hochleitner, Warmińskie łosiery. Studium lokalnego pielgrzymowania, Olsztyn 
2013.

333 J. Obłąk, Początki 40-godzinnego nabożeństwa na Warmii, WWD 1958, nr 5, s. 26-31.
334 A. Kopiczko, Polskie i niemieckie tradycje w katolicyzmie na Warmii, „Studia Mi-

gracyjne – Przegląd Polonijny” 36(2010), z. 3, s. 49-63.
335 A. Kopiczko, Z dziejów duszpasterstwa akademickiego w Olsztynie, WWA 2006, 

nr 85, s. 75-83.
336 A. Kopiczko, Rytuał warmiński biskupa Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka z 1733 

roku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 32(1985), z. 4, s. 39-83; zob. również Agendy 
i rytuały diecezji warmińskiej (1574-1939), red. W. Nowak, Olsztyn 1999.

337 A. Szorc, Monumenta Historiae Warmiensis – seria źródeł do dziejów Warmii opub-
likowanych w latach 1860-1937 i jej wydawcy, „Echa Przeszłości” 10(2009), s. 161-190.

338 A. Kopiczko, O synodach diecezjalnych w Kościele powszechnym i na Warmii, 
WWA 2006, nr 84, s. 67-74.
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S. Ornatek339. O teologicznym znaczeniu zwołanego 29 lipca 2006 r. przez 
arcybiskupa Wojciecha Ziembę Pierwszego Synodu Archidiecezji War-
mińskiej pisał ks. Paweł Rabczyński340.

Losy domów pielgrzyma, ich znaczenie, funkcję oraz adaptację do 
różnych celów (szpital, hospicjum, przedszkole, dom rekolekcyjny i in.) 
przytoczył ks. Krzysztof Bielawny. Przy okazji odniósł się do pobytu Księ-
ży Marianów w Gietrzwałdzie w latach 1954-1957 oraz funkcjonowania 
Instytutu Katolickiego w Gietrzwałdzie w latach 1958-1999341. Inny tekst 
poświęcił miejscom rekolekcyjnym w diecezji warmińskiej w latach 1869-
1945. Wyodrębnił przy tym m.in. domy rekolekcyjne w Stoczku Warmiń-
skim, Braniewie, Reszlu, Pieniężnie, Ornecie, Królewcu, Braniewie, Lidz-
barku Warmińskim, Reszlu i Gietrzwałdzie342.

O sakrze i sukcesji święceń biskupich pasterzy diecezji i metropolii 
warmińskiej pisał Krzysztof R. Prokop343. Monografię dotyczącą przy-
chodów i uposażenia pracowników kościelnych w diecezji pomezańskiej 
w XVI-XVIII wieku wydał drukiem ks. Jan Wiśniewski344. Studium sta-
nowiące analizę działalności charytatywnej duchowieństwa warmińskiego 
w XIX wieku zaprezentował ks. Andrzej Kopiczko345. O formacji ducho-
wieństwa za czasów biskupów Augustyna Bludaua i Maksymiliana Kallera 
pisał ks. Adam Ornatek346. Relację trzech księży katolickich, ks. Johannesa 
Hellera, ks. Karola Foxa i ks. Józefa Piecochy, na temat pierwszej wojny 
światowej w powiecie szczycieńskim przybliżył Jan chłosta347. Ks. Ko-

339 A.S. Ornatek, Die ermländischen Diözesansynodem 1922 und 1932, Münster 2001.
340 P. Rabczyński, Synod diecezjalny odpowiedzią na znaki czasu, SW 44-45(2007/2008), 

s. 231-241.
341 K. Bielawny, Historia indywidualna i uniwersalna Gietrzwałdu (1877-2002), SW 

41-42(2004/2005), s. 247-267.
342 K. Bielawny, Domy i miejsca rekolekcyjne w diecezji warmińskiej w latach 1869-

1945, SW 43(2006), s. 47-67.
343 K.R. Prokop, Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji oraz metropolii 

warmińskiej w dwóch ostatnich stuleciach, SW 47(2010), s. 143-168.
344 J. Wiśniewski, Uposażenie kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji 

pomezańskiej (XVI-XVIII w.), Olsztyn 2013.
345 A. Kopiczko, Charitable Initatives of Warmia’s Clergy in the 19th Century, „Echa 

Przeszłości” 12(2011), s. 113-121.
346 A. Ornatek, Poseminaryjna formacja duchowieństwa w diecezji warmińskiej w cza-

sach biskupów Augustyna Bludau’a i Maksymiliana Kallera, WWA 1999, nr 43, s. 73-90.
347 J. chłosta, Pierwsza wojna światowa w powiecie szczycieńskim w relacjach trzech 

księży katolickich, „Rocznik Mazurski” 17(2013), s. 8-12.
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piczko omówił duszpasterstwo jeńców wojennych i robotników przymuso-
wych w diecezji warmińskiej w latach 1939-1945348.

Koegzystencję ewangelików i katolików na ziemi nidzickiej ukazał 
ks. Krzysztof Bielawny349. Grekokatolikom na Warmii i Mazurach poświęci-
ła tekst Anna Korzeniewska350. Epidemiami cholery wśród katolików Żuław 
Wielkich i Małych oraz Powiśla w XIX wieku zajął się ks. Wojciech Za-
wadzki. Podstawową bazą źródłową stały się kościelne księgi metrykalne351. 
Tenże autor pisał również o sekcie rzekomej wizjonerki Justyny Dargiel352.

Powitania biskupów warmińskich na granicy diecezji warmińskiej 
w wiekach XVI-XVIII zreferował ks. Andrzej Kopiczko353. Pieczęcie kan-
celarii biskupiej i kapitulnej na Warmii scharakteryzował ks. Jan Obłąk354. 
Monografię dotyczącą herbów biskupów warmińskich wydał drukiem 
Edward Gigilewicz355. O współczesnej heraldyce kościelnej odnoszącej 
się do metropolii warmińskiej pisała Irena Makarczyk356. Badania nad 
historiografią Kościoła warmińskiego po 1945 r. udostępnił czytelnikom 
ks. Kopiczko357.

348 A. Kopiczko, Duszpasterstwo jeńców wojennych i robotników przymusowych w die-
cezji warmińskiej w latach 1939-1945, KMW 2001, nr 2, s. 207-216.

349 K. Bielawny, Nidzica i okolice. Katolicy i ewangelicy po 1945 roku, Gietrzwałd 
2012.

350 A. Korzeniewska, Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach po II wojnie świa-
towej, SW 43(2006), s. 69-89; A. Korzeniewska-Lasota, Władze państwowe wobec Kościoła 
greckokatolickiego na Warmii i Mazurach w latach 1956-1970, SW 46(2009), s. 207-219.

351 W. Zawadzki, Epidemie cholery wśród katolików Żuław Wielkich i Małych oraz 
Powiśla w XIX wieku, „Studia Elbląskie” 11(2010), s. 23-46.

352 W. Zawadzki, Justyna Dargiel (1860-1926) – z dziejów warmińskiej sekty, SW 
48(2011), s. 263-273.

353 A. Kopiczko, Powitania biskupów warmińskich na granicy diecezji w wiekach XVI-
-XVIII, WWA 2006, nr 85, s. 57-63.

354 J. Obłąk, Pieczęcie kancelarii biskupiej i kapitulnej na Warmii, „Rocznik Olsztyń-
ski” 1959, t. 2, s. 119-134.

355 E. Gigilewicz, Herby biskupów warmińskich, Lublin 2001.
356 I. Makarczyk, Współczesna heraldyka kościelna na przykładzie rządców diecezji 

metropolii warmińskiej, w: Polska heraldyka kościelna. Tradycja i współczesność. Konfe-
rencja naukowa 11 grudnia 2006 r., red. P. Dudziński, K. Łatak, Kraków–Kamień 2007, 
s. 37-47.

357 A. Kopiczko, Die neueste Geschichte der Diözese Ermland in der polnischen 
Historiographie nach 1945, w: Kirchen- und Kulturgeschichtsschreibung in Nordost- und 
Ostmitteleuropa. Initiativen, Methoden, Theorien, hrsg. R. Bendel, H.-J. Karp, J. Köhler, 
Berlin–Münster 2006, s. 139-152; A. Kopiczko, Historia regionalna na łamach „Studiów 
Warmińskich”, s. 317-352.
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*

Prezentowane w niniejszym artykule publikacje nie wyczerpują dorob-
ku naukowego historyków zajmujących się dziejami Kościoła na Warmii, 
Mazurach i Powiślu. Określają jednak zainteresowania badawcze oraz wy-
znaczają kierunek dalszych eksploracji. Warto zaznaczyć, że praca wielu 
naukowców, a zwłaszcza regionalistów, przyczyniła się do pełniejszego 
zrozumienia procesów dokonujących się na przestrzeni dziejów lokalnego 
Kościoła. Wartość merytoryczna omówionych publikacji znalazła uznanie 
w licznych ośrodkach historycznych w kraju i za granicą, co może świad-
czyć o odpowiedzialności i obiektywizmie w odczytywaniu prawdy dzie-
jowej ukrytej pod wielowiekową warstwą kulturowych tradycji.

Historiographical output of Polish historians of the Church  
of the last fifty years in Warmia, Mazury and Powiśle

Summary

The interest in the history of the catholic church in Warmia, Mazury and 
Powiśle can be traced back to pre-war times. After World War II, the tradition 
connected with the educational centre of Braniewo was continued. The major part 
of articles on history was published during the times of the Polish People’s Re-
public in the periodical named Studia Warmińskie (The Warmia Studies). After 
the creation of the Metropolitan Archdiocese of Warmia (1992), studies pertaining 
to the church history of particular regions, deaneries and parishes became more 
important. During the last fifty years, the studies have concentrated on such issues 
as editing, translation, history of (arch)dioceses, topics related to prominent repre-
sentatives of the local church (cardinal Stanislaus Hosius, Bishop Martin cromer, 
Nicolaus copernicus, Ignacy Krasicki), priests, Saint Bruno and Saint Adalbert, 
the blessed Dorothea of Montau and Regina Protmann, gatherings, diocese insti-
tutions, the history of parishes and churches, national and linguistic conditioning, 
research on books and parish schooling.

Key words: Historiography, Polish historians of the church in Warmia, Mazury 
and Powiśle, cardinal Stanislaus Hosius, Nicolaus copernicus, (Arch)diocese of 
Warmia
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GNIEZNO I POZNAŃ JAKO GŁÓWNE OŚRODKI  
WIELKOPOLSKIEJ MYŚLI  HISTORYCZNO-KOŚCIELNEJ 

OSTATNIEGO PÓŁWIECZA (1964-2014)

Wielkopolska przez wieki stanowiła kościec państwa polskiego oraz 
centrum narodowej tożsamości. Nic więc dziwnego, że ziemia ta, jej bo-
gata tradycja i niezwykła historia rozbudzały zainteresowanie wśród ko-
lejnych pokoleń historyków zgłębiających różnorodne przejawy życia 
politycznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego czy też militarne-
go kolebki Polski. Poczesne miejsce w tych badaniach przypadło historii 
Kościoła. Uwagę adoratorów muzy Klio – wywodzących się zasadniczo ze 
stanu duchownego – przykuwały wieloaspektowe zagadnienia odnoszące 
się do organizacji Kościoła i jego uposażenia, kultu świętych, a zwłasz-
cza życia i męczeństwa św. Wojciecha, aktywności kościelnej wybitnych 
hierarchów (szczególnie prymasów Polski), działalności nieprzeciętnych 
księży społeczników i duszpasterzy, a także martyrologii okresu II wojny 
światowej. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie tematyką odnoszą-
cą się do powojennych dziejów wielkopolskich wspólnot eklezjalnych, co 
znalazło swoje odzwierciedlenie w badaniach najmłodszej generacji wiel-
kopolskich historyków Kościoła.

Zasadniczym celem niniejszego opracowania staje się zatem przy-
bliżenie sylwetek poszczególnych historyków Kościoła działających 
w Wielkopolsce, jak i spojrzenie na ich dokonania, co umożliwia uka-
zanie ich wkładu w rozwój nauki, którą przyszło im współtworzyć. Nie-
przypadkowa okazuje się również cezura czasowa ograniczona do ostat-
niego półwiecza1. Została ona zasugerowana faktem jubileuszu 50-lecia 
Zjazdu Historyków Kościoła, w których obradach niejednokrotnie brali 
oni aktywny udział.

1 Wcześniejszy okres w rozwoju historycznych ośrodków wielkopolskich opracował 
L. Wilczyński. Zob. L. Wilczyński, Kościelne ośrodki badań historycznych w Wielkopolsce 
na przełomie XIX i XX wieku, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 5(2006), s. 235-255.
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1. GNIEZNO

Rok 1964 dla gnieźnieńskiego środowiska historycznego okazał się prze-
łomowy. Wówczas bowiem, po ukończeniu studiów specjalistycznych z za-
kresu historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, powrócił do 
Gniezna ks. Marian Aleksandrowicz (1935-2010)2. Kilka miesięcy wcześ-
niej uzyskał on magisterium, pisząc pod kierunkiem ks. prof. Mieczysława 
Żywczyńskiego pracę: Początkowe dzieje seminarium gnieźnieńskiego 1602-
1718 (1963). Młodego adepta historii Kościoła zatrudniono początkowo na 
stanowisku notariusza w gnieźnieńskiej Kurii Metropolitalnej, ale wkrótce 
zlecono mu pracę odpowiadającą uzyskanemu wykształceniu, został archi-
wistą w powołanym do istnienia cztery lata wcześniej Archiwum Archidie-
cezjalnym w Gnieźnie. Z instytucją tą, jak miała pokazać przyszłość, związał 
się do końca życia. Wykonując sumiennie powierzone mu zadania, nie zre-
zygnował jednak z dalszych studiów historycznych w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim, stąd też na przełomie 1966 i 1967 r. skorzystał z rocz-
nego urlopu naukowego, który przybliżył go do zrealizowania powziętego 
zamiaru. Zaczął wówczas pisać, pod kierunkiem dawnego promotora, pracę 
doktorską: Archidiakonat gnieźnieński w latach 1706-1721, którą obronił 
w 1973 r. Uzyskawszy stopień doktorski mógł się włączyć w różne przedsię-
wzięcia naukowe i dydaktyczne, z czego skwapliwie skorzystał. W 1976 r. 
został zastępcą redaktora naczelnego periodyku „Studia Gnesnensia”, a na-
stępnie sekretarzem w redakcji tegoż czasopisma naukowego. Wykładał hi-
storię Kościoła oraz patrologię w różnych instytutach katolickich szkolnictwa 
wyższego Gniezna i Bydgoszczy – seminariach i studiach katechetycznych. 
Pełnił również wiele funkcji na forum krajowym. Był członkiem Stowarzy-
szenia Archiwistów Polskich, Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, To-
warzystwa Naukowego KUL oraz rad programowych Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc-
ławiu. Jego wielorakie zaangażowanie sprawiło, że 18 grudnia 1985 r. został 
mianowany kustoszem Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, a sześć 
lat później – w 1991 r. – dyrektorem tejże instytucji3.

2 M. Sołomieniuk, Wspomnienie pośmiertne, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnień-
skiej” 46(2011) nr 4, s. 725-726; L. Wilczyński, Ks. dr Marian Aleksandrowicz (1935-2010), 
„Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 10(2010), s. 385-390.

3 K. Śmigiel, Sylwetki zmarłych dyrektorów i pracowników Archiwum Archidiecezjal-
nego i Muzeum Archidiecezji w Gnieźnie, „Studia Gnesnensia” [dalej: StGn] 25(2011), s. 456.
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Umiejętności i rozwagę ks. Aleksandrowicza docenił arcybiskup Hen-
ryk Muszyński. W 2006 r. powołał go na przewodniczącego Archidiece-
zjalnej Komisji Historycznej, która zajęła się badaniem inwigilacji ducho-
wieństwa w latach 1945-1989. Funkcję tę zachował również w utworzonej 
w lutym 2007 r. Międzydiecezjalnej Komisji Historycznej (dla archidie-
cezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej) i piastował ją do 2008 r. Tak 
szerokie zaangażowanie nie uszło uwadze bezpośrednich przełożonych, 
jak i gremiów przyznających nagrody i wyróżnienia, stąd też doczekał się 
uhonorowania w postaci kanonikatu gremialnego w Kapitule Prymasow-
skiej w Gnieźnie (1991) oraz odznaczeń w postaci nagrody specjalnej od 
Towarzystwa Miłośników Gniezna (2005) i odznaki Zasłużony dla Kultury 
Polskiej (2007)4.

Ksiądz Aleksandrowicz znany jest również, a może przede wszyst-
kim, ze swoich publikacji. Opublikował ponad 60 artykułów nauko-
wych i popularnonaukowych odnoszących się do dziejów archidiecezji 
gnieźnieńskiej w różnych jej okresach historycznych, które zamieszczał 
w wydawnictwach o charakterze leksykalnym (Encyklopedia Katolicka, 
Słownik polskich teologów katolickich, Księża społecznicy w Wielkopolsce 
1894-1919), jak również w periodykach naukowych: „Studia Gnesnensia”, 
„Nasza Przeszłość”, „Roczniki Humanistyczne”, „Roczniki Teologiczno-
-Kanoniczne”. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się zasad-
niczo wokół następujących zagadnień: początkowe dzieje seminarium 
gnieźnieńskiego5, dzieje archidiecezji gnieźnieńskiej6, biografistyka du-
chowieństwa wielkopolskiego7. Sporo uwagi poświęcał również popula-

4 Ks. Marian Aleksandrowicz, w: Kanonicy Kapituły Katedralnej Gnieźnieńskiej 
1918-2009, red. B. czyżewski i K. Wętkowski, Gniezno 2010, s. 282.

5 Początki Seminarium Duchownego w Gnieźnie (1602-1718), w: Księga Jubileuszo-
wa Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie 1602-2002, red. P. Po-
deszwa i W. Polak, Gniezno 2002, s. 17-23; Początkowe dzieje seminarium duchownego 
w Gnieźnie (1602-1718), „Nasza Przeszłość” 1966, t. 24, s. 167-185; Seminarium Duchowne 
w Gnieźnie w latach 1602-1718, w: Studia historyczne, red. M. Żywczyński i Z. Zieliński, 
t. I, Lublin 1968, s. 267-314.

6 Gnieźnieńska archidiecezja. I. Dzieje, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 
1989, kol. 1173-1179; Metropolia gnieźnieńska do Soboru Trydenckiego, w: Gniezno mater 
ecclesiarum Poloniae. Katalog wystawy 10 marca-30 kwietnia 2000 roku, red. S. Pasiciel, 
Gniezno 2000, s. 55-63; Zarys dziejów archidiecezji gnieźnieńskiej, „Rocznik Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej” 2010, s. 19-67.

7 Stanisław Szembek, arcybiskup gnieźnieński (1706-1721), StGn 1(1975), s. 29-49; 
Kardynał Edmund Dalbor jako arcybiskup gnieźnieński i poznański, StGn 3(1977), s. 293-
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ryzacji wiedzy o najstarszej polskiej archidiecezji, czego wyrazem było 
przyjmowanie w archiwum licznych grup zwiedzających. Ostatnie lata 
jego życia naznaczone były nieustannym zmaganiem się z licznymi choro-
bami. Zmarł 2 lutego 2010 r., w 74. roku życia8.

W 1965 r. wrócił do Gniezna, ukończywszy studia specjalistyczne 
w Lublinie, ks. Kazimierz Śmigiel. Ten rodowity bydgoszczanin – rocznik 
1933 – po święceniach kapłańskich (1957) i czteroletniej pracy duszpa-
sterskiej w Wylatowie (1957-1960) i we wrzesińskiej farze (1960-1961), 
został w 1961 r. skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii 
moralnej (KUL), które wkrótce zamienił na historię Kościoła. Pod kierun-
kiem ks. prof. Mieczysława Żywczyńskiego przygotował najpierw pracę 
magisterską: Kult katolicki w parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej nale-
żących do okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939-1945, 
obronioną w 1964 r., a rok później pracę doktorską: Walka władz hitlerow-
skich z katolickim kultem religijnym na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej 
w latach 1939-1945 (1965)9. W Gnieźnie początkowo został zatrudniony 
w Archiwum Archidiecezjalnym (do 1970 r.), a od października 1967 r. 
podjął dodatkowo wykłady w miejscowym seminarium duchownym. 
Zastąpił tym samym innego historyka, ks. Franciszka Kryszaka (1913-
1970)10, który ustąpił ze stanowiska z powodów zdrowotnych. W 1968 r. 
został ustanowiony ponadto dyrektorem biblioteki seminaryjnej (funkcję 
sprawował do 1983 r.). Nie zrezygnował jednak z dalszego dokształca-

307; Biogramy księży w wydawnictwach leksykalnych: Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), 
oprac. J. R. Bar, Warszawa 1981; Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik 
biograficzny, t. I, Gniezno 1992; Encyklopedia Katolicka, t. III-XIV, Lublin 1979-2010.

8 K. Śmigiel, Sylwetki zmarłych, s. 456.
9 Wersja skrócona ukazała się drukiem: Walka władz hitlerowskich z katolickim kul-

tem religijnym na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1939-1945, w: Studia histo-
ryczne, red. M. Żywczyński i Z. Zieliński, t. II, Lublin 1968, s. 251-387.

10 Ks. Franciszek Kryszak urodził się 13 grudnia 1913 r. Święcenia kapłańskie przyjął 
22 maja 1937 r., a następnie pracował jako wikariusz w Pleszewie. Okupację przeżył w Ra-
domiu. W marcu 1945 r. objął w administrację parafie czermin i Broniszewice. W 1948 r. 
obronił na Wydziale Teologicznym UJ pracę doktorską pt. Adam I Konarski biskup poznań-
ski (1562-1574), napisaną pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Glemmy, a rok później został 
przeniesiony na probostwo w Łubowie. W latach 1954-1967 był wykładowcą historii Koś-
cioła w seminarium gnieźnieńskim. Opracował dokumentację związaną z gnieźnieńskimi 
obchodami Sacrum Millenium Poloniae. Zmarł 14 września 1970 r. Zob. M. Banaszak, Kry-
szak Franciszek, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981 [dalej: SPTK], t. VI, 
red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 232-234.
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nia i wkrótce rozpoczął pracę nad rozprawą habilitacyjną, którą poświę-
cił tematowi: Kościół katolicki w Kraju Warty 1939-194511. Stała się ona 
podstawą, oprócz pozostałego dorobku naukowego, uzyskania w 1976 r. 
stopnia doktora habilitowanego. Dopełnieniem tej ścieżki naukowej było 
uzyskanie przez niego w 1994 r. tytułu profesora nauk humanistycznych, 
dzięki czemu mógł się w pełni włączyć w działalność Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Bydgoszczy (przekształconej następnie w Uniwersytet Ka-
zimierza Wielkiego), w której w latach 1998-2004 wykładał historię Polski 
XIX i XX wieku. Mimo przejścia w 2004 r. na emeryturę nie zarzucił dy-
daktyki, nadal się nią zajmuje prowadząc wykłady w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Bydgoszczy12.

Obok pracy dydaktycznej ks. Śmigiel aktywnie zaznaczył swój 
udział w sympozjach, poświęconych zwłaszcza św. Wojciechowi, orga-
nizowanych chociażby z okazji 1000-lecia męczeńskiej śmierci tego pa-
trona Polski (1997). Uczestniczył ponadto w realizacjach telewizyjnych 
poświęconych życiu tegoż męczennika, a w jednym z nich – „Śladami 
św. Wojciecha” – wystąpił jako aktor, narrator i konsultant merytorycz-
ny. Zasadnicze pole działalności naukowej ks. Śmigla stanowiła jednak 
praca pisarska i edytorska, która wzmogła się szczególnie od początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku13. W jej efekcie powstały m.in. książki: 
Św. Wojciech Sławnikowic (Gniezno 19931, 19972), Florian Stablewski, 
arcybiskup gnieźnieński i poznański 1841-1906 (Gniezno 1993), Anto-
ni Laubitz, biskup pomocniczy gnieźnieński 1861-1939 (Gniezno 1994), 
Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski 
(Poznań 2002), Archidiecezja gnieźnieńska w świetle sprawozdań dusz-
pasterskich 1950-1981 (Bydgoszcz 2007). Już z tej krótkiej listy widać 
uniwersalność zainteresowań badawczych ks. Śmigla, które z biegiem lat 
ewoluowały. Początkowo koncentrowały się wokół problematyki związa-
nej z okresem II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej, później jednak 
zostały chronologicznie poszerzone i objęły całość dziejów archidiece-
zji świętowojciechowej. Dzięki temu można wyróżnić następujące pola 

11 W formie wydawniczej uzyskała ona tytuł: Kościół katolicki w tzw. Okręgu Warty 
1939-45, Lublin 1979.

12 cz. Pest, Śmigiel Kazimierz, w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL 
w latach 1945-1989. Pomordowani – więzieni – wygnani, t. III, red. J. Myszor, Warszawa 
2006, s. 243-244.

13 Wcześniej ukazała się drukiem jego książka: Ks. Piotr Wawrzyniak. Człowiek. Ka-
płan. Społecznik, Poznań 1985.
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badawcze tegoż historyka: 1) działalność wybitnych postaci Kościoła 
w Wielkopolsce (m.in. Edwarda Likowskiego, Floriana Stablewskiego, 
Antoniego Laubitza, Piotra Wawrzyniaka); 2) życie, męczeństwo i kult św. 
Wojciecha; 3) dzieje prymasostwa w Polsce. Tak szerokie zainteresowania 
zaowocowały 168 publikacjami (stan na grudzień 2013 r.), na które składa 
się 16 książek (11 samodzielnych, 3 edycje źródłowe, jedna pod redakcją 
i jedna we współudziale) oraz 142 artykuły14. Dla przykładu, nadmienić 
można, że jedna z prac stanowiących edycję źródeł: Die statischen Erhe-
bungen über die deutschen Katholiken in den Bistümern Polens 1928 und 
1936 ukazała się w Niemczech w renomowanym wydawnictwie J.G. Her-
der – Instytut w Marburgu a/L (1992). Szczególnie publikacje wydawane 
za zagranicą15 sprawiły, że gnieźnieński historyk Kościoła został zaliczony 
do cenionych badaczy dziejów Kościoła polskiego nie tylko na gruncie 
macierzystym, ale także w szerszym kręgu nauki europejskiej. Potwierdze-
niem tej opinii mogą być słowa prof. czesława Łuczaka, który stwierdził, 
że prace ks. Śmigla „charakteryzują się wysokimi walorami naukowymi, 
korygują błędne tezy i informacje zadomowione w polskiej i niemieckiej 
literaturze naukowej; są dziełami poważnymi, w sposób wyczerpujący 
i kompetentny omawiającymi zagadnienia wchodzące w ich zakres tema-
tyczny; wypełniają one istotne luki występujące w polskiej historiografii 
i zapewne zajmą w niej trwałe miejsce”16. Ta rzetelność sprawiła, że został 
nagrodzony licznymi wyróżnieniami: Nagrodą naukową im. Włodzimie-
rza Pietrzaka (1996), trzykrotnie Nagrodą II stopnia Rektora Akademii 
Bydgoskiej za szczególne osiągnięcia naukowe (2002, 2003, 2004) oraz 
dwukrotnie Nagrodą naukową Towarzystwa Miłośników Gniezna (1993, 
2002)17. Nie spoczął jednak na laurach i w dalszym ciągu podejmuje prace 
badawcze, przygotowując do druku monografię poświęconą prymasostwu 
i prymasom Polski w dziejach narodu polskiego.

W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku do wspomnianych już 
gnieźnieńskich historyków Kościoła dołączył ks. czesław Pest, sprawny 
badacz eklezjalnych dziejów Wielkopolski XIX i XX wieku. Zaznaczyć 
należy, że był on dobrze przygotowany tak pod względem merytorycz-

14 Informacja od ks. K. Śmigla z dnia 5 kwietnia 2014 r.
15 W Niemczech ukazała się również książka: Die katholische Kirche im Reischsgau 

Wartheland 1939-1945 (Dortmund 1984), która była tłumaczeniem rozprawy habilitacyjnej.
16 Życie i działalność ks. prof. zw. dra hab. Kazimierza Śmigla, StGn 18(2004), s. 13.
17 J. Nadoliński i W. Występski, Gnieźnianie 1984-2008, Gniezno 2011, s. 121.
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nym, jak i metodologicznym. Jego zamiłowania do nauki historycznej dały 
o sobie znać już w trakcie studiów seminaryjnych (1983-1989), gdy zde-
cydował się na pisanie pracy magisterskiej pod kierunkiem ks. prof. Ka-
zimierza Śmigla. Opracował wówczas zagadnienie: Dzieje parafii Świętej 
Trójcy w Strzelnie w latach 1837-1918, stanowiące wstęp do dalszych i po-
ważniejszych prac naukowych. Po święceniach kapłańskich, które przyjął 
z rąk prymasa Józefa Glempa w 1989 r., został ustanowiony wikariuszem 
we wrzesińskiej parafii pw. Świętego Ducha. Wewnętrzny upór sprawił, 
że mimo licznych obowiązków duszpasterskich zdecydował się na pod-
jęcie eksternistycznych studiów z historii Kościoła w Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie. Na uczelni tej związał się naukowo z ks. prof. 
Franciszkiem Stopniakiem i pod jego kierunkiem napisał rozprawę dok-
torską pt. Bractwa i stowarzyszenia kościelne katolików świeckich w ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1848-1939. Pracę tę obronił w 1996 r., 
gdy już od czterech lat był zatrudniony w Archiwum Archidiecezjalnym 
w Gnieźnie. Jako pracownik merytoryczny tejże instytucji czynnie włą-
czył się w przygotowywanie jubileuszy: 1000-lecia męczeńskiej śmierci 
św. Wojciecha (1997) oraz obchodów 1000-lecia zjazdu gnieźnieńskiego 
(2000). Zaangażowanie to nie przeszkodziło mu w podjęciu działalności 
dydaktycznej. W roku akademickim 2000/2001 został zatrudniony jako 
adiunkt Zakładu Historii Kościoła Wydziału Teologicznego w Poznaniu 
i wykładał w sekcjach zamiejscowych wydziału – w Gnieźnie i Kazimie-
rzu Biskupim. Wówczas też rozpoczął kwerendę w archiwach polskich 
i zagranicznych, co zaowocowało przygotowaniem rozprawy: Kardynał 
Edmund Dalbor (1869-1926). Pierwszy Prymas Polski Odrodzonej, która 
oprócz pozostałego dorobku naukowego posłużyła za podstawę do prze-
prowadzenia kolokwium habilitacyjnego (9 maja 2005). Siedem miesięcy 
później (16 stycznia 2006), jadąc na wykłady do Kazimierza Biskupiego, 
zginął w wypadku samochodowym w Kleczewie18. Mimo młodego wieku, 
w chwili śmierci liczył niespełna 42 lata, zdążył opublikować 4 książki: 
Parafia błogosławionej Jolenty w Gnieźnie w latach 1981-2000 (Gniezno 
2000), Zjazd Gnieźnieński. Milenium Archidiecezji i Metropolii Gnieź-
nieńskiej (Materiały źródłowe) (Gniezno 2001), Kardynał Edmund Dalbor 

18 M. Różański, Ks. dr hab. Czesław Pest (1964-2006), „Archiva Ecclesiastica” 
3(2006), nr 3, s. 117-119; L. Wilczyński, Ks. dr hab. Czesław Pest (1964-2006) – kapłan 
i naukowiec, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 6(2007), s. 395-300; tenże, Ksiądz doktor 
habilitowany Czesław Pest (1964-2006), „Archiwista Polski” 2006, nr 4, s. 103-109.
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1869-1926. Pierwszy Prymas Polski Odrodzonej (Poznań 2004), Rekto-
rzy Seminarium Duchownego w Gnieźnie 1602-2005 (Gniezno 2005) oraz 
blisko 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii 
archidiecezji gnieźnieńskiej zamieszczanych w wydawnictwach o charak-
terze leksykalnym (m.in. w Leksykonie duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, Słowniku polskich teologów katolickich), pe-
riodykach naukowych (m.in. w „Archiwach, Bibliotekach i Muzeach Koś-
cielnych”, „colloquia Theologica Adalbertina”, „Poznańskich Studiach 
Teologicznych”, „Studiach Gnesnensia”), jak i popularnych czasopismach: 
„Goniec Kujawski”, „Niedziela Gnieźnieńska”, „Wieści ze Strzelna”, 
„Ziemia Kujawska”.

Śmierć ks. Pesta, niespodziewana i przedwczesna, była dla ośrodka 
gnieźnieńskiego niepowetowaną stratą. W zaistniałej sytuacji arcybiskup 
Henryk Muszyński przystąpił do poszukiwania kandydata, który mógłby 
podjąć studia z dziedziny, którą sam uważał – obok biblistyki – za najtrud-
niejszą. Wybór padł na ks. Łukasza Kruckiego, który święcenia kapłań-
skie przyjął z jego rąk w 2006 r. Wraz z początkiem roku akademickiego 
2007/2008 rozpoczął on studia z zakresu historii Kościoła w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim i pod kierunkiem ks. prof. Jana Walkusza przy-
gotował pracę doktorską: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne 
w Gnieźnie (1953-1992), którą obronił z wyróżnieniem w 2011 r. Po po-
wrocie do Gniezna objął obowiązki wikariuszowskie w parafii chrystusa 
Wieczystego Kapłana, a jednocześnie został pracownikiem merytorycz-
nym w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Jego zainteresowania 
badawcze oscylują wokół spraw związanych z dziejami ustroju archidie-
cezji gnieźnieńskiej, problematyki kształcenia duchowieństwa oraz sze-
roko pojmowanych dziejów teologii. Wyniki swoich badań opublikował 
już m.in. w czasopismach: „Ateneum Kapłańskie”, „Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne”, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” oraz „Roczniki 
Historii Kościoła”.

Omawiając osiągnięcia historyczno-kościelne ośrodka gnieźnieńskie-
go w minionym półwieczu, nie sposób nie wspomnieć wreszcie o dzia-
łalności bezhabitowej siostry doktor Jadwigi Rył, członkini Zgromadze-
nia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, która przybywszy go Gniezna na 
początku lat sześćdziesiątych XX wieku, jako kwerendzistka gromadząca 
materiały do dwutomowej monografii: Katedra gnieźnieńska19, została do-

19 Katedra gnieźnieńska, t. I-II, red. A. Świechowska i J. Zachwatowicz, Poznań 1970.
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strzeżona przez ówczesnego dyrektora archiwum – ks. Władysława Zien-
tarskiego – i zatrudniona na stanowisku kustosza Biblioteki Kapitulnej. Na 
tym stanowisku pozostawała przez blisko 40 lat (do 2004 r.). Opracowy-
wała znaczną część zbiorów tej szacownej biblioteki, a następnie publi-
kowała przygotowane inwentarze w „Archiwach, Bibliotekach i Muzeach 
Kościelnych” oraz „Studiach Gnesnensia”20. Autorytet i doświadczenie 
siostry doktor ułatwiły jej nawiązanie współpracy z Biblioteką Narodo-
wą oraz British Museum w Londynie, co niewątpliwie było świadectwem 
uznania dla całego środowiska gnieźnieńskich historyków Kościoła21.

2. POZNAń

Minione półwiecze także dla rozwoju poznańskiego ośrodka histo-
ryczno-kościelnego okazało się przełomowe, aczkolwiek okres ten został 
otwarty przez bolesne wydarzenie, którym była śmierć ks. prof. Józefa No-
wackiego (28 kwietnia 1964)22. Ten znakomity znawca średniowiecznych 
dziejów Kościoła w Polsce, jak i macierzystej (archi)diecezji poznańskiej 
pozostawił po sobie dorobek naukowy liczący 93 pozycje23, wśród których 
znalazło się m.in. monumentalne, dwutomowe dzieło: Dzieje archidiecezji 

20 Do najważniejszych jej publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa należą: Biblioteka 
katedralna w Gnieźnie w latach 1650-1975, nadb. ABMK 51(1985); Biblioteka katedral-
na w Gnieźnie, nadb. ABMK 32-33(1976) i 36(1978); Biblioteka Kolegium Penitencjarzy 
przy kościele metropolitalnym w Gnieźnie w świetle zachowanych inwentarzy, StGn 2(1976), 
s. 205-223; Katalog inkunabułów zespołu seminaryjnego biblioteki katedralnej w Gnieź-
nie, nadb. ABMK 25(1972); Katalog książek biblioteki pobernardyńskiej w Bydgoszczy, 
StGn 8(1984-85), s. 295-350; Katalog rękopisów biblioteki katedralnej w Gnieźnie, nadb. 
ABMK 45(1982) i 46(1983); Losy biblioteki bernardynów w Bydgoszczy po kasacie klasztoru 
w świetle odnalezionych dokumentów, StGn 7(1982-83), s. 337-348; Losy biblioteki katedral-
nej w Gnieźnie pod zaborem pruskim, „Roczniki Biblioteczne” 39(1985), z. 1-2, s. 349-364; 
Najstarszy spis książek (1608 r.) biblioteki katedralnej w Gnieźnie, StGn 1(1975), s. 229-251.

21 B. Gazdowska, O księgach nie zapomnę…, „Przewodnik Katolicki Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej” 2004, nr 42, s. 26.

22 M. Banaszak, Ksiądz Józef Nowacki – historyk Kościoła w Polsce, w: J. Nowa-
cki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. II, Poznań 1964, 
s. 967-970; K. Karłowski, Śp. ks. Józef Nowacki, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Po-
znańskiej” [dalej: MKAP] 16(1965), s. 116-117; A. Weiss, Nowacki Józef, w: Encyklopedia 
Katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 27-28.

23 M. Banaszak, Nowacki Józef (1897-1964), w: SPTK, t. VI, s. 553-556.
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poznańskiej24, cenne wydawnictwo źródłowe: Księga uposażenia diecezji 
poznańskiej z roku 1510 (Poznań 1950), oraz fundamentalne opracowa-
nie odnoszące się do dziejów prymasostwa: De archiepiscopi Gnesnen-
sis dignitate ac praerogativa primatiali25. W związku z poniesioną stra-
tą, wydawać się mogło, że poznańskie środowisko historyczne nie będzie 
w stanie nikim jej zrekompensować. Życie jednak nie lubi pustki. I tak 
pierwszym kontynuatorem prac ks. prof. Nowackiego został ks. Stefan 
Hain (1903-1979), następca zmarłego na stanowisku dyrektora Archiwum 
Archidiecezjalnego w Poznaniu. Historyk ten był należycie przystosowany 
do obowiązku powierzonego mu przez arcybiskupa Antoniego Baraniaka. 
Jeszcze przed wojną (w 1930 r.) rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu 
historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskie-
go. W 1932 r. uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy: Chrystianiza-
cja Żmudzi. Prymas August Hlond znając pasje naukowe ks. Haina, zrazu 
zezwolił mu na zamieszkanie w Warszawie i przygotowywanie rozprawy 
doktorskiej, wkrótce jednak ściągnął go do Poznania. Nie zniechęciło to 
młodego adepta historii do kontynuowania prac nad rozpoczętą dysertacją 
doktorską poświęconą tematowi: Wincenty Kot, prymas Polski 1436-1448. 
Jej obrona odbyła się w 1939 r., druk niestety musiał zostać odłożony aż do 
1948 r. Po wojnie został ustanowiony kustoszem w poznańskim archiwum, 
co łączyło się z koniecznością rewindykacji i scalania zasobu tej archidie-
cezjalnej instytucji. Jednocześnie był członkiem Komisji Doradczej Ko-
mitetu Odbudowy Katedry, egzaminatorem prosynodalnym i synodalnym, 
sędzią Sądu Metropolitalnego, cenzorem ksiąg o treści religijnej, oraz wy-
kładowcą w seminariach w Gnieźnie, Poznaniu i u chrystusowców. Był 
także wiceprzewodniczącym sekcji historyków Kościoła w Polskim To-
warzystwie Teologicznym. Wielostronne zaangażowanie sprawiło, że nie 
pozostawił po sobie wielu publikacji naukowych, chociaż kwerendzistom, 
którzy przybywali do poznańskiego Archiwum Archidiecezjalnego, chcą-
cym podjąć określony temat, najczęściej mówił: „Ja właśnie nad tym pra-
cuję”. Oficjalny spis jego prac obejmuje 23 pozycje, z których niewątpli-
wie najcenniejszą jest wspomniana już rozprawa doktorska26.

24 Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. I, Kościół katedralny w Poznaniu, Poznań 1959; 
Dzieje Archidiecezji Poznańskie, t. II, Archidiecezja poznańska w graniach historycznych 
i jej ustrój, Poznań 1964. Zaplanowany był jeszcze tom trzeci, poświęcony kapitule katedral-
nej, ale ten się nie ukazał.

25 „collectanea Theologica” 18(1937), s. 616-700.
26 M. Banaszak, Hain Stefan (1903-1978), w: SPTK, t. V, s. 538.
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Niezwykle ważny rozdział w dziejach poznańskiej historiografii koś-
cielnej został zainicjowany wraz z działalnością ks. Mariana Banaszaka, 
jednego ze zdolniejszych uczniów ks. prof. Józefa Nowackiego. Ten uro-
dzony w 1926 r. historyk Kościoła, w latach 1946-1951 odbył studia teo-
logiczne w Gnieźnie i w Poznaniu, podczas których erudycja wykładowcy 
skłoniła go ku nauce historycznej. Nic więc dziwnego, że po święceniach 
kapłańskich (1951) tylko przez rok pracował w duszpasterstwie parafial-
nym (Środa Wielkopolska), a od 1952 r. przebywał już na studiach spe-
cjalistycznych z umiłowanej dyscypliny na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. W ich trakcie przygotował – pod kierunkiem 
ks. prof. Tadeusza Glemmy – rozprawę doktorską: Łukasz Kościelecki, 
biskup poznański 1577-1597, obronioną w 1953 r. W Krakowie pozostał 
jeszcze przez kolejne dwa lata, zbierając materiały do swoich późniejszych 
prac. W 1955 r. powrócił do macierzystej archidiecezji i początkowo za-
angażował się w pracę duszpasterską. Wkrótce jednak – w 1958 r. – zo-
stał prefektem i wykładowcą w seminarium poznańskim. Z obowiązków 
wychowawcy seminaryjnego został zwolniony dopiero w 1967 r. i odtąd 
mógł się bezgranicznie poświęcić pracy naukowej. W tym czasie przy-
gotował ważną pracę poświęconą początkom biskupstwa poznańskiego 
i jego pierwszym ordynariuszom: Jordanowi i Ungerowi27. Na przełomie 
1968 i 1969 r. przebywał na stypendium naukowym w Rzymie. Dokonał 
wówczas solidnej kwerendy, która przysłużyła się mu przy opracowywa-
niu rozprawy habilitacyjnej: Poselstwa obediencyjne 1534-1605. Przewód 
habilitacyjny przeprowadził w 1972 r. w Akademii Teologii Katolickiej 
i odtąd stał się jej etatowym pracownikiem28.

Niniejsze opracowanie pomija zaangażowanie ks. Banaszaka na rzecz 
warszawskiego ośrodka historyczno-kościelnego, a skupia się jedynie na 
jego działalności w Poznaniu. W tym bowiem czasie, jako dyrektor Archi-
wum Archidiecezjalnego w Poznaniu (od 1971 r.), zaczął reorganizować 
i unowocześniać pracę w podległej mu instytucji, założył pracownię kon-
serwatorską i mikrofilmową, a jednocześnie troszczył się o zinwentaryzo-
wanie zbiorów29. Równolegle do tych prac wzmógł swoją aktywność pi-

27 Charakter prawny biskupów Jordana i Ungera. Studium historyczne, „Nasza Prze-
szłość” 1969, t. 30, s. 43-123.

28 Banaszak Marian (1926-1997), w: Sto tomów „Naszej Przeszłości”, red. J. Dukała, 
J. Kopiec, Kraków 2003, s. 482-483.

29 Katalog Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, w: Dzieje Poznania i Woje-
wództwa Poznańskiego, t. II, red. G. Skopowski, Warszawa 1982, s. 238-308 i 359-487.
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sarską, co zaowocowało powstaniem łącznie 614 publikacji, w znakomitej 
większości odnoszących się do dziejów Kościoła w Wielkopolsce30. Ta te-
matyka znalazła swój oddźwięk w pracach poświęconych szczególnie XIX 
wiekowi. Za pionierskie wręcz należy uznać opracowanie: Chrześcijańska 
myśl i działalność społeczna w zaborze pruskim 1865-191831, nie mówiąc 
już o licznych biogramach księży społeczników przygotowanych dla słow-
nika: Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919, czy też studiach od-
noszących się do tematyki funkcjonowania prymasostwa w okresie niewo-
li narodowej i odrodzonego państwa polskiego32. Pisząc rozprawy na temat 
prymasów: Marcina Dunina, Edmunda Dalbora i Augusta Hlonda, wiele 
uwagi poświęcił również szeregowemu duchowieństwu33. Przywiązanie do 
Kościoła w Wielkopolsce dało o sobie znać również w tekstach popular-
nych zamieszczanych w „Przewodniku Katolickim” oraz „Miesięczniku 
Kościelnym Archidiecezji Poznańskiej”. Nie poprzestawał tylko na tym. 
W gmachu poznańskiego Archiwum Archidiecezjalnego prowadził zaję-
cia dla studentów historii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pragnąc 
im ukazać bogatą przeszłość kościelnych instytucji34. Umierając w 1997 r. 
pozostawił po sobie pamięć wybitnego znawcy dziejów, a jednocześnie 
tego, który dbał o ich popularyzację za pomocą słowa drukowanego35, oraz 
głoszonego na licznych sympozjach, konferencjach i zjazdach.

Znacznie mniejszy dorobek naukowy – liczący 85 pozycji – pozo-
stawił po sobie inny uczeń ks. Nowackiego, ks. Konrad Lutyński (1940-
2002). Ten kapłan archidiecezji poznańskiej po święceniach kapłańskich 
(1964), w odróżnieniu do jego poprzedników, nie został skierowany na 
studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła. Niemniej zapał nauko-

30 J. Mandziuk, Banaszak Marian (1926-1997), w: SPTK, t. IX, red. J. Mandziuk, 
Warszawa 2006, s. 46-54.

31 Praca została zamieszczona w: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1932-
1939, Warszawa 1981, s. 65-134.

32 W. Myszor, Ks. Profesor Dr hab. Marian Banaszak w ATK, „Saeculum christia-
num” 1(1994), nr 2, s. 10.

33 Szkice te zostały opublikowane m.in. w książkach: W służbie Kościoła Poznańskie-
go. Księga pamiątkowa na 70-lecie urodzin Arcybiskupa Metropolity Dr. Antoniego Bara-
niaka, red. L. Bielerzewski, Poznań 1974, s. 229-265; Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie 
i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczpospolitej, 
red. F. Lenort, Poznań 1982.

34 W. Myszor, Ks. Profesor, s. 10.
35 Wybitnym osiągnięciem w tej dziedzinie okazał się czterotomowy podręcznik 

w pięciu częściach: Historia Kościoła, Warszawa 1986-1992.



 GNIEZNO I POZNAń JAKO GŁóWNE OŚRODKI WIELKOPOLSKIEJ MyŚLI  195

wy, który przejawiał, sprawił, że jako wikariusz podjął je w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim w trybie eksternistycznym. Tam też pod kierun-
kiem ks. prof. Bolesława Kumora napisał pracę magisterską pt. Kapituła 
kolegiacka w Szamotułach w latach 1423-1542, którą obronił w 1971 r. 
W celu kontynuacji studiów w stopniu doktoranckim poprosił przełożo-
nych o urlop naukowy, który też został mu przydzielony (1971-1974). 
Pracę doktorską – Poznańska kapituła katedralna w XVI w. – napisał pod 
kierunkiem swojego wcześniejszego promotora dopiero na początku lat 
osiemdziesiątych XX wieku. Opóźnienie to wynikało m.in. z faktu, że od 
1971 r. był etatowym pracownikiem Archiwum Archidiecezjalnego w Po-
znaniu, a jednocześnie obarczano go innymi obowiązkami duszpasterskimi 
i dydaktycznymi. Nie rezygnował jednak z ambicji naukowych i w miarę 
możliwości publikował prace głównie z zakresu historii ustroju i organi-
zacji kapituły poznańskiej, a więc nawiązał do tej płaszczyzny, która była 
bliska i jego poznańskiemu mistrzowi. W 1997 r. został adiunktem Katedry 
Średniowiecznej Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego, 
który w 1998 r. współtworzył Wydział Teologiczny UAM. Jednocześnie 
uczestniczył – mimo poważnej choroby – w naukowych zjazdach i oko-
licznościowych sympozjach. Jeszcze na dwa miesiące przed śmiercią 
uczestniczył w dorocznym Zjeździe Historyków Kościoła. Zmarł 4 czerw-
ca 2002 r. Pochowany został w rodzinnej Krobi36.

Uczniem ks. prof. Nowackiego był również ks. Anzelm Weiss. chociaż 
jego postać i dorobek naukowy należy zaliczyć do osiągnięć KUL-owskie-
go ośrodka historycznego, gdyż jeszcze przed uzyskaniem stopnia dok-
torskiego został zatrudniony jako adiunkt ks. prof. Bolesława Kumora, 
a później jako kierownik katedr Metodologii i Nauk Pomocniczych Histo-
rii Kościoła oraz Historii Kościoła w czasach Nowożytnych w Instytucie 
Historii Kościoła KUL. W latach 1985-1992 dojeżdżał jednak systema-
tycznie do Poznania z wykładami37, a i jego pisarskie osiągnięcia w znacz-
nej mierze objęły kościelne dzieje wielkopolskiej dzielnicy. Dla przykładu 
wspomnieć tu można jego książkę profesorską, którą zatytułował: Raporty 

36 J. Grzemski, Ksiądz Konrad Lutyński (1940-2002), MKAP 54(2003), nr 8, s. 32-36; 
E. Nawrot, Lutyński Konrad Antoni Władysław (1940-2002), w: SPTK, t. IX, s. 387-389; 
L. Wilczyński, Ks. dr Konrad Antoni Władysław Lutyński (1940-2002), „Kościół Polsce. 
Dzieje i Kultura” 2(2003), s. 151-155.

37 J. Walkusz, Ks. Anzelm Weiss (1993-1999), w: Dziekani Wydziału Teologii Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. J. Walkusz i T. Moskal, 
Lublin 2009, s. 234-235.
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dziekanów o stanie kościołów diecezji poznańskiej w 1797 roku (Lublin 
2010), jak również wcześniejsze publikacje: Parafia Komorowo-Wolsztyn 
w Polsce przedrozbiorowej (Lublin 1979), Niższe Seminarium Duchowne 
Archidiecezji Poznańskiej (1949-1960) (Poznań 1999). W ostatnim cza-
sie opublikował pokaźnych rozmiarów hasło encyklopedyczne, Poznań-
ska diecezja, przegotowane do szesnastego tomu Encyklopedii Katolickiej 
(Lublin 2011). Pod jego kierunkiem powstał także pierwszy obroniony na 
Wydziale Teologicznym w Poznaniu doktorat, którego autorem był ks. Le-
szek Wilczyński (2000)38.

Omawiając dorobek środowiska poznańskiego w ostatnim półwieczu, 
nie sposób nie wspomnieć o ks. Edwardzie Nawrocie (1947-2005). Ten 
pochodzący z Kobylej Góry historyk Kościoła, podobnie jak ks. Konrad 
Lutyński, nie został skierowany przez władzę duchowną na studia specja-
listyczne, lecz z własnej woli i wytrwałości zdobył najpierw magisterium 
w Lublinie na podstawie pracy: Parafia pw. św. Jadwigi w Kobylej Gó-
rze w latach 1821-1945, którą napisał pod kierunkiem ks. prof. Bolesła-
wa Kumora. Doktorat poświęcony zagadnieniu: Dekanat Ostrzeszowski 
w granicach Archidiecezji Poznańskiej (1821-1945), powstał już jednak 
na seminarium naukowym ks. prof. Mariana Banaszaka na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym w Poznaniu (1981). Wkrótce także rozpoczął pracę 
jako wykładowca historii w poznańskich instytucjach dydaktycznych: Stu-
dium Katechetycznym przy Papieskim Wydziale Teologicznym, Wyższej 
Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Stefana czarnieckiego 
i w Seminarium Duchownym Księży chrystusowców. Aktywnie działał 
także w strukturach Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Poznańskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej oraz Towarzystwa 
Polsko-Serbsko-Łużyckiego (Oddział w Poznaniu). Brał udział w zjazdach 
historyków Kościoła, występował także jako prelegent w dniach kultury 
chrześcijańskiej w Poznaniu. Jednocześnie przygotowywał rozprawę: 
Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce (Wrocław 1997), 
która posłużyła za podstawę do przeprowadzenia przewodu habilitacyjne-
go na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w 2000 r. Wraz 
z rozpoczęciem roku akademickiego 2001/2002 podjął pracę dydaktyczno-

38 Pierwszym promotorem tejże pracy był ks. prof. Marian Banaszak, ale jego śmierć 
wymusiła zmianę osoby prowadzącej doktoranta. Informacja od ks. A. Weissa z 24 kwietnia 
2014 r.
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-naukową na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Fakt ten niejako wymógł 
na nim podjęcie prac nad „książką profesorską”. Tej jednak nie zdążył 
ukończyć. Uniemożliwiła mu to ciężka choroba i będąca jej konsekwen-
cją przedwczesna śmierć (19 września 2005). Niemniej dorobek pisarski 
ks. Edwarda Nawrota obejmuje: 4 monografie39, 32 artykuły, 55 biogra-
mów leksykalnych, 12 recenzji, 22 drukowane homilie (stan na 2006 r.)40. 
W powyższej aktywności na pierwszy plan wysunęły się zagadnienia po-
dejmujące dzieje Kościoła wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnie-
niem dekanatu ostrzeszowskiego. Ks. Edward Nawrot był także współau-
torem opracowań naukowych tej miary, co: Leksykon duchowieństwa re-
presjonowanego w PRL, Powstańcy wielkopolscy z ziemi ostrzeszowskiej, 
Słownik polskich teologów katolickich. Jego odejście stanowiło więc stratę 
nie tylko dla ośrodka poznańskiego i warszawskiego, ale wręcz dla ogól-
nopolskiej myśli historyczno-kościelnej41.

Obecnie ośrodek poznański jest reprezentowany przez czterech hi-
storyków Kościoła: ks. Bernarda Kołodzieja Tchr, o. Piotra Francisz-
ka Neumanna OcD, ks. Leszka Wilczyńskiego i o. Pawła Zająca OMI. 
Pierwszy z wymienionych – ks. Bernard Kołodziej – po studiach odby-
tych w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa chrystusowego 
dla Polonii Zagranicznej (1967-1974) i dwuletniej pracy duszpasterskiej 
w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach, podjął w 1976 r. studia 
specjalistyczne z zakresu historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, które zwieńczył obroną pracy doktorskiej pt. Dzieje Towarzy-
stwa Chrystusowego dla Wychodźców w latach 1939-1948, napisaną pod 
kierunkiem ks. prof. Zygmunta Zelińskiego (1982). Jeszcze w tym samym 
roku został wykładowcą historii Kościoła i patrologii w seminarium chry-
stusowców oraz dyrektorem Archiwum Towarzystwa. W latach 1995-2003 
pełnił funkcję dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Po-
znaniu. W 1998 r. został adiunktem Zakładu Historii Kościoła Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza, a w 2004 r. – po uzyskaniu stopnia dok-
tora habilitowanego – kierownikiem tegoż zakładu. Łącząc wspomniane 

39 Były to: Kobyla Góra – dzieje parafii w latach 1821-1945, Poznań 1990; Pierwszy 
Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce, Wrocław 1997; Dzieje Kietrza i okolicy, wyd. I, 
Poznań 2000, wyd. II, 2002; Dekanat ostrzeszowski 1821-1945, Poznań 2001.

40 J. Mandziuk, L. Wilczyński, Ks. Edward Nawrot (1947-2005), historyk Kościoła 
wielkopolskiego, „Kościół Polsce. Dzieje i Kultura” 5(2006), s. 540-545.

41 Tamże, s. 539-540.
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funkcje nie zaprzestał pracy pisarskiej. Do jego najważniejszych publikacji 
bez wątpienia zaliczyć należy książki: Dzieje Towarzystwa Chrystusowe-
go dla Wychodźców 1939-1948 (Poznań 1983), Towarzystwo Chrystuso-
we w Ameryce Południowej (Kurytyba 1989) oraz Opieka duszpasterska 
nad wychodźcami polskimi do roku 1939 (Poznań 2003), które świadczą 
o głównych zainteresowaniach ks. prof. Kołodzieja – dzieje macierzy-
stego zgromadzenia oraz kwestie związane z działalnością duszpasterską 
chrystusowców wśród Polonii rozsianej na różnych kontynentach. Nie bez 
znaczenia dla nauki pozostają również pozostałe jego prace naukowe, jak 
i popularnonaukowe (łącznie ok. 300), które ukazały się w kraju i poza 
jego granicami. Zasłynął także jako autor haseł leksykalnych, które opub-
likował w Encyklopedii Katolickiej, Słowniku polskich teologów katoli-
ckich, Słowniku biograficznym katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX 
i XX w., Słowniku biograficznym Ziemi Pszczyńskiej oraz w Encyklopedii 
polskiej emigracji i Polonii. Wraz z końcem 2013 r. przeszedł na emerytu-
rę, aczkolwiek – na mocy umowy z WT UAM – nadal kontynuuje działal-
ność dydaktyczną42.

Niemałe zasługi w badaniach nad dziejami zakonów (zwłaszcza kar-
melitańskich) w Wielkopolsce posiada o. dr hab. Piotr Neumann OcD. 
Wprawdzie jego rozprawa doktorska: Die Unbeschuhten Karmeliten in 
Galizien (1880-1911). Ihre Reform und Entwicklung im Kontext des Er-
neuerungsprozesses43, która powstała w trakcie studiów specjalistycznych 
w Innsbrucku na Wydziale Teologicznym Leopold-Franzens-Universität 
(1984-1986), odnosiła się do położenia karmelitów w Galicji przełomu 
XIX i XX wieku, jednak w następnych pracach zajął się omówieniem 
stanu macierzystego zakonu w Wielkopolsce okresu przedrozbiorowego, 
jak i czasu niewoli narodowej44. cennym osiągnięciem naukowym w tej 
dziedzinie okazała się również edycja Kroniki poznańskich Karmelitów 

42 Informacja od ks. B. Kołodzieja z 23 maja 2014 r.
43 Druk: Rzym 1998.
44 Dobrodzieje poznańskich karmelitów bosych w XVII i pierwszej połowie XVIII 

wieku w świetle kroniki klasztornej, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 1(2003), 
s. 55-96; Kardynał Mieczysław Ledóchowski świetle kronik poznańskich karmelitanek bo-
sych, tamże, s. 179-198; Starania arcybiskupa Marcina Dunina i Edwarda Raczyńskiego 
o przywrócenie klasztorów w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, „Ecclesia. Studia 
z Dziejów Wielkopolski” 2(2006), s. 221-248; O poznańskich karmelitach bosych z ulicy 
Wieżowej. Z kroniki klasztornej czasu Kulturkampfu, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielko-
polski” 3(2007), s. 225-288.
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Bosych (Poznań 2001). Zainteresowania naukowe o. Neumanna nie skupi-
ły się jednak tylko na historii zakonów, lecz zostały znacznie poszerzone 
w związku z przygotowywaniem rozprawy habilitacyjnej, która została 
zatytułowana: Archidiakonat poznański w świetle wizytacji generalnej 
z lat 1777-1784. Sieć kościołów i kaplic, budowle kościelne, duchowień-
stwo (Poznań 2011). Już sam jej tytuł sugeruje, że podjęła ona problema-
tykę ustroju i organizacji stołecznego archidiakonatu diecezji poznańskiej 
u schyłku okresu staropolskiego. Tematyka ta zagościła ponadto w mniej-
szych opracowaniach, które ujrzały światło dzienne m.in. na łamach po-
znańskiego czasopisma naukowego: „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielko-
polski”, którego o. Neumann jest współredaktorem45. Ponadto opracował 
pierwszy zeszyt Materiałów do słownika karmelitów bosych na historycz-
nych ziemiach Rzeczypospolitej (2005). Jest również inicjatorem i redak-
torem serii: Karmelitańskie Studia i Materiały Historyczne, w której dotąd 
ukazały się dwa tomy. Łącznie jego dotychczasowy dorobek pisarski (do 
2014 r.) obejmuje 4 książki, 11 artykułów w monografiach zbiorowych, 
17 artykułów, recenzji i tłumaczeń w czasopismach naukowych. W 2014 r. 
został ustanowiony kierownikiem Zakładu Historii Kościoła na Wydziale 
Teologicznym UAM46.

Niezwykle zaangażowanym i aktywnym poznańskim history-
kiem Kościoła jest ks. prof. Leszek Wilczyński. Ten kapłan urodzony 
w 1957 r. w Poznaniu, ukończył w 1985 r. miejscowe seminarium du-
chowne i przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Stro-
by. Pracując w duszpasterstwie nie zaniedbał rozwoju naukowego. 
W 2000 r. uzyskał na Wydziale Teologicznym UAM stopień doktora te-
ologii na podstawie pracy: Katolickie stowarzyszenia młodzieży męskiej 
w Archidiecezjach Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach 1860-193947, 
której promotorem był ks. prof. Anzelm Weiss, a sześć lat później uzy-
skał kolejny stopień naukowy – doktora habilitowanego – na podstawie 
rozległego dorobku pisarskiego i przygotowanej rozprawy: Młode Pol-
ki. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Wielkopolsce 1918-

45 O kościele i kapitule św. Mikołaja w Poznaniu na Zagórzu u schyłku XVIII w., 
„Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 4(2009), s. 103-166; O kościele szpitalnym 
św. Wawrzyńca w Poznaniu ma Chwaliszewie u schyłku XVIII wieku, „Ecclesia. Studia 
z Dziejów Wielkopolski” 5(2010), s. 67-82.

46 Informacja od o. P. Neumanna z 22 kwietnia 2014 r.
47 Praca ukazała się drukiem: Katolickie organizacje młodzieży męskiej w Wielkopol-

sce 1860-1939, Toruń 2000.
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1939 (Poznań 2005). Jego kolokwium habilitacyjne odbyło się na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Równolegle pracował 
jako archiwista w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Obecnie 
piastuje stanowisko profesora UAM, stąd też prowadzi działalność dy-
daktyczną z zakresu uprawianej dyscypliny naukowej. Nie zarzucił pracy 
pisarskiej, czego efektem są liczne książki i artykuły naukowe w czaso-
pismach: „Zeszyty Naukowe KUL”, „Poznańskie Studia Teologiczne”, 
„Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, „Miesięcznik Kościelny 
Archidiecezji Poznańskiej”48. Nie stroni również od form popularno-
naukowych, które ujrzały światło dzienne zwłaszcza na łamach „Prze-
wodnika Katolickiego”49. Niezwykle interesującą inicjatywą okazało się 
opracowanie nowego podręcznika Historii Kościoła. Do 2013 r. ukazały 
się dwa obszerne tomy tego wydawnictwa50. Aktywnie uczestniczy rów-
nież w sympozjach, które chętnie i sam organizuje, a od 2012 r. kieru-
je założonym przez siebie w Poznaniu Instytutem Studiów Kościelnych 

48 Do najważniejszych prac drukowanych ks. L. Wilczyńskiego należy zaliczyć 
książki: Księża społecznicy w Wielkopolsce 1919-1939, Poznań 2003; Działalność Akcji 
Katolickiej w parafiach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach 1931-1939, 
t. I-V; Poznań 2003; Acta obligationum, quietationum, controversiarum, decretorum et 
contractuum sub administratione, plebanorum Sancti Adalberti, ad Anno 1537 ad an-
num 1591 czyli Akta zobowiązań, pokwitowań, sporów, wyroków i umów pod zarządem 
plebanow [parafii] św. Wojciecha od roku 1537 do roku 1591, Poznań 2003; Działalność 
Akcji Katolickiej w dekanatach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach 1931-
1939. Na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Poznań 2004; 
Działalność wydawnicza Akcji Katolickiej w Poznaniu w latach 30. XX wieku. Na podsta-
wie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Poznań 2004; Błogosławiony 
ks. Narcyz Putz. Patriota i męczennik, Poznań 2004; Ostrów Tumski – kolebka Poznania. 
Materiały z sesji naukowej Poznań, 4 listopda 2003 roku, Poznań 2004; Ks. Wacław Gie-
burowski (1877-1943), Poznań 2007; Kościół Poznański w historiografii, Poznań 2009; Hi-
storia życia konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej, Poznań 2010; Ksiądz arcybiskup 
Walenty Dymek. Metropolita poznański (1888-1956), Poznań 2010; Społeczna działalność 
duchowieństwa katolickiego w Wielkopolsce na przełomie XIX-XX wieku, Poznań 2011; 
Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ceradzu Kościelnym w latach 1918-2008, 
Poznań 2011; Starożytność – XX wiek. Teksty źródłowe do historii Kościoła, Poznań 2011; 
„Sprawie służ!” Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Wielkopolsce. Działal-
ność ogniw terenowych 1919-1939, Poznań 2012; ABC kancelarii i archiwum parafialnego, 
Poznań 2012; Bibliografia „Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Poznańskiej” (1946-
2011), Poznań 2014.

49 L. Wilczyński, Katolickie organizacje, nota biograficzna na okładce.
50 Historia Kościoła katolickiego w średniowieczu, Gniezno 2010; Historia Kościoła 

katolickiego w czasach nowożytnych, Poznań 2013.
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„Lubrancianum”. Ponadto jest członkiem wielu towarzystw naukowych, 
m.in. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wielkopolskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Książki w Poznaniu51.

czwartym historykiem, który obecnie współtworzy poznański ośrodek 
historycznokościelny, jest o. dr hab. Paweł Zając OMI, urodzony w 1975 r. 
w Kędzierzynie-Koźlu. Jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej odbył w Obrze studia filozoficz-
ne (1995-1997), a następnie został skierowany na studia teologiczne do 
Rzymu (Papieski Uniwersytet Gregoriański), w którym przebywał od 1997 
do 2000 r. W roku Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa złożył śluby wie-
czyste w macierzystym zgromadzeniu zakonnym, a w 2001 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie. W latach 2002-2006 kontynuował studia specjalistyczne 
z zakresu historii Kościoła (KUL), w trakcie których pod kierunkiem ks. 
prof. Zygmunta Zielińskiego napisał najpierw pracę magisterską: Misje 
katolickie wśród Inuit[ów] wschodniej i centralnej Arktyki kanadyjskiej, 
1912-1942 (2003), a następnie rozprawę doktorską: Katoliccy misjona-
rze i ludność rodzima w Kanadzie w historiografii XIX i XX w. (2006). Po 
uzyskaniu stopnia doktora został zaangażowany jako wykładowca historii 
Kościoła w obrzańskim scholastykacie, a w 2008 r. został zatrudniony na 
stanowisku adiunkta na Wydziale Teologicznym UAM, przy jednoczesnym 
objęciu obowiązków prefekta studiów w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Mimo licznych 
obowiązków administracyjnych i wychowawczych, aktywnie zaznaczył 
swoją działalność naukowo-badawczą na czterech płaszczyznach: 1) histo-
ria historiografii misyjnej oraz historia misji, ze szczególnym uwzględnie-
niem Ameryki Północnej; 2) historia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej, ze szczególnym uwzględnieniem oblatów polskich; 
3) historia nuncjatury Giovanniego Andrei Archettiego w latach 1776-
1784 oraz dzieje Kościoła w Polsce w okresie stanisławowskim i Kościoła 
powszechnego w okresie pontyfikatu Piusa VI; 4) historia duszpasterstwa 
i życie religijne w Obrze od okresu cysterskiego, przez kasatę zakonu 
i cały wiek XIX, aż do przybycia oblatów52.

Wskazana aktywność naukowa o. dr. Pawła Zająca zaowocowała już 
licznymi publikacjami. Do końca 2013 r. opublikował, jako edycję źródeł, 

51 L. Wilczyński, Katolickie organizacje, nota biograficzna na okładce.
52 Informacje od o. Pawła Zająca z dnia 30 kwietnia 2014 r.
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tom akt nuncjatury w Polsce z lat 1775-177653, 3 monografie autorskie54, 
4 prace redaktorskie55, 37 artykułów naukowych oraz 16 recenzji. Ponadto 
jest autorem haseł zamieszczanych w Encyklopedii Katolickiej (t. 13-19). 
Dodatkowo bierze czynny udział w sympozjach naukowych organizowa-
nych w Polsce i poza jej granicami. Wygłosił na nich 28 referatów i wy-
kładów gościnnych (stan na grudzień 2013 r.), które stanowiły efekt jego 
dociekań naukowych. Nie można w tym miejscu zapomnieć, że jest on 
także członkiem redakcji czasopisma: „Oblatio. Review of Oblate Life” 
ukazującego się w j. angielskim, francuskim i hiszpańskim w Rzymie. Do-
tąd ukazały się numery 1-3 (2012) oraz 1-2 (2013)56. W 2014 r. uzyskał 
stopień doktora habilitowanego.

Mówiąc o poznańskim ośrodku historyczno-kościelnym, nie sposób 
nie wspomnieć także ks. Feliksa Lenorta. Ten znakomity znawca dziejów 
Kościoła w Wielkopolsce zasłynął zwłaszcza jako redaktor prac zbioro-
wych oraz wydawca tekstów istotnych dla wielkopolskiej wspólnoty ekle-
zjalnej57. Jako zaś długoletni dyrektor biblioteki i redaktor wydawnictwa 

53 Acta Nuntiaturae Polonae, t. LIV, Ioannes Andreas Archetti (1776-1784), v. 1 (8 IV 
1775-25 VII 1776), cracoviae 2013.

54 Spotkania kultur. Katoliccy misjonarze i Ludność Rodzima w Kanadzie w historio-
grafii XIX i XX w., Warszawa 2007; Kościół katolicki za Kołem Polarnym. Misjonarze Oblaci 
Maryi Niepokalanej w centralnej Arktyce kanadyjskiej, 1912-2012, Kraków 2012; Euge-
niusz de Mazenod, Kraków 2011.

55 Konflikty perspektyw w historii i praktyce misji, Poznań 2009; Od rewolucji fran-
cuskiej do nowej ewangelizacji. Wokół osoby i charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda 
(1782-1861) w 150 rocznicę śmierci, Poznań 2012; Following Matteo Ricci, Poznań 2012 
(wraz M. Miazek-Męczyńska, A.W. Mikołajczak) oraz From the French Revolution to the 
New Evangelization. Eugene de Mazenod and his charism between XVIII and XXI century, 
Rome 2013.

56 Informacje od o. Pawła Zająca z 30 kwietnia 2014 r.
57 Do jego najważniejszych prac redakcyjnych należą: A. Wietrzykowski, Agnosce 

sacerdos dignitatem tuam, Poznań 2002; Ecclesia posnaniensis. Opuscula Mariano Bana-
szak septuagenario dedicata, Poznań 1998; Ecclesiae in iustitia servire. Opuscula Thaddaeo 
Walachowicz piae memoriae dedicata, Poznań 2003; P. Semenenko, Mistyka, Poznań 2009; 
Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie nie-
woli narodowej i w II Rzeczypospolitej, Poznań 1982; Requirite in libro domini. Opuscu-
la Michaeli Peter piae memoria dedicata, Poznań 2005; Sapientis est ordinare. Opuscula 
Ludovico Wciórka septuagenario dedicata, Poznań 2001; Scriptura Sacra Posnaniensis. 
Opuscula Mariano Wolniewicz octogenario dedicata, Poznań 2002; J. Nowacki, Synody 
diecezji poznańskiej w latach 1252-1738, Poznań 2004; Verbo Domini servire. Opuscula 
Ioanni Cantio Pytel septuagenario dedicata, Poznań 2000; J. Nowacki, O godności i upraw-
nieniach prymasowskich arcybiskupa gnieźnieńskiego, Poznań 2008.
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Wydziału Teologicznego posiada bogate doświadczenie, którym chętnie 
dzieli się ze swoimi współpracownikami, co niewątpliwie owocuje podej-
mowaniem kolejnych istotnych inicjatyw badawczych.

*

Reasumując wcześniejsze spostrzeżenia, należy stwierdzić, że tak 
w gnieźnieńskim ośrodku historycznokościelnym, jak i jego odpowied-
niku ulokowanym w stolicy Wielkopolski wytworzone zostały korzystne 
warunki do uprawiania nauki zgłębiającej eklezjalne dzieje tej szacownej 
polskiej dzielnicy. Bez wątpienia wpływ na to miało przygotowywanie 
kolejnych rocznic utworzenia diecezji poznańskiej (1968, 2008) i archi-
diecezji gnieźnieńskiej (2000) oraz jubileuszy związanych z obchodami 
tysiąclecia chrztu Polski (1966), śmierci św. Wojciecha (1997) i zjazdu 
gnieźnieńskiego (2000). W znacznym stopniu obchody te generowały za-
interesowania i wyznaczały pola badawcze. Nie można jednak zapomnieć 
o własnej inicjatywie naukowej wspominanych historyków. ci bowiem, 
pracując nad zagadnieniami niejednokrotnie oryginalnymi, przyczyniali 
się do rozwoju nie tylko własnych ośrodków naukowych, ale wpływali na 
kształt ogólnopolskiej myśli historiograficznej.

Gniezno and Poznan as the main Greater Poland centers of historical  
and ecclesiastical thought of the last half a century (1964-2014)

Summary 

Gniezno and Poznan in the last half-century strengthened as two separate 
centers of historical and ecclesiastical thought. It’s enough to recall the names 
of Gniezno historians of the church: Fr. Marian Aleksandrowicz, Father casimir 
Smigiel, Father czeslaw Pesta, Father Luke Krucki and Jadwiga Ryl and then add 
the people who practice this discipline in the Poznań center: Fr. Stefan Hain, Don. 
Marian Banaszak, Father Feliks Lenort, Father Konrad Latyński, Father Edward 
Nawrot, Father Bernard Kolodziej Tchr, Father Leszek Wilczynski, Father Peter 
Neumann OcD and Father Paul Zając OMI to see that the scope of their influence 
exceeded far beyond Greater Poland. Existence in the wider scientific community 
depended on the raised issues that touched both the origins of the church in Po-
land and later times – the old Polish ecclesiastical organization, the position of the 
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church under Prussian rule and the reborn Polish Republic, the extermination of 
the clergy during the last war and the persecution of individuals and church institu-
tions during the communist era. The work of Greater Poland’s historians endeared 
them universal acclaim, which simultaneously resulted in receiving invitations to 
participate in a number of conferences, symposiums and scientific sessions. By 
participating in them they illustrated their previous achievements, while stressing 
the importance of the catholic church in the history of Greater Poland and the 
whole of the Polish state.

Keywords: church historiography, Gniezno, Poznan, Greater Poland, the catholic 
church, the catholic clergy



KS. ADAM SZOT

BIAŁYSTOK – OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH  
Z HISTORII KOŚCIOŁA  PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

W okresie międzywojennym ośrodkiem badań naukowych w Polsce 
północno-wschodniej było Wilno. Szczególną rolę odgrywał Uniwersy-
tet Stefana Batorego, reaktywowany po niewoli narodowej w 1919 r. We 
wcześniejszych latach, jeszcze w II połowie XIX wieku, po Powstaniu 
Styczniowym, Wilno skupiało wielu znanych historyków zajmujących się 
dziejami Kościoła, zwłaszcza dziejami diecezji wileńskiej. Warto wspo-
mnieć ks. Wincentego Przyałgowskiego1 i ks. Augustyna Lipnickiego2, 
którzy pozostawili po sobie publikacje dotyczące rządców diecezji wileń-
skiej i dziejów katedry wileńskiej. W latach 1883-1886 historię Kościoła 
w wileńskim Seminarium Duchownym wykładał ks. Jan Kurczewski, zna-
ny badacz dziejów Kościoła na Litwie i Wileńszczyźnie, autor wielkich 
monografii: Biskupstwo wileńskie i Kościół zamkowy (3 tomy, tom czwar-
ty, niedokończony, pozostał w rękopisie), i szeregu pomniejszych publi-
kacji dotyczących diecezji wileńskiej. W latach 1907-1916 był prezesem 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie3. Na łamach „Roczników Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie” badacze dziejów Kościoła publikowali 
swe rozprawy, podobnie jak w „Kwartalniku Litewskim” i piśmie „Litwa 
i Ruś”. Od 1910 r. Kuria Biskupia w Wilnie wydawała „Dwutygodnik Die-
cezjalny Wileński”, na łamach którego ukazywały się krótkie artykuły hi-
storyczne o kościołach i klasztorach na Litwie i Rusi.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na Uniwersytecie Stefana 
Batorego wykłady z historii Kościoła prowadził ks. czesław Falkowski. 

1 B. Kumor, Przyjałgowski (Przyałgowski) Wincenty, w: Słownik polskich teologów 
katolickich, t. III, Warszawa 1982, s. 454.

2 B. Kumor, Lipnicki Augustyn, w: tamże, s. 533-534.
3 T. Krahel, Rządy biskupa Stefana Zwierowicza w diecezji wileńskiej w świetle wspo-

mnień ks. Jana Kurczewskiego, „Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis” 2003, t. 23, 
s. 192.
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W styczniu 1921 r. został mianowany profesorem zwyczajnym historii 
Kościoła na Wydziale Teologicznym USB. W Seminarium Duchownym 
w Wilnie zajęcia z historii Kościoła prowadził ks. dr Zygmunt Lewicki.

Ks. prof. cz. Falkowski przez długie lata kierował pracami badawczy-
mi z historii Kościoła w środowisku wileńskim, a po zakończeniu II wojny 
światowej także w Białymstoku, a następnie w Łomży.

Urodził się w Warszawie 28 listopada 1887 r. W 1904 r. wstąpił do 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Petersburgu, gdzie dał się 
poznać jako uzdolniony i pilny student. W 1908 r. został wysłany na stu-
dia do Innsbruku, gdzie 26 lipca 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po 
uzyskaniu w lipcu 1913 r. doktoratu na podstawie dysertacji pt. De charis-
mate glossolaliae aevo apostolico, napisanej pod kierunkiem prof. Józefa 
Müllera, został profesorem i ojcem duchownym w wileńskim seminarium. 
Wykładał historię Kościoła, homiletykę i literaturę polską. W 1917 r. został 
kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Akademii Duchownej w Pe-
tersburgu. W niepodległej II Rzeczypospolitej należał do Komitetu Organi-
zacyjnego Uniwersytetu Katolickiego, gdzie powierzono mu następnie ka-
tedrę historii Kościoła. Był pierwszym duszpasterzem akademickim KUL. 
W czasie wojny polsko-bolszewickiej został kapelanem wojskowym, pra-
cował w Kurii Biskupiej Wojsk Polskich w Warszawie, gdzie redagował 
tygodnik dla żołnierzy pt. „Rycerz Polski”4.

Od 1921 r. aż do wybuchu II wojny światowej ks. Falkowski wykładał 
na Wydziale Teologicznym USB historię Kościoła i patrologię, prowadził 
proseminarium i seminarium z historii Kościoła. Wykładał również historię 
Kościoła na Wydziale Humanistycznym, a w roku akademickim 1923/1924 
prowadził wykłady na Uniwersytecie Warszawskim. W roku akademickim 
1924/1925 przeprowadził kwerendę naukową w Archiwum Watykańskim. 
Publikował w różnych czasopismach naukowych, także w Polskim Słow-
niku Biograficznym, gdzie opublikował biogramy wielu wybitnych postaci, 
zwłaszcza z Wilna i Wileńszczyzny. W latach 1921-1923 był prodziekanem 
Wydziału Teologicznego, a w latach 1923-1924 i 1926-1928 jego dzieka-
nem. Dwukrotnie był wybierany na rektora uczelni (w latach 1928-1930), 
a następnie przez dwa lata był prorektorem. Na jego seminarium powstało 
najwięcej magisteriów i doktoratów napisanych na Wydziale Teologicznym 
USB. W „Kwartalniku Teologicznym Wileńskim” opublikował pracę O ju-

4 T. Krahel, Białystok – ośrodek badań naukowych z historii Kościoła po II wojnie 
światowej, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 5(2006), s. 319-326.
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bileuszu na Litwie i Rusi w 1826 roku. Redagowane od 1932 r. przez ks. prof. 
cz. Falkowskiego (razem z ks. prof. Ignacym Świrskim i ks. prof. Leonem 
Puciatą) „Studia Teologiczne” zamieszczały przede wszystkim rozprawy 
z historii Kościoła5. Opiekował się katolickimi organizacjami działający-
mi na USB, m.in. Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Akademickiej 
„Juventus christiana”, Korporacją Akademicką „concordia”, Akademickim 
Konwentem „Batoria”, prowadził również Koło Teologów Studentów USB6.

Uczniem ks. Falkowskiego był ks. Bolesław Gramz, który po studiach 
w Rzymie, w Wilnie w 1939 r. ukończył rozprawę pt. Unia między dru-
gim a trzecim rozbiorem Polski (1793-1795)7. Pracy naukowej nie zwień-
czył obroną doktoratu, w czym przeszkodziła mu II wojna światowa. Był 
kapelanem wojskowym we wrześniu 1939 r. Działał w konspiracji, był 
proboszczem parafii Idołta. Zginął zamordowany przez policję białoruską 
w czerwcu 1944 r.8

Po wybuchu II wojny światowej, 15 grudnia 1939 r., Uniwersytet Ste-
fana Batorego został zamknięty przez władze litewskie, a 3 marca 1942 r. 
okupacyjne władze niemieckie zamknęły także Seminarium Duchowne. 
Profesorowie i alumni seminarium wileńskiego, w tym ks. cz. Falkowski, 
zostali aresztowani i umieszczeni w więzieniu na Łukiszkach. Od marca do 
października 1942 r. ks. Falkowski przebywał w obozie w Wiłkowyszkach, 
a następnie do października 1943 r. w obozie pracy w Szałtupiu. 20 paź-
dziernika został zwolniony i wrócił do Wilna. W październiku 1944 r. Se-
minarium Duchowne rozpoczęło zajęcia, ale już 20 lutego 1945 r. władze 
sowieckie zamknęły duchowną uczelnię i nakazały opuszczenie Wilna.

30 kwietnia 1945 r., tzw. transportem uniwersyteckim ks. Falkowski 
wyjechał z Wilna i zamieszkał w Białymstoku, dokąd przeniosło się nie 

5 Były to prace: ks. Kazimierz Gieczys, Bractwa trzeźwości w diecezji żmudzkiej 
w latach 1858-1864 („Studia Teologiczne” [Wilno] 1934, t. 3), ks. Tadeusz Sieczka, Kult 
obrazu NMP Ostrobramskiej w dziejowym rozwoju (1934, t. 6), Wiktor Worotyński, Semina-
rium Główne w Wilnie. Powstanie i pierwszy okres dziejów (1803-1816) (1935, t. 7), ks. Le-
onard Pukianiec, Sobieski a Stolica Apostolska na tle wojny tureckiej (1683-1684) (1937, 
t. 9), Wiktor Worotyński, Seminarium Główne w Wilnie. Drugi okres dziejów i zniesienie 
(1816-1833) (1938, t. 10).

6 T. Krahel, Biskup Czesław Falkowski. Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego, 
„W Służbie Miłosierdzia” 2009, nr 8, s. 14.

7 c. Falkowski, Gramz Bolesław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. VIII, Wrocław 1959-
1960, s. 545-546; T. Krahel, Ksiądz Bolesław Gramz, „czas Miłosierdzia” 1999, nr 8, s. 14.

8 T. Krahel, W generalnym okręgu Białoruś (cd), „czas Miłosierdzia” 1998, nr 10, 
s. 12, 14.
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tylko Seminarium Duchowne, ale i Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Stefana Batorego wraz z kadrą profesorską. 8 maja 1945 wznowiono zaję-
cia seminaryjne, w tym także wykłady z historii Kościoła. W Białymstoku 
ks. Falkowski wykładał historię Kościoła i patrologię, do tego homiletykę. 
Wiosną 1946 r. objął ponownie funkcję dziekana Wydziału Teologiczne-
go. Dnia 31 grudnia 1947 r. władze państwowe przeniosły go w stan spo-
czynku, był to krok zmierzający ku zamknięciu Wydziału Teologicznego. 
24 lutego 1949 r. Stolica Apostolska mianowała ks. Falkowskiego bisku-
pem ordynariuszem diecezji łomżyńskiej. Konsekracja biskupia odbyła się 
w białostockiej prokatedrze 8 maja 1949 r. Tydzień później odbył się in-
gres do katedry łomżyńskiej. Biskup czesław Falkowski zmarł 25 sierpnia 
1969 r. i pochowany został w podziemiach katedry łomżyńskiej9.

Wykłady po ks. prof. cz. Falkowskim z historii Kościoła w białostockim 
Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym objął ks. dr Mieczy-
sław Paszkiewicz. Nie był z wykształcenia historykiem. Okres powojenny 
charakteryzował się tym, iż w białostockim środowisku zabrakło księży wy-
kształconych na studiach specjalistycznych z historii Kościoła. Powodem był 
nie tylko brak kapłanów, ale również trudności z uzyskaniem zgody na pod-
jęcie specjalistycznych studiów z historii Kościoła w Polsce, jak i za granicą.

Ks. Mieczysław Paszkiewicz urodził się 20 marca 1900 r. w Wasilisz-
kach, w powiecie lidzkim. Rodzina Paszkiewiczów miała bogate, patrio-
tyczne tradycje, wielu jej członków za udział w Powstaniu Styczniowym 
było zesłanych na Syberię. Wszyscy bracia Mieczysława byli oficerami 
Wojska Polskiego; brat Gustaw w 1938 r. został mianowany generałem 
brygady, w kampanii 1939 r. dowodził 12 Dywizją Piechoty.

To patriotyczne wychowanie zaowocowało zamiłowaniem młodego 
Mieczysława do historii. W Wornianach Mieczysław Paszkiewicz ukończył 
szkołę powszechną, następnie uczył się w gimnazjum w Wilnie i Święcia-
nach, a po zakończeniu I wojny światowej kontynuował naukę w Gimnazjum 
K. Kulwiecia w Warszawie, gdzie w 1924 r. złożył egzamin dojrzałości. Rok 
później wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie, gdzie równolegle 
podjął studia na Wydziale Teologicznym USB. W 1931 r. obronił na Wydzia-
le Teologicznym USB w Wilnie pracę magisterską Przeszkoda conditionis 
servilis w prawodawstwie rzymskim i kościelnym do Soboru Trydenckiego, 
napisaną pod kierunkiem ks. prof. Bronisława Żongołłowicza i uzyskał ma-

9 T. Krahel, Biskup Czesław Falkowski. Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego, 
„W Służbie Miłosierdzia” 2009, nr 8, s. 14.
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gisterium z prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął 4 kwietnia 
1931 r. z rąk abp. Romualda Jałbrzykowskiego. Następnie pracował jako 
wikariusz parafii Słobódka, prefekt i wikariusz parafii Oszmiana, a w latach 
1934-1936 był proboszczem parafii Mickuny koło Wilna10. W maju 1936 r.11 
za zgodą metropolity wileńskiego rozpoczął służbę kapelana Wojska Pol-
skiego, najpierw jako kapelan 7 Szpitala Okręgowego w Poznaniu, opieką 
duszpasterską obejmował również 3 Pułk Lotniczy z Poznania, a od lip-
ca 1939 r. pełnił funkcję proboszcza parafii wojskowej nr 4 w Warszawie 
(kościół św. Floriana na Pradze oraz kościoły pomocnicze w Rembertowie 
i Wesołej). Doktorat uzyskał na podstawie pracy Duszpasterstwo chorych 
w szpitalach, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Zygmunta Kozubskiego12. 
Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r.13 Po powrocie do Warszawy 
został aresztowany przez Niemców i przebywał jako zakładnik na Pawiaku 
(październik 1939 r.). Po zwolnieniu został kapelanem Sióstr Franciszka-
nek Służebnic Krzyża w Laskach (1939-1941). W latach 1941-1943 był wy-
chowawcą w domu dziecka Sióstr Rodziny Marii w Białołęce Dworskiej14. 
Zagrożony aresztowaniem przeniósł się do parafii Świętych Piotra i Pawła 
w Warszawie. Prawdopodobnie był prefektem gimnazjum w ramach tajnego 
nauczania15. Jednocześnie jako kapelan służby czynnej zaangażowany był 
w działalność konspiracyjną Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej16, 
nosił pseudonimy: „Ignacy”, „Ignacy Haczyk”17. Był kapelanem AK w Po-

10 T. Krahel, Ksiądz prałat Mieczysław Paszkiewicz. W 20-tą rocznicę śmierci, 
„W Służbie Miłosierdzia” 2007, nr 8, s. 14.

11 R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 
2006, s. 408, 895.

12 E. Ozorowski, Nauczanie teologii w Wilnie i w Białymstoku w XX wieku, w: Archi-
diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1995. Księga jubileuszowa, 
Białystok 1995, s. 159.

13 T. Krawczenko, Ksiądz prałat Mieczysław Paszkiewicz, „Wiadomości Kościelne 
Archidiecezji w Białymstoku” 1989, nr 1, s. 105-106; A. Szot, Kapelani wojskowi z archi-
diecezji wileńskiej w czasie II wojny światowej (kilka wspomnień), „Wiadomości Kościelne 
Archidiecezji Białostockiej” 2006, nr 2, s. 183-191.

14 E. Ozorowski, Ks. Mieczysław Paszkiewicz w Białołęce Dworskiej, „Wiadomości 
Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 1990, nr 2, s. 121-122.

15 J. Pankiewicz, Katalog księży prałatów i kanoników Kapituły Bazyliki Metropolitalnej 
w Białymstoku, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 1987, nr 2, s. 117.

16 T. Krawczenko, Ksiądz prałat Mieczysław Paszkiewicz, s. 106.
17 J. Humeński, Duszpasterstwo Armii Krajowej, w: Udział kapelanów wojskowych 

w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1984, s. 471.
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wstaniu Warszawskim18, pełnił funkcję szefa Duszpasterstwa Komendy 
Głównej AK. Po zakończeniu wojny pracował jako prefekt Gimnazjum im. 
ks. Piotra Skargi w Szamotułach (1945-1946), a następnie pełnił funkcję ad-
ministratora parafii Sobota (lipiec-wrzesień 1946) i prefekta w Szkole Han-
dlowo-Przemysłowej w Poznaniu (wrzesień 1946 – 1949).

W 1949 r. przyjechał do Białegostoku. Arcybiskup Romuald Jałbrzy-
kowski skierował go do pracy w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Du-
chownym, gdzie pełnił funkcję prefekta (1949-1952), ojca duchownego 
(1953-1964) i wykładowcy historii Kościoła, patrologii, homiletyki i asce-
tyki (1949-1987)19. Prowadził proseminarium z historii Kościoła, pod jego 
kierunkiem postało osiem prac dyplomowych20. Dodatkowo pełnił również 
funkcję dyrektora biblioteki (1949-1969). Pełnił też wiele innych odpowie-
dzialnych funkcji w archidiecezji w Białymstoku: był prałatem Kapituły 
Metropolitalnej Wileńskiej, prepozytem Kapituły21, archidiecezjalnym oj-
cem duchownym, cenzorem ksiąg kościelnych, archidiecezjalnym dyrek-
torem Unii Apostolskiej Kleru, członkiem Rady Kapłańskiej, ojcem du-
chownym Instytutu Teologiczno-Pastoralnego22. Zmarł 24 sierpnia 1987 r., 
pogrzebany został na cmentarzu farnym w Białymstoku23.

Mimo że ks. M. Paszkiewicz nie miał za sobą specjalistycznych stu-
diów z historii Kościoła, to jego bogate, „historyczne” przeżycia i doświad-
czenia, szczególnie z okresu II wojny światowej, zaowocowały artykułami 
o tematyce historycznej na łamach katolickiej prasy. Wykłady przez niego 
prowadzone cieszyły się wielką popularnością. Pozostawił po sobie grono 

18 M. Paszkiewicz, Nieco wspomnień i informacji związanych z Powstaniem War-
szawskim, w: Udział kapelanów wojskowych w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1984, 
s. 449-456.

19 T. Krahel, Dzieje Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Bia-
łymstoku, w: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, s. 21, 24; 
K. Kułakowski, Profesorowie i wykładowcy, w: tamże, s. 71-72.

20 S. Hołodok, Seminaria naukowe, w: tamże, s. 179, 191.
21 J. Pankiewicz, Kapituła Bazyliki Metropolitalnej Wileńskiej w Białymstoku, „Wia-

domości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 1987, nr 2, s. 103, 106-107; Katalog księ-
ży prałatów i kanoników Kapituły Bazyliki Metropolitalnej w Białymstoku w układzie chro-
nologicznym według nominacji, opr. J. Pankiewicz, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji 
w Białymstoku” 1987, nr 2, s. 117-118.

22 E. Ozorowski, Nauczanie teologii w Wilnie i w Białymstoku w XX wieku, w: Archi-
diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, s. 162.

23 K. Litwiejko, Ks. ppłk Mieczysław Paszkiewicz, ps. „Ignacy Haczyk”, Naczelny Ka-
pelan Armii Krajowej, mps.
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studentów, którzy podjęli studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim. Nie wszyscy uwieńczyli je tytułami doktora z zakresu 
historii Kościoła, ale prace dyplomowe: ks. Stanisława Dąbrowskiego Ar-
chidiakonat Białostocki 1808-184224 z 1963 r. i ks. Alfreda Ignatowicza 
Greckokatolicka diecezja supraślska25 z 1969 r., obie napisane pod kie-
runkiem ks. prof. M. Żywczyńskiego, po dzień dzisiejszy stanowią jedyne 
naukowe opracowania powyższych tematów.

Uczniem ks. Paszkiewicza i jego następcą na Katedrze Historii Koś-
cioła w białostockim Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchow-
nym został ks. Tadeusz Krahel.

Ksiądz Tadeusz Krahel urodził się w 24 września 1937 r. we wsi 
Zwierzyniec Wielki k. Dąbrowy Grodzieńskiej. Uczył się w gimnazjum 
księży salezjanów w Różanymstoku, a po jego likwidacji przez władze 
komunistyczne w 1954 r., w białostockim Liceum Korespondencyjnym, 
gdzie w 1956 r. zdał egzamin maturalny. W latach 1957-1958 studio-
wał polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez kolejne 
lata studiował w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym 
w Białymstoku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1964 r. Po czterech la-
tach pracy jako wikariusz w parafiach pw. św. Andrzeja Boboli w Staro-
sielcach k. Białegostoku i w parafii Kalinówka Kościelna został skierowa-
ny w 1968 r. na studia specjalistyczne na KUL. Studia z historii Kościoła 
podjął na Wydziale Teologicznym, w Instytucie Historii Kościoła, gdzie 
w 1971 r. na podstawie pracy Schematyzmy diecezji wileńskiej jako źródło 
historyczne26 uzyskał stopień magistra i licencjata teologii ze specjalnoś-
cią w dziedzinie historii Kościoła. Studia doktoranckie od 1972 r. konty-
nuował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Stopień doktora 
teologii uzyskał w 1976 r. na podstawie rozprawy Historiografia (archi)
diecezji wileńskiej do 1939 roku27. W 1975 r. przejął po ks. M. Paszkiewi-

24 S. Dąbrowski, Archidiakonat Białostocki 1808-1842, Lublin 1963, mps w BKUL; 
A. Szot, Ks. Stanisław Dąbrowski (1928-2008), „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Bia-
łostockiej” 2008, nr 4, s. 297-302.

25 A. Ignatowicz, Greckokatolicka diecezja supraślska, Lublin 1969, mps w BKUL; 
Z. Lewicki, Ks. prałat Alfred Ignatowicz, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białosto-
ckiej” 2004, nr 1, s. 245-247.

26 T. Krahel, Schematyzmy diecezji wileńskiej jako źródło historyczne, „Archiwa, Bi-
blioteki i Muzea Kościelne” 38(1979), s. 109-149 i 39(1979), s. 191-235.

27 T. Krahel, Historiografia (archi)diecezji wileńskiej do 1939 roku, „Studia z Historii 
Kościoła w Polsce” 5(1979), s. 9-179.
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czu wykłady z historii Kościoła, wraz z seminarium naukowym, w Archi-
diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. W tym 
samym roku otrzymał nominację na dyrektora Archiwum Archidiecezjal-
nego w Białymstoku. W latach 1983-1991 prowadził zlecone wykłady mo-
nograficzne z historii Kościoła, nauk pomocniczych historii i ćwiczenia. 
W roku akademickim 1992/1993 pełnił funkcję rektora AWSD w Białym-
stoku. Prowadził wykłady i seminarium naukowe z historii Kościoła także 
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (filia w Białymstoku 
i punkt konsultacyjny w Wilnie). Nadto prowadził wykłady zlecone w Pol-
skim Uniwersytecie w Wilnie i na Uniwersytecie w Białymstoku.

Efekt jego pracy dydaktycznej to 60 wypromowanych prac magister-
skich i liczne prace dyplomowe. Jego dorobek pisarski obejmuje prawie 
600 publikacji naukowych i popularnonaukowych28, zamieszczanych także 
w prestiżowych publikacjach krajowych i zagranicznych.

Był wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego trzech kapłanów za-
mordowanych przez hitlerowców w Berezweczu 4 marca 1942 r. Odtąd 
problematyka martyrologium duchownych archidiecezji wileńskiej okresu 
II wojny światowej stała się wiodącym kierunkiem jego naukowych docie-
kań. Stał się cenionym autorytetem w kraju i za granicą w dziedzinie historii 
diecezji i archidiecezji wileńskiej. Brał udział w wielu sympozjach i konfe-
rencjach naukowych organizowanych przez instytucje naukowe zajmujące 
się tą problematyką. Należy do zespołów redakcyjnych: „Studiów Teolo-

28 Zarys dziejów (archi)diecezji wileńskiej, „Studia Teologiczne” 5-6(1987-1988), 
s. 7-72; Die anfängliche Organisation der Kirche in Litauen, w: La cristianizzazione della 
Lituania, città del Vaticano 1989, s. 159-174; Archidiecezja wileńska, w: Życie religijne 
w Polsce pod okupacją 1939-1945, Katowice 1992, s. 11-65; Represje carskie wobec ducho-
wieństwa diecezji wileńskiej w latach 1863-1865, „Lietuvių katalikų mokslų akademijos me-
traštis” 2002, t. 20, s. 117-126; Szkolnictwo Kościoła rzymskokatolickiego w Wielkim Księ-
stwie Litewskim, w: Nasz radawod. Materiały miżnarodnoj nawukowaj konferencji ‘Carkwa 
i kultura narodau Wjalikaga Knjastwa Litauskaga i Bełarusi XIII – pavcz. XX st.’, Grodna 
1992, s. 462-469. Na szczególną uwagę zasługują pozycje książkowe jego autorstwa: Arcy-
biskup Edward Kisiel pierwszy metropolita białostocki, Białystok 1994; Męczennicy z Be-
rezwecza, Białystok 1998; Błogosławiony Henryk Hlebowicz, Białystok 1999; Nowy Dwór. 
Dzieje parafii rzymskokatolickiej 1504-2004, Białystok 2004; Doświadczeni zniewoleniem. 
Duchowni archidiecezji wileńskiej represjonowani w latach okupacji sowieckiej 1939-1941, 
Białystok 2005; wydana pod jego redakcją praca zbiorowa Bazylika katedralna w Białym-
stoku. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia poświęcenia kościoła Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Białymstoku 1905-2005, Białystok 2005; czy zbiór tekstów kazań 
okolicznościowych i patriotycznych pt.: Z moją ziemią mój Kościół, Białystok 2007.



 BIAŁySTOK – OŚRODEK BADAń NAUKOWycH Z HISTORII KOŚcIOŁA  213

gicznych”, „Biuletynu Historii Pogranicza”, „Białostockich Studiów Hi-
storyczno-Kościelnych” i litewskich „Lietuvių katalikų mokslų akademijos 
metraštis” oraz „Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai”.

Znane są jego zainteresowania dziejami kultu Matki Boskiej Ostro-
bramskiej, czego owocem jest szereg artykułów na ten temat oraz cztery 
wydania antologii Poezja ostrobramska (1991, 1995, 1996, 2002).

Od 1990 r. należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego. Był 
współtwórcą czasopisma „Biuletyn Historii Pogranicza”. Od 1991 r. był 
członkiem Białostockiego Towarzystwa Naukowego, a w 1994 r. wszedł 
w skład Rady Naukowej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Funkcję tę 
pełnił przez pięć lat, czyli do wejścia w życie nowej ustawy o IPN. W la-
tach 2007-2012 brał udział w pracach Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2000 r. wszedł w skład Rady Muzeum 
Archidiecezjalnego w Białymstoku, a w 2007 r. został konsultantem Me-
tropolitalnej Komisji Historycznej29.

W 2012 r. ks. dr T. Krahel przeszedł na emeryturę. Zadbał o swych na-
stępców, stwarzając wokół swej osoby grono księży zainteresowanych histo-
rią Kościoła. Dwaj z nich: ks. dr Tadeusz Kasabuła i ks. dr Adam Szot przejęli 
po nim wykłady w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym.

Ks. Tadeusz Kasabuła urodził się 4 sierpnia 1964 r. w Goniądzu. 
Ukończył białostockie VI LO, a następnie w latach 1983-1989 studiował 
w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, 
gdzie pod kierownictwem ks. dr T. Krahela napisał i obronił pracę magi-
sterską Dzieje parafii Goniądz na Wydziale Teologicznym KUL.

Studia specjalistyczne z historii Kościoła odbył na Wydziale Teolo-
gicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w Instytucie Historii 
Kościoła, gdzie uzyskał licencjat z teologii w zakresie historii Kościoła 
w 1994 r. Pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Bolesława Kumora w 1996 r. 
obronił rozprawę doktorską nt. Ignacy Massalski biskup wileński30.

W 1996 r. rozpoczął wykłady w Archidiecezjalnym Wyższym Semi-
narium Duchownym w Białymstoku z historii Kościoła, prowadził także 

29 całość (do roku 2007) bibliografii ks. dr. T. Krahela została zamieszczona w de-
dykowanej mu księdze: Mój Kościół w historię wpisany. Księga pamiątkowa dedykowa-
na Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Krahelowi, red. T. Kasabuła, A. Szot, Białystok 2007, 
s. 43-71.

30 T. Kasabuła, Ignacy Massalski biskup wileński, Lublin 1998.
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konwersatorium, proseminarium, seminarium magisterskie. Od 1996 r. 
wykładał także historię Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Warszawie, Studium Teologii w Białymstoku i Studium Teologii w Wil-
nie. W roku akademickim 1999/2000 miał wykłady zlecone na Wydzia-
le Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, w roku 
2003/2004 wykłady zlecone z historii Kościoła w Polsce na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest promotorem około 50 prac magisterskich i dyplomowych. Na 
pokaźną bibliografię składają się przede wszystkim publikacje z zakresu 
historii Kościoła, zwłaszcza z dziejów Kościoła katolickiego w Wielkim 
Księstwie Litewskim i historii (archi)diecezji wileńskiej. Jest redaktorem 
i współredaktorem kilku dzieł zbiorowych, autorem licznych artykułów 
naukowych i popularnonaukowych oraz haseł słownikowych i encyklope-
dycznych (głównie w Encyklopedii Katolickiej KUL).

Od 1999 r. był zastępcą dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego 
w Białymstoku, a od 2012 r. piastuje obowiązki dyrektora Archiwum 
i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Od 1999 r. jest adiunktem 
Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Bia-
łymstoku, a od 2001 r. sekretarzem redakcji „Rocznika Teologii Katoli-
ckiej”, pisma Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej, od 2008 r. 
członkiem redakcji rocznika Polskiego Towarzystwa Historycznego Od-
dział w Białymstoku – „Biuletyn Historii Pogranicza”. Od 2007 r. nale-
ży do rady naukowej serii wydawniczej Studia Seminarii Bialostocensis. 
Od 2006 r. jest członkiem Zespołu Redakcyjnego „Białostockich Studiów 
Historyczno-Kościelnych”; od 1999 r. członkiem Polskiego Towarzystwa 
Historycznego.

Najmłodszym z grona historyków Kościoła w archidiecezji białosto-
ckiej jest ks. dr Adam Szot, także uczeń ks. dr. Tadeusza Krahela.

Ks. Adam Szot urodził się 2 października 1967 r. w Białymstoku. Jest 
absolwentem III LO w Białymstoku i Archidiecezjalnego Wyższego Se-
minarium Duchownego w Białymstoku. Święcenia kapłańskie otrzymał 
31 maja 1992 r. w białostockiej katedrze z rąk abp. Edwarda Kisiela. Tytuł 
magistra otrzymał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1992 r. za 
pracę pt. Dzieje parafii Zabłudów do 1795 r., promotorem był ks. dr Tade-
usz Krahel. Studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła odbył w In-
stytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. Licencjat z teologii w zakresie historii Kościoła 
otrzymał w 1997 r. Doktorat uzyskał w 2000 r. na podstawie dysertacji pt. 
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Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski – metropolita wileński; promotorem 
pracy był ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński.

Od 2001 r. jest wykładowcą historii Kościoła (i historii Kościoła lo-
kalnego) w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Bia-
łymstoku i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Studium 
Teologii w Białymstoku i Studium Teologii w Wilnie. W latach 2001-2012 
był dyrektorem Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku, a od 2012 r. 
jest kustoszem Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. 
W 2007 r. został mianowany przewodniczącym Metropolitalnej komisji 
historycznej w Białymstoku. W latach 2004-2007 był członkiem Komisji 
do spraw archiwów kościelnych przy Episkopacie Polski, od 2003 r. jest 
członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Stypendysta Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej w roku 2005. W 2012 r., po ks. Krahelu, został de-
legowany przez abp. E. Ozorowskiego do prac w Wojewódzkim Komitecie 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Jest promotorem około 30 prac magisterskich i dyplomowych. Redak-
tor i współredaktor kilkunastu dzieł zbiorowych. Od 2006 r. członek Ze-
społu Redakcyjnego „Białostockich Studiów Historyczno-Kościelnych”. 
Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz haseł 
słownikowych i encyklopedycznych. Najważniejsze publikacje dotyczą 
historii Kościoła lokalnego31, historii Kościoła na Kresach32 i dziejów 
NSZZ „Solidarność” na Białostocczyźnie33.

*
Zmiany geopolityczne, które nastąpiły po zakończeniu II wojny świa-

towej spowodowały nie tylko przesunięcie granic politycznych, ale i granic 

31 A. Szot, Dzieje rzymskokatolickiej parafii p. w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Za-
błudowie, Białystok 2003; A. Szot, F.W. Wilczewski, Organizacje katolickie w parafii Nie-
wodnica Kościelna, Białystok 2006; Na chwałę Niebios. Słownik biograficzny duchownych 
osób konsekrowanych spoczywających na cmentarzu farnym w Białymstoku, red. A. Szot, 
Białystok 2012.

32 A. Szot, Abp Romuald Jałbrzykowski metropolita wileński, Lublin 2002; „Śmierci 
się z nas nikt nie boi”. Listy kapłanów archidiecezji wileńskiej z ZSRS. Wybór Źródeł, red. 
A. Szot, W.F. Wilczewski, Białystok 2012.

33 W tym znaku zwyciężysz. Krzyże i sztandary NSZZ „Solidarność Region Białystok 
(sierpień 1980 – 13 grudnia 1981), Białystok 2006; Z dziejów rolniczej „Solidarności” 
w województwie białostockim 1980-1989; A. Szot, M. Kietliński, Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” w świetle dokumentów archi-
walnych, Białystok 2013.
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administracji kościelnej. Białystok, z małego przedwojennego miasta, stał 
się stolicą województwa i stolicą nowej jednostki administracji kościelnej, 
nową siedzibą arcybiskupów i biskupów, najpierw wileńskich, a następnie 
białostockich. Mimo że Białystok w okresie międzywojennym nie był ośrod-
kiem akademickim, to przeniesienie do Białegostoku w kwietniu i maju 
1945 r. Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego, pierwszych wyższych uczel-
ni w mieście nad rzeką Białą, dało impuls do rozwoju naukowego. W śro-
dowisku kościelnym zajęto się także dziejami Kościoła. Białostockie śro-
dowisko historyków Kościoła wpisuje się przede wszystkim w nurt badań 
regionalnych, dotyczących historii (archi)diecezji białostockiej, a wcześniej 
(archi)diecezji wileńskiej. I na tym polu ma największe osiągnięcia.

Białystok – ośrodek badań naukowych z historii Kościoła  
po II wojnie światowej

Summary

Until World War II the center of research in the north-eastern Poland was Vil-
nius, where at the University of Stefan Batory existed the Faculty of Theology, 
which taught the history of the church. A special role was played by Fr. prof. cze-
slaw Falkowski. In 1945, the professors of the Faculty of Theology emigrated from 
Vilnius to Białystok, where the Vilnius Seminary was also moved. Lectures on the 
history of the church at the Faculty of Theology of USB Białystok were conducted 
by Fr. prof. Falkowski until 1949. From 1949 to the 90s the history of the church 
has been taught only in the Archdiocesan Higher Seminary in Białystok. Since the 
90s, lectures on the history of the church have also been taught at the Pontifical 
Faculty of Theology in Warsaw – Section of St. John the Baptist in Białystok, 
and there were also lectures commissioned at the Socio-Historical Faculty of the 
University of Białystok. In the postwar years the history of the church was taught 
in Białystok by: Father Dr. Mieczyslaw Paszkiewicz, Father. Dr. Tadeusz Krahel, 
Father. Dr. Tadeusz Kasabuła and Father Dr. Adam Szot.

Key words: Vilnius, Białystok, Faculty of Theology of the University of Stefan 
Batory, the Archdiocesan Higher Seminary in Białystok, the history of the church, 
Father czeslaw Falkowski, Father Mieczyslaw Paszkiewicz, Father Tadeusz Kra-
hel, Father Tadeusz Kasabuła, Father Adam Szot
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OŚRODEK BADAŃ HISTORYCZNYCH  
(ARCHI)DIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

WSTĘP

Diecezja częstochowska na początku swego istnienia (1925) nie po-
siadała w swoich strukturach żadnej instytucji naukowej. Pomimo to, że 
już w 1926 r. powstało częstochowskie Seminarium Duchowne w Krako-
wie, to jednak księża tej diecezji wykształcenie teologiczne zdobywali na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeszcze w okresie międzywojennym na ryn-
ku wydawniczym pojawiły się czasopisma diecezjalne i parafialne, gdzie 
miejscowi duchowni mogli publikować artykuły o treściach historycznych 
(m.in.: „Wiadomości Diecezjalne”, „Niedziela”, „Kalendarz Jasnogórski”, 
„czyn Katolicki” i 11 gazet parafialnych), lecz nie były to czasopisma sen-
su stricto naukowe. Widoczne skonsolidowanie się środowiska naukowe-
go tej diecezji nastąpił za rządów bpa Zdzisława Golińskiego i bpa Stefana 
Bareły. Samodzielną działalność naukową rozpoczęły takie instytucje, jak: 
Archiwum Diecezjalne w częstochowie, Biblioteka Diecezjalna w często-
chowie, częstochowskie Seminarium Duchowne w Krakowie (od 1954 r. 
– po zamknięciu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego), 
Instytut Teologiczny w częstochowie i Sekcja Licencjacka Eklezjologiczno-
-Mariologiczna w częstochowie. Ponadto zainicjowano obrady towarzy-
stwa naukowego pod nazwą Seminarium Naukowe Kapłanów i wydawanie 
czasopisma „częstochowskie Studia Teologiczne”. Dalsze koncepcje na-
ukowe w diecezji były związane z rządami kolejnych ordynariuszy: abpa 
Stanisława Nowaka i abpa Wacława Depy. Wówczas to Seminarium Nauko-
we Kapłanów przeobraziło się w Oddział częstochowski Polskiego Towa-
rzystwa Teologicznego, zreorganizowano Archiwum Kurii Metropolitalnej 
w częstochowie i założono nowe czasopismo naukowe „Veritati et caritati”.

Wszystkie powyższe inicjatywy sprzyjały wykrystalizowaniu się 
w częstochowie kościelnego środowiska naukowego, którego osiąg-
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nięcia zaczęły iść w parze z dorobkiem naukowym Politechniki często-
chowskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w częstochowie, przemia-
nowanej na Akademię im. Jana Długosza1. W gronie księży diecezji czę-
stochowskiej, pasjonujących się nauką, niepoślednie miejsce zajmowali 
historycy. Ich działalność była widoczna nie tylko w lokalnym środowi-
sku, ale także wychodziła poza jego ramy, nierzadko przyczyniając się do 
rozwoju myśli historycznej o zasięgu ogólnopolskim (zjazdy historyków 
Kościoła w Polsce).

1. FORMOWANIE SIĘ OŚRODKA HISTORycZNEGO  
(ARcHI)DIEcEZJI cZĘSTOcHOWSKIEJ

Od samego początku istnienia diecezji częstochowskiej problematyka hi-
storyczna budziła zainteresowanie miejscowego duchowieństwa. Niektórzy 
księża swoje pasje historyczne wynieśli jeszcze z czasów przynależenia do 
tzw. diecezji macierzystych2. Przed 1925 r. w diecezji kieleckiej tą gałęzią na-
uki zajmowali się: ks. czesław chodorowski3, ks. Witalis Grzeliński4 i ks. Bo-
lesław Wajzler5. Natomiast w diecezji włocławskiej pisarstwo historyczne 
uprawiali księża: Michał ciesielski6, Teofil Jankowski7, Alojzy Jatowtt8, Wac-

1 A.L. czarnota, Kształtowanie się środowiska naukowego w Częstochowie i regionie 
w okresie lat 1932-1982, „Ziemia częstochowska” 15(1984), s. 43-62.

2 W 1925 r. do diecezji częstochowskiej inkardynowano 88 księży z diecezji kiele-
ckiej i 169 księży z diecezji włocławskiej. Zob. J. Związek, Dzieje diecezji częstochowskiej 
w okresie II Rzeczypospolitej, częstochowa 1990, s. 166-173.

3 O potrzebie utworzenia Muzeum Diecezjalnego, „Przegląd Diecezjalny” 1(1911), 
nr 2, s. 29-30; Hugo Kołłątaj, „Przegląd Diecezjalny” 2(1912), nr 4, s. 57-60; nr 5, s. 69-72; 
nr 6, s. 82-88; Pierwsza Wystawa Współczesnej Sztuki Kościelnej im. Piotra Skargi w Kra-
kowie, „Przegląd Diecezjalny” 2(1912), nr 8, s. 117-120.

4 Monografia Chęcin, Kielce 1908; O krytyce monografii Chęcin napisanej przez 
ks. S. Stucznia, „Przegląd Diecezjalny” 1(1911), nr 13, s. 205-207.

5 J. Kapuściński, Działalność piśmiennicza duchowieństwa diecezji częstochowskiej 
w latach 1925-1939, „Roczniki Historii Kościoła” 4/59(2012), s. 130.

6 Pamiątka pierwszej setnej rocznicy koronacji cudownego obrazu św. Józefa w ko-
legiacie kaliskiej, Kalisz 1897; Śp. ks. Józef Czupryński, „Kronika Diecezji Kujawsko-
-Kaliskie” [dalej: KDKK] 13(1919), nr 12, s. 335-336; Śp. ks. Franciszek Tański, KDKK 
13(1919), nr 12, s. 337; Śp. ks. Ignacy Jankowski, KDKK 13(1919), nr 12, s. 337-339; 
Śp. ks. Władysław Musielewicz, KDKK 13(1919), nr 12, s. 339-342.

7 Śp. ks. Józef Piotrowski, KDKK 7(1913), nr 1, s. 25-26.
8 Śp. Siostra Ludwika Maria Wisłouch, KDKK 19(1925), nr 6-7, s. 259-261.
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ław Kokowski9, Walenty Kott10, Mikołaj Lubowidzki11, Stanisław Majew-
ski12, Antoni Mietliński13, Marian Nassalski14, Stefan Niedźwiedzki15, Wiktor 
Orżanowski16, Jan Osmelak17, Wincenty Przygodzki18, Władysław Smolarkie-
wicz19, Bolesław Wróblewski20 i H. Zieliński21. Niewątpliwie tradycje te pozy-
tywnie oddziaływały na kolejne pokolenia duchownych, którzy rozpoczynali 
przygodę z historią. Poza tym kilku z wymienionych księży swoje zaintereso-
wania historyczne przeniosło na grunt diecezji częstochowskiej22.

W latach 1925-1939 pisarstwo historyczne miejscowego duchowieństwo 
nie prezentowało wybitnych osiągnięć, bowiem w diecezji częstochowskiej 
nie było żadnej instytucji czy organizacji naukowej, która by sprzyjała tego 
typu przedsięwzięciom. Niemniej można zauważyć, że niektórzy księża za-
częli w tym czasie podnosić swoje kwalifikacje historyczne, uczestnicząc 
w życiu naukowym przez napisanie prac magisterskich z zakresu historii 
Kościoła. Do 1939 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim aż 5 księży podjęło 
się tego zadania (Jan Brodziński, Józef Franek, Ludwik Gietyngier, Karol 

9 Śp. ks. Kacper Korycki, KDKK 18(1924), nr 8-9, s. 381-383.
10 O Św. Jakóbie Starszym Apostole, Warszawa 1905; Jerzy Tyrrel (1861-1909), „Ate-

neum Kapłańskie” 2(1910), nr 1, s. 66-68; Historia religii, „Ateneum Kapłańskie” 2(1910), 
nr 1, s. 169-173; Jakub Lucjan Balmes (1810-1910), „Ateneum Kapłańskie” 2(1910), nr 2, 
s. 442-452; Polskie prace o modernizmie, „Ateneum Kapłańskie” 3(1911), nr 5, s. 456-463; 
nr 6, s. 73-79. Ponadto w 1912 r. wraz z ks. A. Szymańskim dokonał on tłumaczenia na język 
polski dzieła A. Le Roya pt. Religia ludów pierwotnych.

11 Dzieje Koniecpola i okolicy, KDKK 12(1918), nr 5-6, s. 170-176; nr 9, s. 241-245; 
nr 10, s. 266-269.

12 W sprawie monografii „Kościelna Wieś pod Kaliszem”, KDKK 3(1909), nr 2, s. 52-53.
13 Śp. ks. Ignacy Bromski, KDKK 17(1923), nr 11, s. 459-460.
14 Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia, „Homiletyka” 7(1904), t. 12, 

s. 61-70; Aspersja pod względem historycznym, „Homiletyka” 8(1905), t. 14, s. 502-507; 
Spowiedź uszna. Studium historyczne, „Homiletyka” 8(1905), t. 15, ss. 97-106, 225-235; 
Masoni – nasi nieprzyjaciele, „Homiletyka” 9(1906), t. 16, ss. 97-101, 179-183; Julian Apo-
stata i poganiam, „Homiletyka” 13(1910), t. 24, s. 193-196; Działalność Kościoła w kierun-
ku oświatowym i społecznym, „Homiletyka” 14(1911), t. 27, s. 201-213; Papież Leon Wielki 
jako wzór dla kaznodziejów, „Homiletyka” 17(1914), t. 32, s. 193-205.

15 Śp. ks. Antoni Orchowski, KDKK 17(1923), nr 6, s. 219-223.
16 Z aktów parafii Naramice i Łyskornia, KDKK 3(1909), nr 1, s. 13-15.
17 Śp. ks. Piotr Filipkiewicz, KDKK 18(1924), nr 6-7, s. 306-307.
18 Śp. ks. Justyn Gryglewski, KDKK 7(1913), nr 7-8, s. 236-239.
19 Biała, KDKK 19(1925), nr 5, s. 180-188.
20 Wspomnienie o śp. ks. kan. Puaczu, KDKK 12(1918), nr 3, s. 89-91.
21 Śp. ks. Władysław Gumiński, KDKK 16(1922), nr 12, s. 497-499.
22 J. Kapuściński, Działalność piśmiennicza, s. 125-127.
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Kościów i Brunon Kubica). Wszystkie te prace powstały pod kierunkiem 
ks. prof. Tadeusza Glemmy23. Z tej grupy księży wyróżniał się ks. Ludwik 
Gietyngier, który następnie rozpoczął studia doktoranckie i zamierzał napi-
sać rozprawę naukową pt. „Dzieje dekanatu częstochowskiego pod zaborem 
rosyjskim”. Dzieła tego nie ukończył, bowiem zginął w czasie drugiej woj-
ny światowej24. W okresie tym nie brakowało także księży, którzy podnosili 
kwestie historyczne w osobnych wydawnictwach zwartych. Były to zazwy-
czaj 20-30-stronicowe książki o charakterze regionalnym, gdzie przedmio-
tem badań obejmowano przeszłość bądź miejscowości, bądź parafii. Prob-
lematyką tą zajmowali się: ks. Władysław Borek, ks. Władysław Marcin-
kowski, ks. Marian Nassalski, ks. Wincenty Przygodzki, ks. Władysław 
Smolarkiewicz i ks. Bolesław Wróblewski25. Znacznie więcej duchownych 
pisało artykuły o treściach historycznych, które później drukowali na łamach 
prasy, przede wszystkim w „Niedzieli”, „Gazecie Tygodniowej”, „Kalen-
darzu Jasnogórskim” i gazetach parafialnych. Poza wspomnianymi wyżej 
księżmi byli to: ks. Józef Bartecki, ks. Franciszek Gryglewicz, ks. Bogumił 
Kasprzak, ks. Ludwik Klepaczewski, ks. Bolesław Korwin-Szymanowski, 
ks. Franciszek Łojek, ks. Antoni Marchewka ks. Wojciech Mondry, ks. Ste-
fan Niedźwiedzki, ks. Walenty Patykiewicz, ks. Leon Stasiński, ks. Stani-
sław Ufniarski i ks. Antoni Zimniak26. Warto w tym miejscu wymienić jesz-
cze ks. Kazimierza Wątrobińskiego, który uchodził za autorytet w dziedzinie 
genealogii. Nie zachowały się jednak żadne informacje, które świadczyłyby, 
że opublikował on wyniki swoich badań. Niemniej godna uwagi była jego 
współpraca z wydawnictwem „Polskiej Encyklopedii Szlacheckiej”27.

Okres drugiej wojny światowej (1939-1945) ewidentnie zahamował 
wszelkie inicjatywy na polu badań historycznych, prowadzonych przez 
duchownych diecezji częstochowskiej. Jedynie na co należy zwrócić uwa-

23 J. Kapuściński, Wykształcenie specjalistyczne duchowieństwa diecezji częstochow-
skiej w latach 1925-1939, „Przegląd Polsko-Polonijny” 5-6(2013), s. 101-102.

24 J. Związek, Błogosławiony ksiądz Ludwik Roch Gietyngier. Męczennicy 1939-1945, 
z. 5, Włocławek 2001, s. 29-30.

25 J. Kapuściński, Działalność piśmiennicza, s. 126; W. Marcinkowski, Pamiętnik Koś-
cioła w Bobrownikach, Będzin 1938; M. Nassalski, Pamiątka z Częstochowy. Kościół św. Bar-
bary, Poznań 1935; B. Wróblewski, Żywot i nabożeństwo do Świętej Otylii, częstochowa 1932.

26 J. Kapuściński, Działalność piśmiennicza, s. 126-127; S. Niedźwiedzki, Życiorys 
śp. księdza Prałata Stanisława Mazurkiewicza, „Dodatek Parafialny. Parafia Matki Boskiej 
Anielskiej w Dąbrowie Górniczej” 2(1935), nr 62, s. 1.

27 J. Kapuściński, Działalność piśmiennicza, s. 130.
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gę, to prowadzone wówczas zajęcia z historii Kościoła w częstochowskim 
Seminarium Duchownym w Krakowie. Ze względu na aresztowanie przez 
hitlerowców niemal całej kadry naukowej Uniwersytetu Jagiellońskie-
go wykładów tych podjęło się dwóch księży z diecezji częstochowskiej: 
ks. mgr Józef chwistecki (historia Kościoła powszechnego) i ks. mgr Ju-
lian Nowak (historia Kościoła w Polsce)28.

Po wojnie dopiero nastały w diecezji częstochowskiej nieco bar-
dziej przychylne warunki do rozwoju badań historycznych. W 1949 r. na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego pierwsze stopnie 
doktorskie z historii Kościoła otrzymali ks. Brunon Magott i ks. Wa-
lenty Patykiewicz. Rozprawy swe napisali na seminarium naukowym 
u ks. prof. T. Glemmy29. Z tych dwóch działalność naukową kontynu-
ował tylko ks. W. Patykiewicz. Zdołał opublikować 71 prac, ale do hi-
storii diecezji przede wszystkim przeszedł jako założyciel, organizator 
i pierwszy dyrektor Archiwum Diecezjalnego w częstochowie30. Instytu-
cja ta swój rozkwit przeżywała w okresie rządów bpa Zdzisława Goliń-
skiego (1951-1963). Z czasem stanowisko dyrektora Archiwum objęli: 
ks. dr hab. Jan Związek (prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościel-
nych w Polsce), ks. dr Stefan Mizera (autor ok. 15 prac historycznych), 
ks. dr hab. Władysław Wlaźlak („redaktor, autor i współautor kilkuset 
artykułów i książek”, prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych 
w Polsce) i ks. dr Jacek Kapuściński (autor ok. 100 prac historycznych, 
członek wielu towarzystw naukowych). Ponadto w Archiwum pracowa-
li: ks. dr Marceli Dewudzki, ks. Józef Michałowski, ks. dr Jerzy Wolny, 
ks. Jan Walicki i ks. dr Mariusz Terka31.

28 J. Kapuściński, Historia Kościoła i patrologia w Częstochowskim Seminarium Du-
chownym (1926-2013), „Ziemia częstochowska” 40(2014), s. 54.

29 P. Wisz, Promocje doktorskie duchownych z diecezji częstochowskiej w Uniwersyte-
cie Jagiellońskim, „Veritati et caritati” 2(2014), s. 480.

30 J. Związek, Archiwum Diecezjalne w Częstochowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne” 53(1986), s. 43-56; tenże, Ks. Prałat dr Walenty Patykiewicz (1903-1980), „Ar-
chiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 43(1981), s. 260-269; W.P. Wlaźlak, Ksiądz Walenty 
Patykiewicz patronem Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, „Ziemia częstochowska” 
37(2011), s. 127-134.

31 W. Wlaźlak, Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, „Archiva 
Ecclesiastica” 2(2005), s. 70; S. Urbański, Mizera Stefan (1924-2002), w: Słownik polskich 
teologów katolickich, red. J. Mandziuk, t. IX, Warszawa 2006, s. 421-422; W.P. Wlaźlak, 
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie 
– dzieje i zasób, w: Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, red. W. Zawitkowska, 
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Bp Z. Goliński znalazł się w trudnym położeniu, kiedy w 1954 r. 
rozwiązano Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, bowiem 
musiał jak najszybciej skompletować kadrę naukową do kształcenia 
alumnów w seminarium duchownym. Pierwszym wykwalifikowanym 
księdzem diecezji częstochowskiej, który podjął tam obowiązki wy-
kładowcy historii Kościoła, był ks. Jerzy Wolny (od 1957 r.). Kształ-
cił się początkowo w Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie w KUL. 
W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego teologii 
w zakresie historii Kościoła. Do 1993 r. pod jego kierunkiem co naj-
mniej 26 kleryków częstochowskiego Seminarium Duchownego napi-
sało prace dyplomowe i magisterskie o tematyce historycznej32. Ponadto 
opublikował ok. 90 prac z zakresu historii Kościoła33. Kolejnymi histo-
rykami, zatrudnionymi w seminarium duchownym, byli: ks. prof. dr hab. 
Jan Związek (autor ok. 800 prac historycznych, wypromował w (archi)
diecezji częstochowskiej dwóch księży ze stopniem naukowym doktora 
teologii z zakresu historii Kościoła, 5 księży ze stopniem licencjata te-
ologii i ok. 100 alumnów ze stopniem naukowym magistra teologii)34, 
ks. dr Sławomir Zabraniak (autor ok. 100 prac historycznych, wypromo-
wał wraz z ks. J. Związkiem w archidiecezji częstochowskiej 26 alum-
nów ze stopniem naukowym magistra teologii)35, ks. dr Jacek Kapuściń-
ski36 i ks. dr hab. Paweł Wolnicki37.

W.P. Wlaźlak, Rzeszów 2012, s. 13-25; J. Kapuściński, Naukowy wymiar Archiwum Archi-
diecezji Częstochowskiej im. Ks. W. Patykiewicza w Częstochowie (Komunikat), „Wiadomo-
ści Archidiecezji częstochowskiej” 86(2012), nr 2, s. 98-102; tenże, Materiały źródłowe do 
dziejów Klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu w zbiorach Archiwum Archidiecezji Czę-
stochowskiej, w: 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, red. J. Ksią-
żek, T. Olejnik, Wieluń 2013, s. 175; tenże, Archiwum, w: Dla życia. Księga jubileuszowa 
XX-lecia istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (1994-2014), red. J. Ka-
puściński, częstochowa 2014, s. 49-52.

32 J. Kapuściński, Historia Kościoła i patrologia, s. 56-57.
33 M. Markowski, Jerzy Wolny, „Folia Historica cracoviensia” 3(1996), s. 29-36.
34 Relacja ks. Jana Związka (ur. 1937 r.) z archidiecezji częstochowskiej z dnia 

20 czerwca 2014 r., w posiadaniu autora.
35 Relacja ks. Sławomira Zabraniaka (ur. 1968 r.) z archidiecezji częstochowskiej 

z dnia 22 czerwca 2014 r., w posiadaniu autora.
36 Archiwum Kurii Metropolitalnej w częstochowie, Teczka personalna ks. Jacka Ka-

puścińskiego, sygn. brak, Działalność naukowa, s. 1-4.
37 Relacja ks. Pawła Wolnickiego (ur. 1969 r.) z archidiecezji częstochowskiej z dnia 

2 października 2014 r., w posiadaniu autora.
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Pomocą w badaniach historycznych służyła Biblioteka Diecezjal-
na w częstochowie, powołana do istnienia przez bpa Z. Golińskiego 
w 1958 r. Jej pierwszym kierownikiem został ks. mgr Wacław chmie-
larski. Z czasem pracę w tej instytucji podjęli także ks. W. Patykiewicz, 
ks. J. Wolny, ks. J. Związek i ks. dr Roman Nir. W 1978 r. księgozbiór 
Biblioteki liczył 39 rękopisów, 40 inkunabułów, ok. 3 tys. starodruków, 
10 tys. książek współczesnych oraz ok. 100 czasopism polskich i zagra-
nicznych (ok. 1 tys. tomów)38. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
część tych zbiorów weszła w skład Biblioteki Wyższego Seminarium Du-
chownego Archidiecezji częstochowskiej w częstochowie39, a pozostałą 
część przejęło Archiwum Archidiecezji częstochowskiej w częstocho-
wie40. Działalność pracowników wspomnianej Biblioteki przyczyniła się 
także do rozwoju myśli historycznej w diecezji. Szczególne osiągnięcia 
mieli: ks. Wacław chmielarski (1927-2013) i ks. Roman Nir (ur. 1940). 
Ten pierwszy był autorem ok. 10 publikacji z zakresu historii Kościoła, 
a ponadto założył Muzeum Regionalne Braci chmielarskich w Krzepi-
cach41. Drugi zaś zdobył wykształcenie historyczne w Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, gdzie w 1974 r. pod kierunkiem ks. prof. Stanisła-
wa Librowskiego obronił doktorat z zakresu nauk pomocniczych historii. 
Był długoletnim dyrektorem centralnego Archiwum Polonii w Orchard 
Lake (Stany Zjednoczone) oraz przynależał do wielu towarzystw i orga-
nizacji naukowych w Polsce i za granicą. Do 2014 r. opublikował ponad 
1200 prac z zakresu historii42.

Drugą instytucją naukową o charakterze dydaktycznym w diece-
zji częstochowskiej był Instytut Teologiczny w częstochowie, który 
w 2012 r. został kanonicznie erygowany przez Kongregację Edukacji Ka-
tolickiej (ds. Seminariów i Instytutów Naukowych) jako Wyższy Instytut 
Teologiczny. Początki jego sięgają 1966 r. Studia te były przeznaczone 
dla sióstr i braci zakonnych oraz osób świeckich, pragnących zgłębiać 

38 R. Nir, Rękopisy w Bibliotece Diecezjalnej w Częstochowie, „częstochowskie Stu-
dia Teologiczne” 6(1978), s. 301.

39 A. Olczyk, Dzieje Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Czę-
stochowskiej, „Wiadomości Archidiecezji częstochowskiej” 82(2008), nr 1-2, s. 96.

40 J. Kapuściński, Archiwum, s. 52.
41 P. Wolnicki, Śp. ks. kan. mgr lic. Wacław Chmielarski (1927-2013), „Wiadomości 

Archidiecezji częstochowskiej” 87(2013), nr 1, s. 100-103.
42 S. Łopato, M. Szczerbiński, Jubileusz Księdza Doktora Romana Nira, „Przegląd 

Polsko-Polonijny” 5-6(2013), s. 13-86.
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naukę teologiczną43. Do 2014 r. wykłady z historii Kościoła wraz z semi-
narium naukowym prowadzili tam: ks. Jan Związek, ks. czesław Tom-
czyk, ks. Sławomir Zabraniak i ks. Jacek Kapuściński. Najdłużej w dy-
daktyce pracował ks. J. Związek, który w latach 1982-2010 wypromował 
tam aż 115 magistrów teologii44.

 Rozwój diecezjalnego środowiska naukowego w częstochowie do-
prowadził do powstania w 1976 r. Sekcji Licencjackiej Eklezjologiczno-
-Mariologicznej, będącej zamiejscową placówką Papieskiego Wydziału 
Teologicznego w Krakowie (od 2010 r. Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II). Studia te, jako już specjalistyczne, stanowiły kontynuację nauki 
teologicznej dla osób ze stopniem magistra teologii. Trwały one dwa lata 
i umożliwiały uzyskanie stopnia naukowego licencjata teologii45. W wyka-
zie zajęć przewidziano także wykłady monograficzne z historii Kościoła. 
W latach 1976-2014 prowadzili je: ks. Jan Związek, ks. Władysław Piotr 
Wlaźlak, ks. Paweł Wolnicki i ks. Jacek Kapuściński46.

Liczbę instytucji naukowych w (archi)diecezji częstochowskiej, gdzie 
podejmowano problematykę historyczną, zamknęło Archiwum Kurii Me-
tropolitalnej w częstochowie. Początki jego sięgają powstania Kurii Die-
cezjalnej w częstochowie, bowiem już wówczas zaczęto gromadzić zasób 
archiwalny. Najpierw funkcjonowało ono pod nazwą Archiwum Kurii Die-
cezjalnej w częstochowie, a od 1992 r. jako Archiwum Kurii Metropoli-

43 S. Grzybek, Instytut Teologiczny w Częstochowie, w: Instytut Teologiczny w służbie 
diecezji częstochowskiej, red. S. Grzybek, częstochowa 1991, s. 18; J. Kowalski, Inne, koś-
cielne instytucje naukowe w siedemdziesięciopięcioleciu diecezji częstochowskiej, w: Bło-
gosławione choć trudne czasy. Siedemdziesięciopięciolecie Kościoła częstochowskiego, red. 
J. Kowalski, częstochowa 2000, s. 233-234; J. Związek, Wyższe studia teologiczne w ar-
chidiecezji częstochowskiej, w: Mojemu Kościołowi wszystko! Księga jubileuszowa ku czci 
Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka Metropolity Częstochowskiego z okazji 25. rocznicy 
sakry biskupiej i posługi pasterskiej w Kościele częstochowskim, red. S. Jasionek, często-
chowa 2009, s. 68-78; Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Teologicznym w Czę-
stochowie, „Niedziela” 26(1983), nr 46, s. 3.

44 P. Wolnicki, Powstanie Instytutu Teologicznego w Częstochowie w świetle dokumen-
tacji archiwalnej, „Ziemia częstochowska” 37(2011), s. 174-185; Relacja ks. Jana Związka 
(ur. 1937 r.) z archidiecezji częstochowskiej z dnia 20 czerwca 2014 r., w posiadaniu autora.

45 J. Kowalski, Inne, kościelne instytucje naukowe, s. 238; Inauguracja roku akademi-
ckiego w Instytucie Teologicznym w Częstochowie, „Niedziela” 24(1981), nr 24, s. 6.

46 P. Wolnicki, Powstanie Instytutu, s. 177; Archidiecezja Częstochowska. Katalog 
2011, red. P. Wolnicki i in., częstochowa 2012, s. 108; Relacja ks. Jana Związka (ur. 1937 r.) 
z archidiecezji częstochowskiej z dnia 20 czerwca 2014 r., w posiadaniu autora.
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talnej w częstochowie. Wieloletnimi jego zarządcami byli kanclerze Kurii, 
najpierw ks. mgr Władysław Karlik, a następnie ks. dr Marian Mikołajczyk. 
W 2008 r. abp Stanisław Nowak utworzył jednak stanowisko dyrektora Archi-
wum, które objął ks. dr Paweł Wolnicki. Miał on odpowiednie przygotowanie 
naukowe, bowiem wcześniej uzyskał stopień naukowy doktora nauk huma-
nistycznych w zakresie archiwistyki. Zaraz też zorganizował tę instytucję na 
podobieństwo archiwum zakładowego, a w tym samym czasie habilitował 
się i podjął zajęcia w Akademii im. Jana Długosza w częstochowie. Wyniki 
swoich badań naukowych przedstawił w ok. 100 pracach historycznych47.

Na całokształt formowania się w (archi)diecezji częstochowskiej ośrod-
ka badań historycznych miały wpływ także towarzystwa naukowe. Trady-
cje zrzeszania się miejscowych księży o zainteresowaniach historycznych 
sięgały okresu międzywojennego (ks. Bolesław Wajzler był członkiem-ko-
respondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie)48. Natomiast 
pierwsze inicjatywy zorganizowania w diecezji stowarzyszenia naukowe-
go podjął bp Z. Goliński. Od 1959 r. patronował on tzw. ruchowi naukowe-
mu, który z czasem otrzymał nazwę Seminarium Naukowe Księży Diece-
zji częstochowskiej. W ramach tej organizacji utworzono sekcję prawno-
-historyczną pod przewodnictwem ks. J. Wolnego. Na odbywających się 
tam spotkaniach referaty historyczne wygłaszali m.in.: ks. J. Wolny i ks.  
J. Związek49. Urzędowe erygowanie tego towarzystwa nastąpiło dopiero 
w 1980 r. Wówczas to bp Stefan Bareła zatwierdził je pod nazwą Semi-
narium Naukowe Teologów Diecezji częstochowskiej50. członkowstwem 

47 P. Wolnicki, Dokumentacja archiwalna biskupstwa częstochowskiego (1925-2000), 
Piotrków Trybunalski 2005, s. 15; tenże, Procesy archiwotwórcze w strukturach admini-
stracyjnych diecezji częstochowskiej, częstochowa 2006, s. 212-223; tenże, Udostępnianie 
dokumentacji Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, „Wiadomości Archidiece-
zji częstochowskiej” 83(2009), nr 7-8, s. 127-141; Archidiecezja Częstochowska. Katalog 
2011, s. 65-66; W.P. Wlaźlak, Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego 
Patykiewicza w Częstochowie, „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi często-
chowskiej” 6(2014), s. 29-30.

48 J. Kapuściński, Umiłował Kościół i Ojczyznę. Ks. Bolesław Wajzler (1881-1941), 
„Niedziela częstochowska” 56(2013), nr 6, s. 3.

49 AAcz, Teczka personalna ks. Stanisława Okamfer, sygn. brak, Dokumenty z dzia-
łalności Seminarium Naukowego Kapłanów Diecezji częstochowskiej, s. 1-10; Seminarium 
Naukowe dla Księży w Częstochowie, „Niedziela” 26(1983), nr 13, s. 3; Spotkanie naukowe 
księży, „częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 35(1961), nr 11, s. 352.

50 S. Bareła, Dekret o ustanowieniu Seminarium Naukowego Teologów w diecezji czę-
stochowskiej, „częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 55(1981), nr 6, s. 122.
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w tym stowarzyszeniu, poza wspomnianymi wyżej naukowcami, legity-
mowali się tacy historycy, jak ks. S. Mizera, ks. S. Okamfer, ks. cz. Tom-
czyk i ks. Roman Nir. W 1997 r., na przedłużeniu działalności tej organi-
zacji, utworzono w częstochowie Oddział Polskiego Towarzystwa Teolo-
gicznego w Krakowie, do którego przynależeli także: ks. J. Kapuściński, 
ks. W.P. Wlaźlak, ks. P. Wolnicki i ks. S. Zabraniak51.

Niewątpliwie istotny wkład w rozwój badań historycznych w (archi)- 
diecezji częstochowskiej wniosły miejscowe czasopisma. Po zakończeniu 
drugiej wojny światowej wznowiono wydawanie tygodnika „Niedziela”, 
gdzie tym samym udostępniono łamy tej gazety do publikowania krótkich 
artykułów historycznych. W latach 1945-1953 problematykę tę podnosiło 
pięciu księży: Wacław chmielarski52, Stanisław Grzybek53, Antoni Mar-
chewka54, Stanisław Paras55 i Marian Rzeszewski56. Ponadto w 1946 r. 
ks. Władysław Smolarkiewicz wydał drukiem broszurę o przeszłości koś-
cioła w Żarkach-Bloku57.

Jednak rozkwit fachowych publikacji historycznych nastąpił od 
1959 r., kiedy to bp Z. Goliński zachęcił księży do publikowania swych 
badań naukowych w „częstochowskich Wiadomościach Diecezjalnych”58. 
Było to czasopismo stricte urzędowe, lecz w tym czasie tylko w nim histo-

51 J. Bielecki, 10 lat Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicz-
nego w Krakowie, „częstochowskie Studia Teologiczne” 35-36(2007-2008), s. 343-352; 
J. Kapuściński, Sprawozdanie z zebrania walnego Polskiego Towarzystwa Teologicznego 
w 2011 r. „częstochowskie Studia Teologiczne” 39(2011), s. 258-259.

52 Działalność pisarska ks. bpa Kubiny, „Niedziela” 21(1951), nr 10, s. 75.
53 Dokumenty historii o Jezusie Chrystusie, „Niedziela” 23(1953), nr 4, s. 27.
54 Kult Serca Jezusowego w rozwoju historycznym, „Niedziela” 15(1945), nr 9, s. 65-

66; Św. Wojciech a Polska, „Niedziela” 19(1949), nr 16, s. 123; 950-lecie kanonizacji 
św. Wojciecha, „Niedziela” 19(1949), nr 16, s. 123; Sługa Boży Rafał Chyliński, „Niedziela” 
19(1949), nr 25, s. 193; Zgon ks. bpa dra Teodora Kubiny, „Niedziela” 21(1951), nr 8, s. 59; 
Początek hierarchii kościelnej, „Niedziela” 22(1952), nr 25, s. 194; Ojcowie i pisarze Koś-
cioła, „Niedziela” 22(1952), nr 37, s. 290.

55 Św. Jan Bosko – niezrównany wychowawca, „Niedziela” 17(1947), nr 1, s. 5; nr 2, 
s. 11, nr 3, s. 20.

56 Św. Tomasz z Akwinu, „Niedziela” 18(1948), nr 28, s. 248; Kardynał Newman, „Nie-
dziela” 18(1948), nr 30, s. 255.

57 Na 10-lecie kościółka pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Żar-
kach-Bloku, częstochowa 1946.

58 Z. Goliński, O formowaniu materiałów do historii diecezji, „częstochowskie Wia-
domości Diecezjalne” 33(1959), nr 1, s. 25; tenże, W sprawie nadsyłania materiałów z życia 
religijnego w diecezji, „częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 33(1959), nr 11, s. 385.
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rycy w sutannach mogli ogłaszać drukiem swoje prace. O szerokim zainte-
resowaniu historią miejscowego duchowieństwa świadczy to, że w latach 
1957-1992 w periodyku tym zamieszczono aż 317 takich prac. Wyszły one 
spod piór następujących księży: E. Banaszkiewicz, H. Bąbiński, J. Gaj-
da, Z. Goliński, W. Golis, W. Gołąb, S. Grzybek, A. Jatowtt, W. Karlik, 
M. Kołodziejczyk J. Kowalski, J. Kubica, B. Magott, M. Mikołajczyk, 
R. Nir, W. Patykiewicz, W. Pazera, L. Sokołowski, W. Stępień, A. Trep-
ka, Z. Wajzner, J. Walicki, L. Warzybok, E. Wieczorek, J. Wolny, A. Wró-
bel, S. Zimorowicz i J. Związek59. Od 1992 r. periodyk ten był wydawany 
pod nazwą „Wiadomości Archidiecezji częstochowskiej” i, poza niektó-
rymi wymienionymi wyżej duchownymi, prace historyczne publikowali 
tam: ks. J. Kapuściński, ks. A. Olczyk, ks. W.P. Wlaźlak, ks. P. Wolnicki 
i ks. S. Zabraniak60.

Jednakże pierwsze czasopismo naukowe w (archi)diecezji częstochow-
skiej zostało założone w 1973 r., dzięki aprobacie bpa S. Bareły i zabiegom 
ks. prof. S. Grzybka. Otrzymało ono nazwę „częstochowskie Studia Teo-
logiczne”. Odtąd miejscowi księża mogli bez przeszkód publikować swoje 
rozprawy naukowe, w tym także historyczne. Do 2011 r. ukazało się 39 to-
mów tego czasopisma. Wiele miejsca poświęcono w nim zagadnieniom 
historycznym. Ogółem opublikowano aż 189 tego rodzaju prac. Wśród 
autorów znaleźli się tacy księża jak: E. Banaszkiewicz, J. Bielecki, R. ce-
glarek, S. chłąd, J. Gajda, W. Gołąb, S. Grzybek, S. Gasiński, Z. Janyszek, 
J. Kapuściński, W. Karlik, M. Kołodziejczyk, K. Kościów, W. Kowalik, 

59 J. Kapuściński, Bibliografia prac historycznych w „Wiadomościach Diecezjalnych” 
i „Częstochowskich Wiadomościach Diecezjalnych” w latach 1926-1992, „Wiadomości Ar-
chidiecezji częstochowskiej” 86(2012), nr 1, s. 150-169; tenże, Problematyka historyczna 
na łamach „Wiadomości Diecezjalnych” i „Częstochowskich Wiadomości Diecezjalnych”, 
w: częstochowskie Teki Historyczne, red. N. Morawiec, R.W. Szwed, M. Trąbki, t. III, czę-
stochowa 2012, s. 217-240.

60 Tytułem egzemplifikacji można wskazać następujące artykuły: J. Kapuściński, 
Z dziejów duszpasterstwa głuchych i niemych w regionie zawierciańskim (do 2000 r.), „Wia-
domości Archidiecezji częstochowskiej” 79(2005), nr 9-11, s. 81-95; A. Olczyk, Dzieje Bi-
blioteki Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, „Wiadomości 
Archidiecezji częstochowskiej” 82(2008), nr 1-2, s. 88-97; W.P. Wlaźlak, Z dziejów parafii 
Kadłub, „Wiadomości Archidiecezji częstochowskiej” 81(2007), nr 6, s. 44-54; P. Wolni-
cki, Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Udostępnianie zasobów w archiwach kościelnych. 
Słowo wstępne, „Wiadomości Archidiecezji częstochowskiej” 83(2009), nr 7-8, s. 52-55; 
S. Zabraniak, Z dziejów religijności. Rozwój życia brackiego w dekanacie wieruszowskim do 
połowy XVIII w., „Wiadomości Archidiecezji częstochowskiej” 82(2008), nr 5-6, s. 129-156.
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J. Kowalski, T. Matras, S. Mizera, Z. Mońka, R. Nir, J. Nowak, abp S. No-
wak, S. Pamuła, W. Pazera, H. Radecki, M. Sikora, I. Skubiś, G. Ślęzak, 
S. Styczyński, cz. Tomczyk, S. Urbański, Z. Wajzner, J. Walicki, L. Wa-
rzybok, W.P. Wlaźlak, S. Włodarczyk, P. Wolnicki, Z. Wójcik, J. Wolny, 
S. Zabraniak i J. Związek61. Rozwój przedsięwzięć naukowych w archidie-
cezji spowodował założenie drugiego czasopisma naukowego pod nazwą 
„Veritati et caritati”. W latach 2013-2014 wyszły drukiem dwa tomy tego 
periodyku. Na jego łamach nie zabrakło również artykułów historycznych, 
które napisali księża: B. Borówka62, R. ceglarek63, J. Kapuściński64, P. Ko-
strzewski65 i J. Związek66.

Tworzący się ośrodek badań historycznych w (archi)diecezji często-
chowskiej wspierali także duchowni pracujący na co dzień w duszpaster-
stwie parafialnym. Niektórzy nawet podjęli studia specjalistyczne, w efek-
cie czego czterech z nich uzyskało stopień naukowy doktora nauk teolo-
gicznych w zakresie historii Kościoła (ks. Andrzej Parusiński67, ks. Józef 
Sojda68, ks. czesław Tomczyk69 i ks. Zygmunt Zaborski70). Szczególnie 

61 J. Kapuściński, Bibliografia prac historycznych w „Częstochowskich Studiach Teo-
logicznych”, „częstochowskie Studia Teologiczne” 40(2012), s. 133-146.

62 Zarys historii powstania Kościoła Polskokatolickiego na tle Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego, „Veritati et caritati” 1(2013), s. 217-226.

63 Katechizm Religii Katolickiej ks. Jana Tomaszewskiego i ks. Franciszka Grygle-
wicza w posłudze katechetycznej w diecezji częstochowskiej, „Veritati et caritati” 1(2013), 
s. 227-239.

64 Życie duchowe i sprawy dyscyplinarne duchowieństwa diecezji częstochowskiej 
w latach 1925-1939, „Veritati et caritati” 1(2013), s. 240-253; tenże, Rektorzy Często-
chowskiego Seminarium Duchownego w latach 1926-2011, „Veritati et caritati” 2(2014), 
s. 375-409.

65 Wspomnienia ks. Franciszka Wtorkiewicza z okresu posługi duszpasterskiej w para-
fii Rudlice (1932-1952), „Veritati et caritati” 2(2014), s. 411-426.

66 Dusza ziemi wieluńskiej. Konwent sióstr bernardynek w Wieluniu (1613-1914), „Ve-
ritati et caritati” 1(2013), s. 333-350; tenże, Biskup Teodor Kubina – duszpasterz polskiej 
emigracji i robotników sezonowych, „Veritati et caritati” 2(2014), s. 499-514.

67 Dzieje Częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie (1926-
1992), częstochowa 2005.

68 Dzieje parafii Mstów, Warszawa 1977 (rozprawa doktorska przechowywana w Bi-
bliotece Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji częstochowskiej w częstocho-
wie).

69 Diecezja częstochowska w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, w: Studia z hi-
storii Kościoła w Polsce, red. H.E. Wyczawski, t. IV, Warszawa 1978, s. 207-515.

70 Z dziejów parafii Lelów i Staromieście, częstochowa 1998.
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dwóch ostatnich pozostawiło drukiem wiele wartościowych prac hi-
storycznych71. Warto też wspomnieć o ks. Pawle Kostrzewskim, który 
w 2011 r. podjął studia doktoranckie z historii w Akademii im. Jana Dłu-
gosza w częstochowie72. Interesującym natomiast historykiem był ks. An-
toni Sztajno, proboszcz ze Strzelec Małych, posiadający stopień magistra 
teologii w zakresie historii Kościoła (Uniwersytet Jagielloński) i stopień 
magistra w zakresie historii (Uniwersytet Łódzki)73. cenne publikacje hi-
storyczne napisali także: ks. Wacław chmielarski74, ks. Michał cichoń75, 
ks. Ryszard Frysiak76, ks. Antoni Kaczmarek77, ks. Daniel Kisiela78, ks. Pa-

71 cz. Tomczyk, Częstochowskie Seminarium Duchowne w latach okupacji hitle-
rowskiej 1939-1945, „częstochowskie Studia Teologiczne” 3(1975), s. 39-62; Katalog 
diecezji sosnowieckiej 1995, red. cz. Tomczyk, Sosnowiec 1995; Katalog diecezji sosno-
wieckiej 1999, red. cz. Tomczyk, Sosnowiec 1999; Katalog diecezji sosnowieckiej 2008, 
red. cz. Tomczyk, Sosnowiec 2008; Z. Zaborski, Rezydencja paulinów w Wiewcu, „Studia 
claromontana” 6(1985), s. 160-193; tenże, Metryka Altarii Danielowskiej w Lelowie, Kra-
ków 1993; tenże, Parafia Wiewiec. Zarys dziejów, częstochowa 1999; tenże, Trudne czasy. 
Parafialna kronika z Chotowa i Będzina oraz wspomnienia z połowy XX wieku, częstochowa 
2000; tenże, „Nie z ciała ani z wiedzy”. Wspomnienie o Marcjannie Grzanka (1882-1941), 
częstochowa 2000; tenże, Parafia Chotów. Zarys dziejów, częstochowa 2005; tenże, Kroni-
ka parafii Niegardów. Wiek XVI-XIX. Transkrypcja tekstu Kroniki z fragmentem aktu funda-
cyjnego z 1438 r., częstochowa 2009.

72 J. Kapuściński, Rec.: Ks. Paweł Kostrzewski, Ksiądz Edward Stasiewicz (1914-
2004) duszpasterz i działacz społeczny, częstochowa 2013, ss. 176, „Veritati et caritati” 
2(2014), s. 540-541.

73 M. Mikołajczyk, Ks. Antoni Sztajno (1911-1992), „Wiadomości Archidiecezji czę-
stochowskiej” 66(1992), nr 8-10, s. 252-254.

74 Muzeum Regionalne Braci Chmielarskich w Krzepicach, w: Almanach Często-
chowy, red. M. Batorek i in., częstochowa 2008, s. 185-189; tenże, Krzepicki Brat Albert. 
Ks. Prałat Edward Stasiewicz (1914-2004), Krzepice 2010.

75 Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Aleksandrii. Rys historyczny do 2012 r., 
częstochowa 2013.

76 W służbie Bogu i ludziom. Wspomnienie o Mariannie Kusiek z Łubnic (1874-1950), 
Wieluń 2006.

77 Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin 1635-1679, 
Dmenin 2008; tenże, Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smotryszowie, Kra-
ków [b.r.w.]; tenże, Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dme-
nin 1723-1788, Dmenin 2012; tenże, Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum pa-
rochialis in Dmenin 1755-1788, Dmenin 2012; tenże, Liber baptisatorum, copulatorum et 
mortuorum parochialis in Dmenin 1788-1825, Dmenin 2012; tenże, Liber mortuorum et 
matrimonium parochialis in Przyrów 1708-1759, Przyrów 2013; tenże, Bractwo Matki Bożej 
Szkaplerznej w Przyrowie 1645-1907 (geneza i kult), Przyrów 2014.

78 Dzieje miejscowości i parafii Zajączki (1904-2004), Zajączki 2004.
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weł Kostrzewski79, ks. Karol Kościów80, ks. Grzegorz Kośny81, ks. Wacław 
Kuflewski82, ks. Paweł Kulasiewicz83, ks. Stanisław Okamfer84, ks. Broni-
sław Preder85, ks. Roman Rataj86, ks. Mirosław Sikora87, ks. Wacław Stę-
pień88, ks. Stanisław Styczyński89 i ks. Marian Wojtasik90.

Wszystkie przedstawione wyżej przedsięwzięcia naukowe pozwalają 
przyjąć tezę, że w (archi)diecezji częstochowskiej wykrystalizował się koś-
cielny ośrodek badań historycznych. Skupił się on przede wszystkim wo-
kół miejscowych instytucji naukowych, w których działalność podjęli wy-
kwalifikowani historycy. Podejmowane przez nich projekty badawcze były 
następnie wspierane poprzez aktywność towarzystw naukowych i inicjaty-
wy wydawnicze. Taki stan rzeczy pozwolił wykształcić kolejne pokolenia 
naukowców, podejmujących szeroki zakres badań historycznych nie tylko 

79 Z dziejów miasta i parafii Krzepice w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945), w: 
Krzepice a historia Rzeczpospolitej, red. A.J. Zakrzewski, Krzepice 2008, s. 153-183; tenże, 
Dzieje miasta i parafii Krzepice w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945), Kamyk 2012; 
tenże, Ksiądz Edward Stasiewicz (1914-2004) duszpasterz i działacz społeczny, częstocho-
wa 2013.

80 Sąd Biskupi diecezji częstochowskiej, „częstochowskie Studia Teologiczne” 
2(1974), s. 145-148.

81 Dubidze – mój dom. Kościelna przeszłość miejscowości Dubicze w parafii Brzeźnica 
k. Radomska (od początku do 2009 roku), Radomsko 2009; tenże, Mój umiłowany kościół. 
Monografia kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy k. Radomska, Ra-
domsko 2011.

82 Piastowska wieś. Grodzisko nad Pilicą, częstochowa 2011.
83 Dzieje miejscowości i parafii Blachownia do 2010 r., częstochowa 2010.
84 Kościelne dzieje parafii Koniecpol, Poznań 1993; tenże [współautor], Wanda Mal-

czewska miłująca Boga i Ojczyznę, Katowice [b.r.w.].
85 Nowe kościoły diecezji. Architektura, wystrój, w: Błogosławione choć trudne czasy, 

s. 337-342.
86 50 lat Kapituły Częstochowskiej 1951-2001, red. R. Rataj i in., częstochowa 2002.
87 Kongresy eucharystyczne diecezji częstochowskiej i ich znaczenie w życiu religij-

nym, „częstochowskie Studia Teologiczne” 3(1975), s. 95-114; tenże, Bibliografia prac 
ks. biskupa Teodora Kubiny, pierwszego biskupa diecezji częstochowskiej (1880-1951), 
„częstochowskie Studia Teologiczne” 3(1975), s. 133-144.

88 Parafia Stare Koziegłowy czyli Koziegłówki. Rys historyczny od średniowiecza do 
końca XIX wieku, Lublin 2000; tenże [współautor], Z dziejów parafii Koziegłówki od wieku 
XIII do końca XX, Lublin 2003.

89 Zarys nauczania wiary w diecezji częstochowskiej, „częstochowskie Studia Teolo-
giczne” 2(1974), s. 287-298.

90 Życie religijne parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu (archidiecezja często-
chowska) w latach 1970-1994. Studium socjologiczno-pastoralne, choroń 2014.
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o znaczeniu lokalnym, ale mającym swoje oddziaływanie w skali całego kra-
ju (m.in. udział w ogólnopolskich zjazdach historyków Kościoła)91.

2. DZIEDZIcTWO NAUKOWE HISTORyKóW  
(ARcHI)DIEcEZJI cZĘSTOcHOWSKIEJ

Profesjonalizm naukowy pierwsi historycy diecezji częstochowskiej 
zdobywali w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opiekunem ich 
był ks. prof. Tadeusz Glemma. To pod jego kierunkiem w okresie między-
wojennym rozprawę doktorską z historii Kościoła przygotowywał ks. Lu-
dwik Gietyngier. Ponadto to na jego seminarium naukowym napisali swoje 
prace doktorskie, a potem je obronili, pierwsi doktorzy teologii w zakresie 
historii Kościoła: ks. Brunon Magott i ks. Walenty Patykiewicz (1949). 
W końcu to on zainspirował do badań historycznych ks. Jerzego Wolnego, 
a następnie doskonalił jego warsztat naukowy. Wszystko to zatem stwarza 
podstawy, by stwierdzić, że do dziedzictwa naukowego historyków z (ar-
chi)diecezji częstochowskiej przyłożył swój geniusz historyczny ks. prof. 
T. Glemma (pochodzący z diecezji chełmińskiej)92.

Początek sukcesji księżom z (archi)diecezji częstochowskiej, biorącym 
udział w ogólnopolskich zjazdach historyków Kościoła, dał ks. prof. Jerzy 
Wolny. Idea takich zjazdów wzięła swój początek w 1963 r., dzięki zabie-
gom ks. prof. Mariana Rechowicza (rektora KUL). Spotkania te od samego 
początku przybrały określoną formułę i odbywały się pod patronatem Kon-
ferencji Episkopatu Polski jako Sekcja Historii Kościoła Polskiego Towa-
rzystwa Teologicznego. Pierwszym jej przewodniczącym został bp prof. 
dr hab. Wincenty Urban (od 1964 r.), a z czasem bp dr Edmund Piszcz 
(od 1984 r.) i bp prof. dr hab. Jan Kopiec (od 2002 r.)93. W zjazdach tych 

91 J. Kapuściński, Ogólnopolski Zjazd Historyków Kościoła w 2012 r., „Niedziela” 
55(2012), nr 23, s. 27; tenże, Ogólnopolski Zjazd Historyków Kościoła w 2013 r., „Niedzie-
la” 56(2013), nr 17, s. 44.

92 J. Kapuściński, Historia Kościoła i patrologia, s. 53-56; P. Wisz, Promocje doktor-
skie, s. 485.

93 J. Walkusz, Sekcja Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego, w: VIII 
Kongres Teologów Polskich Poznań 13-16 września 2010. Między sensem a bezsensem ludz-
kiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowie-
ka, red. D. Bryl i in., Poznań 2012, s. 660-661; M. Nabożny, Jubileuszowe spotkanie Sekcji 
Historyków Kościoła w Polsce, „Nasza Przeszłość” 2014, t. 121, s. 275-278.
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uczestniczyło także trzech historyków z (archi)diecezji częstochowskiej. 
Jako pierwszy podjął się tego ks. Jerzy Wolny. Urodził się on 2 listopada 
1921 r. w Rogoźniku koło Będzina, jako trzeci syn Stanisława i Jadwigi 
(z d. Raszplewicz) Wolnych. Ukończywszy Państwowe Gimnazjum im. 
Księcia J. Opolskiego w Tarnowskich Górach, wstąpił w 1945 r. do Ślą-
skiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po trzech latach przeniósł 
się do częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, które 
ukończył w 1950 r. przyjmując święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława 
czajki94. W tymże roku uzyskał stopień magistra teologii na Wydziale Te-
ologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawił wówczas pracę pt. 
„Dzieje kościelne parafii Siemonia w Polsce przedrozbiorowej”, którą na-
pisał pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Glemmy. Następnie kontynuował 
pasję historyczną studiując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam 
w 1957 r. uzyskał licencjat z teologii (praca pt. „Niedzielna suma w Polsce 
średniowiecznej”), a cztery lata później stopień naukowy doktora teologii 
(rozprawa pt. „Łaciński zbiór kazań Peregryna z Opola i ich związek z tzw. 
Kazaniami gnieźnieński”). Obydwie prace powstały na seminarium nauko-
wym u ks. prof. Mieczysława Żywczyńskiego95. Jako doktorant prowadził 
wykłady z historii Kościoła w częstochowskim Seminarium Duchownym 
w Krakowie. W latach 1963-1965 odbył dwa roczne staże naukowe w Pa-
ryżu i Monachium. W tym czasie przeprowadził kwerendę naukową w ar-
chiwach i bibliotekach Szwajcarii, Włoch, Anglii i Austrii. Po powrocie do 
kraju kontynuował zajęcia dydaktyczne w częstochowskim Seminarium 
Duchownym i włączył się w działalność Polskiego Towarzystwa Teolo-
gicznego i Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od 1972 r. był 
również wykładowcą historii Kościoła w Śląskim Seminarium Duchow-
nym w Krakowie. Z czasem podjął współpracę z Instytutem Migracji Po-
lonijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1975 r. habilitował 
się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (rozprawa: Kształtowanie 
programu nauczania religijnego i organizacji kaznodziejstwa w Polsce 
średniowiecznej). Rok później został zatrudniony na Papieskim Wydziale 

94 Z żałobnej karty (ks. Jerzy Wolny), „Sosnowieckie Wiadomości Diecezjalne” 8(1999), 
nr 1-3, s. 72.

95 M. Markowski, Ks. Jerzy Wolny (1921-1999), w: Złota księga Papieskiej Akademii 
Teologicznej, red. S. Piech, Kraków 2000, s. 576; L. Szelachowska-Winiarzowa, Praca nad 
przekładem „Kazań” Peregryna Opolczyka, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 6(2003), 
s. 351-356; R.M. Zawadzki, Ksiądz profesor Jerzy Wolny a dzieło Peregryna z Opola, „Sos-
nowieckie Studia Teologiczne” 6(2003), s. 357-362.
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Teologicznym w Krakowie (z czasem Papieskiej Akademii Teologicznej), 
z którą to uczelnią był już związany do śmierci. W latach 1977-1981 był 
także pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
gdzie aktywnie uczestniczył w życiu Towarzystwa Naukowego KUL96.

W 1992 r. został inkardynowany do diecezji sosnowieckiej i objął 
wykłady z historii Kościoła w Sosnowieckim Seminarium Duchownym 
w Krakowie97. Tam od podstaw zorganizował bibliotekę seminaryjną, wy-
korzystując swe bogate doświadczenia naukowe, zaczerpnięte m.in. z pra-
cy w Bibliotece Diecezji częstochowskiej. Dość późno uzyskał tytuł pro-
fesora zwyczajnego nauk teologicznych. Pozostawił drukiem ok. 90 prac. 
Jako promotor wykształcił wielu magistrów. Zmarł 10 lutego 1999 r. 
w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Rogoźniku98.

Drugim księdzem z (archi)diecezji częstochowskiej, który brał udział 
w ogólnopolskich zjazdach historyków Kościoła, był ks. Jan Związek. 
Urodził się 6 grudnia 1937 r. w Młynkach koło Działoszyna. Jego ro-
dzicami byli Szczepan i Anastazja (z d. Kiedos) Związkowie. W 1956 r. 
wstąpił do częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 
Podczas studiów uczestniczył w wykładach z historii Kościoła, prowa-
dzonych przez ks. Jerzego Wolnego99. Po święceniach kapłańskich, które 
otrzymał w 1961 r. z rąk bpa Zdzisława Golińskiego, został skierowany 
na studia specjalistycznego do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Tam uzyskał po trzech latach stopień naukowy magistra teologii (pra-
ca pt. „Kazania niedzielne Mikołaja z Wilkowiecka”), a pięć lat później 
stopień naukowy doktora teologii w zakresie historii Kościoła (rozpra-
wa pt. „Katolickie poglądy polityczno – społeczne w Polsce na prze-
łomie XVI i XVII wieku w świetle kazań”). Promotorem tych prac był 
ks. prof. Mieczysław Żywczyński. Oprócz historii Kościoła studiował 
również bibliotekarstwo i archiwistykę100. Od 1970 r. wykładał historię 

96 R.M. Zawadzki, Jerzy Wolny, „Folia Historica cracoviensia” 3(1996), s. 19-29.
97 J. Orzeszyna, Duchowieństwo diecezji sosnowieckiej, „Sosnowieckie Studia Teolo-

giczne” 1(1993), s. 146.
98 W. Skoczny, Wspomnienie o śp. ks. prof. Jerzym Wolnym, „Sosnowieckie Studia 

Teologiczne” 6(2003), s. 347-349; M. Markowski, Spis publikacji Jerzego Wolnego, „Folia 
Historica cracoviensia” 3(1996), s. 29-36.

99 A.J. Zakrzewski, Ksiądz profesor dr hab. Jan Związek – historyk Kościoła i ziemi 
częstochowskiej, „Zeszyty Historyczne” 4(1997), s. 10.

100 J. Wycisło, Ksiądz profesor Jan Związek. Sylwetka uczonego z perspektywy jubile-
uszu, „Folia Historica cracoviensia” 8(2002), s. 40; S. Tylus, Przewody doktorskie w Insty-
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Kościoła i patrologię w częstochowskim Seminarium w Krakowie (od 
1992 r. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji częstochowskiej 
w częstochowie). Ponadto był dyrektorem Archiwum Diecezjalnego 
w częstochowie. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilito-
wanego teologii w zakresie historii Kościoła, przedstawiając pracę pt. 
Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej. Po roku 
otrzymał nominację stanowisko rektora częstochowskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie101.

Od 1987 r. objął stanowisko docenta w Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie. Prowadził przy tym działalność dydaktyczną 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w częstochowie (od 2004 r. Akademia 
im. Jana Długosza w częstochowie), Instytucie Teologicznym w często-
chowie oraz kilku seminariach duchownych zakonnych w Krakowie102. 
Za osiągnięcia naukowe otrzymał w 2000 r. tytuł profesora zwyczajnego 
nauk teologicznych. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Sto-
warzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce (2004-2007). Poza tym 
należał do Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Pań-
stwowych w Polsce. czynnie też uczestniczył w działalności towarzystw 
naukowych. Był członkiem Komisji Historycznej Polskiej Akademii 
Nauk (Oddział w Katowicach), Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 
Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Naukowego KUL, 
Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego i częstochowskiego Towarzy-
stwa Naukowego103. W całej karierze naukowej wypromował 13 dokto-
rów, 19 licencjatów i ok. 600 magistrów. Opublikował ok. 800 prac histo-

tucie Historii Kościoła, w: Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii, 
red. J. Walkusz, Lublin 2010, s. 178.

101 D. Fudali, Jubileuszowe perełki „Domu Stulecia” czyli… 50 lat pobytu w Często-
chowie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, częstochowa 2009, s. 53-55; J. Kapuściński, 
Rektorzy Częstochowskiego Seminarium Duchownego w latach 1926-2011, „Veritati et ca-
ritati” 2(2014), s. 398.

102 Związek Jan, w: Kto jest kim w Częstochowskiem, red. M.P. Rawinis, częstochowa 
1998, s. 160; S. Piech, Księdza profesora Jana Związka pasje naukowe, „Folia Historica 
cracoviensia” 8(2002), s. 45-46.

103 Księga jubileuszowa 10-lecia Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie, red. J. Związek, częstochowa 2001, s. 164; J. Związek, Sło-
wo po wyborze i zarys programu działania Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Pol-
sce, „Archiva Ecclesiastica” 1(2004), s. 51-56; tenże, Sprawozdanie z działalności Stowa-
rzyszenia archiwistów Kościelnych w Polsce w latach 2004-2007, „Archiva Ecclesiastica” 
4(2007), s. 184-194.
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rycznych104. Za wkład w rozwój nauki został odznaczony wieloma nagro-
dami (m.in. Złotym Medalem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej, Nagrodą im. Franciszka Skowyry i Nagrodą im. Karola Miarki)105.

Jego uczniem był ks. Jacek Kapuściński, kolejny duchowny z archi-
diecezji częstochowskiej, uczestniczący w ogólnopolskich zjazdach histo-
ryków Kościoła. Urodził się 2 czerwca 1976 r. w Radomsku. Jego rodzi-
cami byli Mieczysław i Krystyna (z d. Smolarek) Kapuścińscy z Woźnik 
koło Radomska. W 1997 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 
Archidiecezji częstochowskiej w częstochowie, gdzie w 2003 r. uzyskał 
stopień naukowy magistra teologii na podstawie pracy pt. „Dzieje parafii 
Lgota Wielka (do 1925 r.)”. Promotorem jej był ks. prof. Jan Związek106. 
Następnie w latach 2005-2010 odbył studia specjalistyczne w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył zdobyciem stopnia naukowego 
doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, przedstawiając dyser-
tację pt. „Duchowieństwo diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczy-
pospolitej”. Promotorem z kolei tej rozprawy był ks. prof. Jan Walkusz107. 

104 Księga jubileuszowa 10-lecia Instytutu Filozoficzno-Historycznego, s. 152-168; 
R. Szwed, W. Wlaźlak, Bibliografia prac ks. prof. dr. hab. Jana Związka, „Zeszyty Histo-
ryczne” 4(1997), s. 17-40; I. Rusecki, Bibliografia księdza profesora Jana Związka, „Folia 
Historica cracoviensia” 8(2002), s. 13-38; J. Walkusz, P. Janowski, Bibliografia podmioto-
wa polskich historyków Kościoła za lata 2000-2002, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 
3(2004), s. 338-349; J. Walkusz, P. Strycharski, Bibliografia podmiotowa polskich history-
ków Kościoła za rok 2003 z uzupełnieniami za lata 2000-2002, „Kościół w Polsce. Dzieje 
i Kultura” 4(2005), s. 347-348; J. Walkusz, G. Teneta, Bibliografia podmiotowa polskich 
historyków Kościoła za rok 2004 z uzupełnieniami za lata 2000-2003, „Kościół w Polsce. 
Dzieje i Kultura” 5(2006), s. 500-502; J. Walkusz, G. Teneta, Bibliografia podmiotowa 
polskich historyków Kościoła za rok 2005 z uzupełnieniami za lata 2000-2004, „Kościół 
w Polsce. Dzieje i Kultura” 6(2007), s. 347-348; J. Walkusz, G. Teneta, Bibliografia pod-
miotowa polskich historyków Kościoła za rok 2008 z uzupełnieniami za lata 2000-2007, 
„Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 9(2010), s. 529-531; J. Walkusz, R. Starzak, Biblio-
grafia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2009 z uzupełnieniami za lata 2000-
2008, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 10(2011), s. 362-364; J. Walkusz, M.R. Gór-
niak, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2010 z uzupełnieniami 
za lata 2000-2009, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 11(2012), s. 310-312; J. Walkusz, 
M.R. Górniak, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2011 z uzupeł-
nieniami za lata 2000-2010, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 12(2013), s. 296-297.

105 J. Kapuściński, Rektorzy, s. 399.
106 J. Związek, „Ziemia Częstochowska” w sprawach kościelnych w Częstochowie 

i okolicy, „Ziemia częstochowska” 40(2014), s. 159-160.
107 Kapuściński Jacek ks. dr, w: Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z ży-

ciorysami znanych Polek i Polaków, Poznań 2013, s. 840 [wydanie 12.].
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Po powrocie do archidiecezji częstochowskiej podjął zajęcia z historii 
Kościoła w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (Sek-
cja Licencjacka Eklezjologiczno-Mariologiczna w częstochowie), Wyż-
szym Instytucie Teologicznym w częstochowie, Wyższym Seminarium 
Duchownym Archidiecezji częstochowskiej w częstochowie i Wyższym 
Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej w częstochowie108. 
W 2012 r. został dyrektorem Archiwum Archidiecezji częstochowskiej 
w częstochowie (wicedyrektor w latach 2010-2012) i zastępcą dyrektora 
Wydawnictwa Naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w często-
chowie109. Ponadto przynależy do kilku towarzystw naukowych: Komisji 
Historycznej Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Katowicach), Polskiego 
Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Sto-
warzyszenia Archiwistów Kościelnych, Stowarzyszenia Archiwistów Pol-
skich i częstochowskiego Towarzystwa Naukowego110. Wypromował przy 
tym 3 magistrów i opublikował ponad 100 prac historycznych111.

*
Kultura umysłowa duchowieństwa diecezji częstochowskiej, a od 

1992 r. archidiecezji częstochowskiej przejawiała się m.in. w dorobku hi-
storiograficznym. Na jego kształt niewątpliwie miało wpływ wykształcenie 
specjalistyczne miejscowych księży, którzy zdobywali je na prestiżowych 
uczelniach kościelnych w Polsce. Jako historycy wracali oni następnie do 
częstochowy, gdzie znajdowali zatrudnienie w diecezjalnych instytucjach 
naukowych (Archiwum Archidiecezji częstochowskiej, Archiwum Kurii 
Metropolitalnej, Biblioteka Diecezjalna, Wyższe Seminarium Duchowne, 
Instytut Teologiczny i Sekcja Licencjacka Eklezjologiczno-Mariologiczna). 
Działalność każdej z tych instytucji poniekąd wyznaczała historykom od-

108 J. Kapuściński, Historia Kościoła i patrologia, s. 60-61.
109 J. Kapuściński, Archiwum, w: Dla życia. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia 

istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (1994-2014), red. J. Kapuściński, 
częstochowa 2014, s. 51.

110 Kapuściński Jacek ks. dr, w: Who is who w Polsce, s. 840.
111 J. Walkusz, M.R. Górniak, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za 

rok 2010 z uzupełnieniami za lata 2000-2009, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 11(2012), 
s. 310-312; J. Walkusz, M.R. Górniak, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Koś-
cioła za rok 2011 z uzupełnieniami za lata 2000-2010, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 
12(2013), s. 296-297; Publikacje i udział w konferencjach naukowych ks. Jacka Kapuściń-
skiego w roku akademickim 2013/2014, „Rocznik Seminaryjny” 16(2014), s. 52-55.
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rębne kierunki badań naukowych, które mimo wszystko oscylowały wokół 
zbieżnej problematyki, jaką była przeszłość Kościoła częstochowskiego.

Na tej podstawie już na początku lat osiemdziesiątych XX wieku zaczął 
krystalizować się diecezjalny ośrodek badań historycznych. W pełni ufor-
mował się on, gdy został wsparty działalnością miejscowych towarzystw 
naukowych (Seminarium Naukowe Teologów Diecezji częstochowskiej 
i Oddział częstochowski Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Kra-
kowie) oraz inicjatywami wydawniczymi (książki i artykuły historyczne). 
Niewątpliwie znaczenie tego ośrodka wzrosło, gdy miejscowi historycy 
zaczęli brać udział w ogólnopolskich zjazdach historyków Kościoła.

Center for Historical Research of the (Arch)Diocese of Częstochowa

Summary

Throughout the history of the Diocese (since 1925), and then the Archdiocese 
of częstochowa (since 1992), there was a development in many research initiatives, 
including historical sciences. The flourishing institutions such as the Archives of the 
Archdiocese of częstochowa, Archives of the Metropolitan curia, the Diocesan Li-
brary, the Seminary, the Institute of Theology and the Bachelor Section of Ecclesi-
ology and Mariology had its impact on the constitution of the qualified historians 
employed on managing and teaching positions (i.a.: Fr. Jacek Kapuściński PhD, Fr. 
Roman Nir PhD, Fr. Walenty Patykiewicz PhD, Fr. Mariusz Terka PhD, Fr. czesław 
Tomczyk PhD, Fr. Władysław Wlaźlak PhD, Assistant Professor; Fr. Paweł Wolnicki 
PhD, Assistant Professor; Fr. Prof. Jerzy Wolny, Fr. Sławomir Zabraniak PhD, Assis-
tant Professor and Fr. Prof. Jan Związek). The research of these historians included 
a wide range of problem, and an important part of them was the past of the church 
in częstochowa. The ones who supported the historians, by publishing a wide range 
of historical books, were also priests from parish ministry. Thus, in the early 80’s 
the diocesan center of historical research was formed in częstochowa. Moreover, an 
important place in this process was occupied by the activity of some local scientif-
ic societies (Scientific Seminar of Theologians of Archdiocese of częstochowa and 
Polish Theological Society in Kraków – Department of częstochowa) and the editors 
of scientific journals (“częstochowskie Studia Teologiczne” and “Veritati et carita-
ti”). The importance of this center increased sharply when its representatives started 
to participate in the Polish Nationwide congress of church Historians.

Keywords: archive, article, library, scientific journal, teaching, church history, sci-
entific institution, book, literature, scientific society
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NAUCZANIE HISTORII KOŚCIOŁA  
W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM  W ŁOMŻY

W 1919 r. na terenie diecezji sejneńskiej powstało kolejne Seminarium 
Duchowne w Łomży. W tej diecezji istniały wcześniej dwa inne semina-
ria duchowne: w Tykocinie oraz w Sejnach. W Seminarium Duchownym 
w Tykocinie (1771-1863), prowadzonym przez księży ze Zgromadzenia 
Misji, historię Kościoła nauczano prawdopodobnie już od pierwszych 
dziesięcioleci istnienia zakładu. W seminarium sejneńskim (1826-1915), 
kierowanym przez księży diecezjalnych, przedmiot ten wykładano przez 
cały okres istnienia zakładu.

Pierwszym wykładowcą historii Kościoła w Seminarium Duchownym 
w Łomży (1919-1923) był ks. Stanisław Pardo. Studiował w Rzymie; uzy-
skał stopień doktora prawa kanonicznego. Był kapłanem lubianym przez 
profesorów i młodzież. Oprócz nauczania w seminarium, był także dyrek-
torem Prywatnego Gimnazjum Męskiego im. ks. Piotra Skargi (od 1920 r.) 
w Łomży. W 1923 r. został dyrektorem Wyższego Klasycznego Gimna-
zjum im. Świętego Kazimierza w Sejnach.

Kolejnym wykładowcą został ks. Antoni Roszkowski. Od 1818 r. stu-
diował historię Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu War-
szawskiego. Posiadał tytuł magistra teologii. W latach 1926-1929 wykładał 
omawiany przedmiot w Seminarium Duchownym w Łomży, był też redak-
torem czasopism: „Życie i Praca” (później przemianowanego na „Sprawa 
Katolicka”) oraz „Rozporządzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjal-
nej” – miesięcznika przeznaczonego dla duchowieństwa. Zaznaczył się jako 
kapłan społecznik. Wydawał popularne książki o charakterze patriotycznym, 
kierował drukarnią diecezjalną, prowadził odczyty kulturalno-oświatowe dla 
robotników. Wydał drukiem broszurę Hodyszewo: opis historyczny parafii, 
kościoła i cudownego obrazu Najświętszej M. P. (Łomża 1928).

W latach 1930-1936 historię Kościoła w seminarium łomżyńskim 
wykładał ks. Michał Piaszczyński – absolwent Rzymskokatolickiej Aka-
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demii Duchownej w Petersburgu. Po uzyskaniu tytułu kandydata św. te-
ologii studiował we Fryburgu we Szwajcarii. W 1914 r. zdobył stopień 
doktora filozofii. Po powrocie do diecezji został dyrektorem Gimnazjum 
im. Piotra Skargi w Łomży oraz uczył w Seminarium Nauczycielskim 
Żeńskim i w Państwowej Szkole Mierniczej w Łomży. Od września 
1939 r. został mianowany dyrektorem Gimnazjum im. św. Kazimierza 
w Sejnach. W 1912 r. wydał drukiem tomik wierszy pt.: Poezje. Biskup 
łomżyński Stanisław Kostka Łukomski w 1926 r. w nominacji na kanoni-
ka kapituły łomżyńskiej napisał, iż ks. Piaszczyński „to kapłan gorliwy, 
pracowity, dobry wychowawca młodzieży, posiadający wybitne zdolności 
pedagogiczne”. Podczas wojny został aresztowany przez Niemców, zmarł 
w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen z powodu głodu i choroby 
18 grudnia 1940 r. Papież Jan Paweł II beatyfikował ks. Piaszczyńskiego 
13 czerwca 1999 r.

Tuż przed wybuchem wojny, w latach 1936-1939 zmiany na stano-
wisku wykładowców historii Kościoła następowały corocznie. W roku 
akademickim 1936-1936 przedmiot wykładał ks. Józef Wierzbicki. Po-
dobnie jak poprzednik, był absolwentem Rzymskokatolickiej Akademii 
Duchownej w Petersburgu. W 1912 r. uzyskał tytuł magistra teologii. 
Od 1922 r. w Seminarium Duchownym w Łomży wykładał filozofię, 
później łacinę. Przerwał wykłady w seminarium w 1937 r. z powodu 
wyjazdu oraz inkardynacji do diecezji mohylewskiej. Jego następcą zo-
stał ks. Wincenty Krajewski (1937-1938). W 1937 r. ukończył studia 
na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra teologii w zakresie 
historii Kościoła. Oprócz omawianego przedmiotu, wykładał także pa-
trologię oraz teologię fundamentalną. Ostatnim profesorem historii Koś-
cioła przed wybuchem II wojny światowej był ks. Władysław Kłapkow-
ski (1938-1939). W 1929 r. ukończył studia z tytułem magistra teologii 
w zakresie historii Kościoła na Uniwersytecie Warszawskim. Rok póź-
niej, na podstawie rozprawy „Działalność kościelna biskupa Wojciecha 
Jastrzębca”, zdobył stopień doktora z teologii. W 1932 r. uzyskał tytuł 
naukowy magistra filozofii w zakresie historii (tytuł pracy magisterskiej: 
„Praca soborowo-synodalna biskupa Andrzeja Łaskarza”). Ks. Kłap-
kowski w latach 1932-1938 był profesorem historii w Gimnazjum im. 
św. Kazimierza w Sejnach. W 1938 r. został przeniesiony do Łomży do 
pracy w seminarium duchownym oraz otrzymał polecenie organizacji 
archiwum i muzeum diecezjalnego. Aresztowany w 1939 r., zmarł na-
stępnego roku w niemieckim obozie w Działdowie. Ks. Kłapkowskiego 
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cechowało pogodne usposobienie i prostota ducha. Już w młodości był 
wesołym, pracowitym i głęboko religijnym chłopcem. Był zawsze zado-
wolony i pogodny. Szczerze cieszył się z osiągnięć. Okazał się dobrym 
naukowcem, solidnym i wytrwałym w pracy badawczej, jednym z pierw-
szych badaczy, którzy fachowo zajęli się badaniem dziejów Sejneńszczy-
zny. Gruntownie wykształcony, doskonale znał warsztat naukowy i jak 
mało kto potrafił odróżnić fakty historyczne od podań i legend. Jego pra-
ce naukowe nie straciły na aktualności do dnia dzisiejszego. Spod jego 
pióra wyszło kilka ważnych pozycji książkowych, m.in.: Duszpasterstwo 
i oświata w dobrach klasztoru kamedułów wigierskich, Fundacja i upo-
sażenie kościołów w Przerośli i Puńsku, Konwent dominikanów w Sej-
nach, Kolegium księży dominikanów w Sejnach, Kronika Gimnazjum 
św. Kazimierza w Sejnach 1932-1938 (mps), Matka Boska w Sejnach, 
Walka o szkołę polską w Sejnach 1906-1919.

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży zostało zamknięte jesienią 
1939 r. Po jego zamknięciu niektórzy klerycy uczyli się samodzielnie we 
własnych domach przedmiotów seminaryjnych i zdawali egzaminy u księ-
ży profesorów przebywających na parafiach. Egzaminy z historii Kościoła 
przeprowadzał ks. Antoni Roszkowski. część kleryków przygotowywała 
się do kapłaństwa w Seminarium Duchownym Pallotynów w Ołtarzewie, 
Niektórzy byli przygotowywani przez ks. Józef Wierzbickiego – dawnego 
ojca duchownego, inni przez pewien czas przebywali na plebanii w Ku-
leszach Kościelnych, uczyli się u Pallotynów w Wadowicach (Kopcu), 
Świdrze i w Seminarium Duchownym w Sandomierzu i w Siedlcach. Po 
zakończeniu działań wojennych, 15 sierpnia 1945 r. na nowo wznowiono 
naukę w Seminarium Duchownym w Łomży.

Od 1946 r. historię Kościoła przez trzy lata ponownie wykładał ks. An-
toni Roszkowski. Pracował jednocześnie w kurii diecezjalnej. Był oso-
bą zaufaną biskupa łomżyńskiego czesława Falkowskiego. W 1949 r. 
ks. Roszkowski został mianowany proboszczem w Jedwabnem. Był kapła-
nem skromnym, a jednocześnie nieustępliwym w ważnych sprawach. Po 
ks. Roszkowskim, po raz drugi wykładał historię Kościoła ks. Wincenty 
Krajewski (1949-1952).

W 1952 r. do Łomży powrócił ze studiów ks. Adolf Romańczuk. 
W 1951 r. na Uniwersytecie Warszawskim (praca magisterska: „Działal-
ność duszpasterska biskupa Michała Franciszka Karpowicza w diecezji 
wigierskiej 1796-1803”) uzyskał tytuł magistra teologii w zakresie hi-
storii Kościoła. Następnego roku został doktorem teologii na podstawie 
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dysertacji „Diecezja Wigry. cz. I. Biskup Michał Karpowicz 1796-1803” 
oraz uzyskał tytuł magistra filozofii w zakresie historii na podstawie pra-
cy „Ustanowienie diecezji wigierskiej i pierwszy jej organizator biskup 
Michał Karpowicz 1796-1803”. W seminarium łomżyńskim ks. Romań-
czuk wykładał historię Kościoła, a także wymowę kościelną, patrologię 
i homiletykę. Był kapłanem znanym z otwartości i życzliwości, cenionym 
bibliofilem. Zgromadził bogate zbiory, głównie o tematyce historycznej 
i militarnej. Na wykładach przytaczał liczne przykłady. Zajęcia prowadził 
w sposób ciekawy, przytaczał liczne fakty z przeszłości. Na egzaminy 
zapraszał bpa czesława Falkowskiego – historyka Kościoła, wybitnego 
mówcę, niegdyś kierownika Katedry Historii Kościoła w Rzymskokatoli-
ckiej Akademii Duchownej w Petersburgu, jednego z organizatorów Uni-
wersytetu Katolickiego w Lublinie i przedwojennego rektora Uniwersytetu 
Wileńskiego. W 1971 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej. Po 
śmierci księgozbiór ks. Romańczuka został przekazany do biblioteki Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Łomży.

W 1971 r. wykładowcą historii Kościoła został ks. Witold Jemielity. 
W latach 1959-1963 studiował na Wydziale Teologicznym Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. W 1962 r. uzyskał dyplom licencjata teolo-
gii na podstawie pracy „Działalność duszpasterska biskupa Konstantego 
Ireneusza Łubieńskiego (1863-1869)”. Rok później, na podstawie roz-
prawy pt. „Diecezja sejneńska w latach 1872-1893”, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski nadał mu stopień naukowy doktora teologii w zakresie 
historii Kościoła. W latach 1964-1966 przebywał w Rzymie. Prowadził 
kwerendę w Archiwum Watykańskim i zbierał materiały dotyczące hi-
storii diecezji łomżyńskiej. W seminarium wykładał także patrologię, li-
turgikę, teologię ascetyczną, historię biblijną, prowadził proseminarium 
naukowe oraz seminarium z historii Kościoła i lektorat j. niemieckiego. 
Od 1972 r. pracował w Archiwum Diecezjalnym w Łomży. W 1975 r. 
Rada Wydziału Teologicznego KUL, na podstawie dorobku naukowego 
i rozprawy habilitacyjnej pt. Diecezja augustowska czyli sejneńska w la-
tach 1818-1872, nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. 
W latach 1986-1987 oraz 1992-1994 pracował jako adiunkt na Wydzia-
le Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
W 1994 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajne-
go na tym Wydziale oraz stanowisko kierownika Katedry Historii Prawa 
Kościelnego w Polsce. Tego samego roku Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej w uznaniu dorobku naukowego nadał mu tytuł naukowy profe-
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sora nauk historycznych. Został wyróżniony wysokimi odznaczeniami 
państwowymi i nagrodami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Wykładał historię Kościoła i patrologię w punkcie konsul-
tacyjnym Akademii Teologii Katolickiej w Suwałkach, w Instytucie Te-
ologicznym w Łomży, pełnił urząd sędziego Sądu Biskupiego w Łomży, 
był wiceprezesem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów 
w Łomży oraz członkiem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego i Towarzystwa Naukowego im. Adama chętnika 
w Ostrołęce.

Ks. prof. Jemielity opublikował liczne monografie oraz kilkaset 
mniejszych lub większych przyczynków i studiów. Do najważniejszych 
należy zaliczyć: Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-
1872; Diecezja łomżyńska. Studium historyczne parafii; Sanktuaria Ma-
ryjne w diecezji łomżyńskiej; Dzieje Łomży tysiącletnie. Opracował setki 
życiorysów księży oraz ponad wiele haseł o szerokiej tematyce religijno-
-społecznej dotyczących biskupów i kapłanów diecezji wigierskiej, au-
gustowskiej, czyli sejneńskiej i łomżyńskiej, katalogi kanoników kapitu-
ły sejneńskiej i łomżyńskiej, martyrologium księży diecezji łomżyńskiej. 
Jest on jednym z największych znawców dziejów kościelnych, społecz-
nych i kulturalnych regionu północno-wschodniej Polski. Ks. Profesor 
przeszedł na emeryturę w 2010 r. Prowadził wykłady z kompetencją, pre-
cyzją, w spokoju i skupieniu. czasami wtrącał zasłyszane anegdoty. Jest 
kapłanem skromnym i niewymagającym, solidnie wypełniającym swoje 
obowiązki, chętnie dzieli się bogatym doświadczeniem naukowym i zdo-
bytą wiedzą.

Podczas pracy ks. prof. Jemielitego w Wyższym Seminarium Du-
chownym ze studiów z Rzymu do Łomży powrócił ks. Józef Łupiński. 
W 1991 r. zdobył tytuł magistra teologii w zakresie historii Kościoła na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy magisterskiej 
napisanej pod kierunkiem ks. prof. Witolda Jemielitego pt.: „Dzieje para-
fii Łapy w latach 1906-1991”. Po święceniach kapłańskich w 1991 r. zo-
stał posłany na studia historii Kościoła do Rzymu. W 1993 r. zdobył tytuł 
licencjata z historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie. W 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora historii Kościoła 
na tymże Uniwersytecie na podstawie rozprawy pt. „Dzieje grekokatoli-
ków w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym”. Od 1997 r. wy-
kłada historię Kościoła, uczył języka włoskiego (1997-2005); prowadził 
seminarium magisterskie z historii Kościoła (od 2009 r.), zarządzał Ar-
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chiwum Diecezjalnym (1996-2010). Wykładał historię Kościoła w Ko-
legium Teologicznym w Łomży, etykę chrześcijańską w Wyższej Szkole 
Agrobiznesu w Łomży, wykładał egzegezę Starego Testamentu w Semi-
narium Duchownym w Grodnie na Białorusi (2005-2006). Od 2006 r. 
adiunkt i wykładowca historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2012 r. na 
podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. Semina-
rium Duchowne w Tykocinie 1769-1863 uzyskał stopień doktora habili-
towanego nauk humanistycznych w zakresie historii na Wydziale Nauk 
Historycznych i Społecznych UKSW. Od 2013 r. jest kierownikiem Ka-
tedry Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym UKSW; od 2014 r. 
profesorem nadzwyczajnym UKSW. Autor monografii: Dzieje grekoka-
tolików w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym; Błogosławio-
ny ks. Adam Bargielski. Męczennicy 1939-1945; Św. Brunon z Kwerfurtu 
Patron Diecezji Łomżyńskiej; Biskupi Diecezji Łomżyńskiej (współredak-
cja); Seminarium Duchowne w Tykocinie; Życie codzienne pod okupacją 
sowiecką i niemiecką. Dziennik ks. M. Lisa (redakcja). Autor licznych 
artykułów, recenzji, biogramów księży, organizator konferencji i sympo-
zjów krajowych i zagranicznych. Należy do rady naukowej periodyku 
„Soter” Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego 
w Kownie (Litwa), jest członkiem zarządu Łomżyńskiego Towarzystwa 
Naukowego.

Od początku istnienia Wyższego Seminarium Duchownego w Łom-
ży historię Kościoła wykładało 9 wykładowców. Trzech posiadało tytuł 
magistra teologii, czterech stopień doktora, jeden stopień doktora habi-
litowanego oraz jeden wykładowca był profesorem zwyczajnym. Tytuły 
oraz stopnie naukowe zdobywano na Uniwersytecie Warszawskim (Wy-
dział Teologiczny), w Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Pe-
tersburgu, na Uniwersytecie we Fryburgu, na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim oraz na Gregorianum w Rzymie. część profesorów pozosta-
wiła po sobie liczne publikacje naukowe (ks.ks. Kłapkowski, Jemielity, 
Łupiński). Należy podkreślić, iż wykładowcy omawianego przedmiotu 
nie tylko wykształcili liczne szeregi nowych kapłanów dla diecezji łom-
żyńskiej, lecz osobiście angażowali się w działalność dydaktyczną, a tak-
że ściśle naukową.
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Teaching the history of the Church in the Higher Seminary in Łomża

Summary

In 1919 in Łomża a seminary was founded within the Sejny diocese. After the 
establishment of the Diocese of Łomża in 1925 the seminary educated clergy for 
the new diocese. The teaching of the church’s history was present since the begin-
ning of the university. The subject under discussion has been taught by 9 lectur-
ers. Two professors were independent researchers. Titles and degrees were earn in 
Poland and abroad. Some professors left behind numerous scientific publications. 
Some lecturers involved themselves in teaching activities and strictly scientific 
ones also outside the diocese, at state colleges and universities. 

Keywords: History of the church, seminaries, Łomża diocese, church history lec-
turers in Łomża





II.  RECENZJE  I OMÓWIENIA





KRZySZTOF R. PROKOP

Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Heiliges Römisches Reich • 
Deutschsprachige Länder, herausgegeben von Erwin Gatz in Zusammen-
arbeit mit Rainald Becker, Clemens Brodkorb und Helmut Flachenecker 
(Kartographie: Karsten Bremer), Verlag Schnell & Steiner GmbH, Re-
gensburg 2009, ss. 376 (196 map i planów)

Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010 • The Historical At-
las of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010, praca zespołowa pod redakcją 
Henryka Gapskiego (Geografia historyczna Kościoła w Polsce, t. I), Towa-
rzystwo Naukowe KUL • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Lublin 2011, ss. 300 (119 map oraz 19 wykresów)

W tekście recenzyjnym, adresowanym do profesjonalnie zajmujących się 
poznawaniem przeszłości badaczy, nie ma potrzeby uzasadniania, jak przydatną 
pomoc warsztatową przy analizowaniu różnorodnej problematyki historycznej 
stanowią atlasy. O ile bowiem imiona i daty udaje się jeszcze spamiętać, o tyle 
zmieniający się przebieg granic zwykle trudno odtwarzać z pamięci, bez sięgania 
po stosowne pomoce kartograficzne. Podobnież wspomagają one historyka w jego 
pracy, kiedy dla prezentacji konkretnych zagadnień potrzebna jest znajomość topo-
grafii poszczególnych miejsc (zwłaszcza znaczniejszych ośrodków osadniczych) 
w danym momencie dziejowym. Inna rzecz, że wiele tego rodzaju rekonstrukcji 
przestrzennych ma charakter zdecydowanie hipotetyczny i daleko może odbie-
gać od stanu rzeczywistego, niemniej jednak tak czy inaczej stanowią one pewien 
punkt odniesienia, którego można się „uchwycić” i ewentualnie dokonywać na 
dalszym etapie krytycznej weryfikacji.

Historyk polskiego Kościoła dysponuje niezbyt licznymi tego rodzaju pomo-
cami, których przeznaczenie jest stricte naukowe. Są bowiem i takie wydawni-
ctwa (niemal wyłącznie tłumaczenia obcojęzycznych publikacji), które wprawdzie 
noszą w tytule miano atlasu (dziejów chrześcijaństwa itp.), jednak użytecznego 
materiału kartograficznego jest w nich niewiele, a większość objętości wypełnia-
ją ilustracje dopełnione tekstem narracyjnym o charakterze popularnonaukowym, 
stąd ich adresatami nie są w pierwszej kolejności zawodowi badacze. ci mają do 
swej dyspozycji, gdy chodzi o rodzime realia, przede wszystkim Atlas Kościoła 
łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku w opracowaniu 
Stanisława Litaka (2006), stanowiący podsumowanie wcześniejszych podejść tego 
autora do tematu (Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 
roku z lat 1979-1980 czy Kościół łaciński w Polsce około 1772 roku. Mapa – Ko-
mentarz – Indeks z roku 1991). choć niezwykle cenne, opracowanie to dotyczy 
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wyłącznie wycinkowego okresu dziejów polskiego Kościoła, stąd istniejące w od-
nośnym względzie potrzeby zaspokaja tylko w niewielkiej części, choć z drugiej 
strony stanowi modelowy wzór, wyznaczając określone standardy na przyszłość.

Oczekując zatem momentu wydania drukiem Atlasu historycznego chrześci-
jaństwa w Polsce i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który nie jest wyłącznie 
„marzeniem przyszłości”, lecz od dekady widnieje w spisie przygotowywanych 
tomów (jako ostatni, zamykający całość odnośnego przedsięwzięcia edytorskiego) 
ukazującej się od roku 2004 serii Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów pod redakcją Jerzego Kłoczowskiego (nota bene zbiory map to-
warzyszyły także wcześniej zaistniałym z inicjatywy tego uczonego publikacjom 
Kościół w Polsce z lat 1966-1969 czy Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 
966-1945 z roku 1980), warto zwrócić uwagę na dwie zrealizowane w ostatnich 
latach edycje, przynoszące materiał zarówno kartograficzny, jak i opisowy, które 
– choć w różny sposób – odnoszą się do kościelnych dziejów ziem historycznie 
związanych z polską państwowością. Jedna z nich jest przedsięwzięciem rodzi-
mym i w całości dotyczy realiów krajowych (a ściślej – niewielkiego ich wycinka, 
o czym dalej), natomiast druga, zagraniczna, ma za przedmiot rozległe terytoria 
niegdysiejszego cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, w związku z czym 
uwzględnia również Śląsk, Pomorze oraz skolonizowane przez Niemców wschod-
nie pobrzeża Bałtyku (Prusy, Warmia) – nie wspominając o czechach i Morawach. 
Jej też zostanie poświęcone w dalszej części obecnego tekstu recenzyjnego więcej 
uwagi, jako że chodzi o publikację zdecydowanie rzadziej występującą w krajo-
wych księgozbiorach, stąd wymaga ona szczegółowszego zaprezentowania, co nie 
wydaje się koniecznie w odniesieniu do tytułu wydanego przez Towarzystwo Na-
ukowe KUL w Lublinie.

Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Heiliges Römisches Reich • 
Deutschsprachige Länder to jedno z ostatnich dzieł, jakie ukazało się z inicjatywy 
i w opracowaniu koncepcyjnym niestrudzonego w swej pasji badawczej historyka 
Kościoła ks. prof. Erwina Gatza (długoletniego rektora campo Santo Teutonico 
w Rzymie, u schyłku życia obdarzonego przez papieża Benedykta XVI – w roku 
2008 – godnością protonotariusza apostolskiego), zmarłego 8 maja 2011 r. w wieku 
78 lat. Druk tego kompendium z zakresu geografii historycznej nastąpił w niemal 
cztery dekady po ukazaniu się – nakładem Verlag Herder we Fryburgu Bryzgowij-
skim – innego fundamentalnego dzieła z zakresu geografii historycznej Kościoła, 
jakim jest Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte 
und Gegenwart pod redakcją Huberta Jedina, Kennetha Scotta Latourette’a oraz 
Jochena Martina (1970; wznowienia w latach 1987, 1988 i 2004), które doczekało 
się wydań także w językach francuskim (1990) oraz włoskim (to ostatnie – z roku 
1991 – współfirmowane przez Libreria Editrice Vaticana). Reedycji w innych ję-
zykach atlasu powstałego staraniem i pod redakcją Erwina Gatza spodziewać się 
raczej nie należy, bowiem – w odróżnieniu od wyżej wspomnianego tytułu z roku 
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1970 – jest on ukierunkowany na dzieje kościelne terytorium tylko pojedynczego 
„bytu” polityczno-państwowego (a nie całego chrześcijaństwa), jakkolwiek bardzo 
rozległego i zawierającego w sobie wiele różnego stopnia samodzielności pod-
miotów (organizmów), których udziałem było współtworzenie losów kontynentu 
europejskiego. Że zaś chodzi o epoki, którym obce pozostawało pojęcie państw na-
rodowych i związanego z tym „nowoczesnego” nacjonalizmu, w związku z czym 
przesunięcia granic politycznych były niejako na porządku dziennym, stąd też ob-
szary, które w sposób w pełni uzasadniony znalazły się w polu uwagi autorów 
prezentowanego atlasu, dziś znajdują się na terenie nie tylko Niemiec, Austrii czy 
Szwajcarii, ale również Belgii, czech, Danii, Francji, Holandii, krajów bałtyckich 
(Litwa, Łotwa, Estonia), Słowenii, Włoch (o Luksemburgu czy Liechtensteinie nie 
wspominając) i oczywiście Polski. W tych okolicznościach chodzi zatem o publi-
kację adresowaną nie tylko do czytelników niemieckojęzycznych (jakkolwiek wy-
łącznie ten język gości na kartach prezentowanego dzieła – przynajmniej w jego 
częściach opisowych), lecz do o wiele szerszego grona odbiorców, pośród których 
nie powinno braknąć również polskich historyków Kościoła. Kilku z nich było 
zresztą współpracownikami E. Gatza w kolejnych spomiędzy inicjowanych prze-
zeń przedsięwzięć i także w przypadku prezentowanego atlasu nie brakło ich wkła-
du w finalny efekt podjętego wyzwania badawczego, przy czym z zestawionego na 
s. 10 wykazy łącznie 59 współautorów wynika, że byli to: biskup prof. Jan Kopiec 
(wówczas z Opola, obecnie z Gliwic) oraz księża profesorzy Andrzej Kopiczko 
z Olsztyna i Anastazy Nadolny z Pelplina (z kolei spośród czeskich uczonych wid-
nieje tam wyłącznie prof. Zdenka Hledíková z Pragi).

Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart ukazał się nakładem Verlag 
Schnell & Steiner w Ratyzbonie (Regensburg), w typowym dla tego rodzaju pub-
likacji okazałym formacie (34 x 25 cm), z twardą oprawą w obwolucie. W druku 
liczy on 376 stron zapełnionych 196 (w spisie treści mylnie widnieje liczba 197) 
barwnymi mapami i planami (kartograficzne opracowanie tej edycji jest dziełem 
Karsten Bremer) oraz towarzyszącym im tekstem (opisami). Jedno i drugie starano 
się zakomponować przejrzyście, nie oszczędzając na miejscu, w czego rezultacie 
na kartach atlasu widnieje dużo pustych przestrzeni, niczym niezadrukowanych. 
Na samym końcu pomieszczono indeks nazw geograficznych (s. 367-376), uła-
twiający wyszukiwanie interesujących kogoś lokalizacji, podobnie jak łatwiejsze-
mu poruszaniu się po całości materiału służy wykaz skrótów ogólnych na s. 15-16 
i następujące bezpośrednio po nim zestawienie częściej cytowanej literatury, do 
której odnoszą się skróty bibliograficzne (s. 17-20). Nie widnieje tam ani jedna 
publikacja wydana w Polsce (są natomiast niemieckojęzyczne dotyczące dzisiej-
szych jej terytoriów, jak chociażby Historischer Atlas von Pommerns w opracowa-
niu F. Engela czy J. Petersohna Der südliche Ostseeraum im kirchlich-politischen 
Kräftespiel des Reichs, Polens und Dänemarks von 10. bis 13. Jahrhundert), a je-
dyne dzieło polskiego autora, to wydany w roku 1992 w Mödling koło Wiednia 



252  REcENZJE I OMóWIENIA

ogólnoświatowy Atlas hierarchicus (piąta edycja) w opracowaniu werbisty Zenona 
Stężyckiego. Z kolei na s. 21 zawarte zostały objaśnienia do graficznych kompo-
nentów map, dotyczące zarówno używanych symboli, jak i znaczenia nadanego 
poszczególnym kolorom (tu także wykaz stosowanych w opisach sygli zakonów 
i zgromadzeń zakonnych).

Sposób zaprezentowania materiału w atlasie łączy w sobie porządek chro-
nologiczny z rzeczowym. W aspekcie chronologii nie chodzi jednak o jakąś cią-
głość prezentacji, która zresztą nie za bardzo jest tu możliwa, lecz o swego rodzaju 
„punktowe” spojrzenie na realia życia kościelnego krajów Rzeszy w różnych mo-
mentach dziejowych. Punkt wyjścia stanowi sam początek epoki średniowiecza, 
do którego odnosi się blok map zatytułowany Zu den Anfängen des Christentums 
im Gebiet des späteren Reiches, ukazujący sytuację u schyłku VI wieku (s. 25-38). 
Po tym następuje dotyczący wyjątkowo realiów tzw. „długiego trwania”, a nie 
krótkiego wycinka dziejów, blok Die kirchliche Erchließung des Heiligen Römi-
schen Reiches bis zum Ausgang des Mittelalters, ukazujący przede wszystkim pro-
ces erygowania kolejnych spośród stolic biskupich, a obok tego fundacje zakonne, 
w tym z osobna wyróżnione zagadnienie rozprzestrzeniania się w Europie zakonu 
cystersów – do roku 1200 (s. 39-48). W owym ostatnim przypadku nie pominięto 
też fundacji (wyliczając w porządku chronologicznym) w Jędrzejowie, Kołbaczu, 
Koprzywnicy, Lądzie, Lubiążu, Łeknie, Oliwie, Sulejowie i Wąchocku (s. 47), 
natomiast gdy chodzi o biskupstwa, ograniczono się do odnotowania momentu 
erygowania diecezji wrocławskiej (1000), pomorskiej vel wolińskiej (1140) i ka-
mieńskiej (1175, przy czym chodzi o translację stolicy poprzednio wymienionej) 
oraz lubuskiej (XII wiek), a dla późniejszego czasu – chełmińskiej, pomezańskiej, 
sambijskiej i warmińskiej (wszystkie w roku 1243), nie wspominając o dorpackiej, 
kurlandzkiej, ozylskiej, semigalskiej i przede wszystkim o stolicy metropolitalnej 
w Rydze (s. 42-43). O ile zatem korzystający z atlasu nie będzie miał trudności ze 
zorientowaniem się, które stolice biskupie obejmowała ryska prowincja kościelna, 
o tyle bez dodatkowej wiedzy nie dane mu będzie wywnioskować z tego bloku 
map, do jakiej metropolii należało biskupstwo wrocławskie i lubuskie (abstrahując 
od sporu o przynależność metropolitalną diecezji pomorskiej).

Kolejny blok tematyczny w ramach prezentowanego atlasu to Wahlfartsziele 
um 1450 (s. 49-55), po którym następuje najobszerniejszy w całej edycji „rozdział” 
Die Kirche im Reich um 1500 (s. 57-143), dopełniony przez Stifte und Klöster 
um 1500 (s. 145-154) oraz Bischofs- und Kathedralstädte um 1500 (s. 155-182). 
Dopiero tutaj, w tekście wprowadzającym w tematykę epoki, widnieje przejrzy-
ste ukazanie przynależności metropolitalnej poszczególnych stolic, w tym Wroc-
ławia i Lubusza (Fürstenwalde), jako sufraganii Gniezna, podczas gdy diecezja 
kamieńska widnieje pośród biskupstw zażywających przywileju egzempcji (s. 58-
59 oraz mapa na s. 60-61). Na mapie zatytułowanej Die geistliche Territorien im 
Heiligen Römischen Reich um 1500 ukazane zostały z kolei kościelne władztwa 
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terytorialne, pośród których nie zabrakło dominiów biskupich w diecezjach ka-
mieńskiej i wrocławskiej oraz pomezańskiej, sambijskiej i zwłaszcza warmiń-
skiej, a poniekąd też chełmińskiej (s. 64-65). Następnie zaprezentowane zostały 
– w kolejności alfabetycznej – poszczególne biskupstwa, przy czym do każdego 
z nich przyporządkowana jest mapa, nota historyczna oraz zestawienie wybranej 
literatury przedmiotu (s. 80-81 – Wrocław, s. 86-87 – Kamień Pomorski, s. 92 – 
chełmża/chełmno, s. 95 – Lubusz/Füstenwalde). Na mapach tych diecezji starano 
się ukazać granice nie tylko kościelne, ale również polityczne, podobnie jak nie 
brakło wskazania na siedziby uniwersytetów (w tamtym czasie instytucji wszak 
jak najściślej związanych z Kościołem), biskupie miasta i rezydencje, wreszcie też 
na miejscowości, gdzie funkcjonowały kolegiaty lub opactwa. We wspomnianym 
bloku Bischofs- und Kathedralstädte została ukazana z kolei topografia (z ograni-
czeniem się wszakże do wymiaru życia religijnego) stolic poszczególnych Kościo-
łów partykularnych, ze szczegółowym wskazaniem na lokalizację poszczególnych 
świątyń w danym mieście, ich patrocinia oraz na fakt ewentualnego przynależenia 
do konkretnej wspólnoty zakonnej, przy oczywistym wyróżnieniu katedry (lub 
archikatedry) oraz kolegiat. Znajdziemy tu plany ze zwięzłym opisem (oraz wy-
borem bibliografii) m.in. Wrocławia (s. 160-161), czeskiej Pragi (s. 169-172) czy 
nadbałtyckiej Rygi (s. 174), natomiast Kamień Pomorski oraz stolice biskupstw 
pruskich nie zostały w tej części uwzględnione.

Kolejny blok map w ramach prezentowanego atlasu to Konfessionswechsel und 
konfessionelle Beharrung (s. 183-191), traktujący o czasach szerzenia się prote-
stantyzmu i następnie działań kontrreformacyjnych – aż po wiek XVIII, do którego 
odnosi się mapa opatrzona nagłówkiem Die Niederlassung der Gesellschaft Jesu 
um 1725, gdzie – gdy chodzi o ziemie polskie – wskazano na placówki jezuickie 
zarówno w Prusach, jak i na Dolnym oraz Górnym Śląsku (s. 190-191). Po tym 
następuje analogiczny względem owego dotyczącego realiów z około roku 1500 
blok Die Bistümer und Hochstifte im Heligen Römischen Reich in der Eidgenos-
senschaft und im Preußenland um 1750 (s. 193-212), także i tu dopełniony przez 
Stifte und Klöster um 1750 (s. 213-219), Wahlfartsziele um 1750 (s. 221-227) oraz 
Bischofs- und Kathedralstädte um 1750 (s. 229-251). Spośród „polskich” diecezji 
są tu już tylko wrocławska (s. 198-199) oraz chełmińska (s. 206), natomiast brak 
warmińskiej (pozostałe diecezje pruskie, jak też biskupstwo kamieńskie, zostały 
wcześniej unicestwione na skutek postępów reformacji), natomiast żadnego polo-
nicum nie znajdujemy tym razem w bloku Bischofs- und Kathedralstädte um 1750, 
gdzie uwzględnione miasta to wyłącznie: Augsburg, Erfurt, Kolonia, Liège (Lüt-
tich), Moguncja, Praga, Ratyzbona, Salzburg, Trewir oraz Wiedeń. Natomiast na 
pomieszczonej na s. 250-251 mapie Die Universitäten um 1790, obok nieprzerwa-
nie od kilkuset lat funkcjonującej Akademii Krakowskiej, odnotowane zostały róż-
nego charakteru uczelnie akademickie we Wrocławiu, Królewcu oraz Braniewie na 
Warmii. Wreszcie dwa ostatnie bloki map to Neuordnungen seit dem Zeitalter der 
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Aufklärung (s. 253-276), ukazujący przemiany dokonujące się zasadniczo w XIX 
wieku, jakkolwiek za terminus a quo przyjęto jeszcze reorganizacje struktur diece-
zjalnych Kościoła katolickiego w krajach habsburskich doby reform józefińskich, 
oraz Vom 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart (s. 279-366), w ramach którego na 
wspomnienie z osobna zasługują tu mapy: Erzbistum Breslau um 1940 (s. 282-284), 
Die Bistümer Ermland und Danzig um 1940 (s. 284-286) oraz Die Freie Prälatur 
Schneidemühl und der östlich Teil des Bistums Berlin um 1940 (s. 286-288).

Spoglądając całościowo na prezentowane dzieło, zauważyć należy, że redak-
tor i wydawca zadbali – zgodnie z duchem czasu – o to, aby w odniesieniu do tych 
uwzględnionych w atlasie terytoriów, gdzie dziś urzędowym językiem jest któryś 
inny aniżeli niemiecki, w publikacji widniały obie postaci nazw geograficznych. 
Na tym jednak poprzestano, pomijając wszelkie inne nazwy historyczne, jakie 
nosiła dana miejscowość, stąd przykładowo nigdzie na kartach tej publikacji nie 
pojawia się miano Królewiec, a wyłącznie Königsberg oraz Kaliningrad (to samo 
dotyczy innych ośrodków z obszaru historycznych Prus Książęcych tudzież Inf-
lant). Przy pokaźnej ilości uwzględnionych w atlasie lokalizacji trudno mieć zresz-
tą pretensje o to, że niekiedy nazwy te bywają zniekształcone (najczęściej chodzi 
o brak znaków diakrytycznych, czasami pojedynczych liter), co zdarza się również 
w nazwiskach autorów uwzględnionych opracowań (np. na s. 161 Wółiewicz miast 
Wółkiewicz). Kuriozalne jest wszakże każdorazowo niepoprawne, a do tego nie-
konsekwentne zapisywanie imienia będącego współautorem atlasu ks. prof. Ana-
stazego Nadolnego z Pelplina (s. 10 – Anastasy, s. 92 oraz 206 – Anastaszy), przy 
czym o pewnej niestaranności korekty tego monumentalnego przedsięwzięcia edy-
torskiego świadczyć może chociażby postać widniejącego w spisie treści (do tego 
z błędnie w tym przypadku przydanym numerem porządkowym, odnoszącym się 
wyłącznie do map i planów, a nie „rozdziałów”) tytułu jednego z bloków tematycz-
nych, mianowicie: Die Bistümer und Hochstifte im Heligen Römische [sic!] Reich, 
in der der [sic!] Eidgenossenschaft und im Preußland um 1750 (s. 7).

Przechodząc do drugiej z wymagających omówienia publikacji, mianowicie 
Atlasu historycznego (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010, wydanego przez To-
warzystwo Naukowe KUL w roku 2011, inicjuje on serię Geografia historyczna 
Kościoła w Polsce, firmowaną przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną 
Kościoła w Polsce KUL. Redaktorem zarówno całości serii, jak też otwierającego 
ją dzieła, jest prof. Henryk Gapski, który w Przedmowie do niego zwraca uwa-
gę czytelnika, że publikacja ta „zawiera 119 map i 19 wykresów, [które] są po-
przedzone tekstem wprowadzającym Atlas (archi)diecezji lubelskiej i gruntowną 
analizą zasadniczego zagadnienia Geografia historyczna Kościoła lubelskiego. 
Szczególnie ważną rolę pełni rozbudowany indeks, który oddaje złożoną, zmie-
niającą się strukturę historyczno-geograficzną Kościoła lubelskiego. Tak pomyśla-
ne studium kartograficzne jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem przestrzeni 
diecezji Kościoła katolickiego w nauce polskiej” (s. 6).
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Wspomniany w przywołanym cytacie tekst wprowadzający pt. Atlas (archi)- 
diecezji lubelskiej (s. 10-43) wyszedł tak samo spod pióra H. Gapskiego, przybli-
żając zarówno Problematykę atlasu (s. 34-37), jak i Podstawę źródłową i meto-
dę opracowania atlasu (s. 38-41), przedstawiając rys dziejów tytułowej (archi)- 
diecezji (s. 14-20), poprzedzony ogólnymi uwagami na temat Przestrzeni kościel-
nej (s. 10-14), wreszcie ukazując to dzieło na ogólnym tle Kartografii kościelnej 
(s. 20-32), przy czym z osobna omówiona została Kartografia Kościoła lubelskie-
go (s. 32-36). Drugie z opracowań poprzedzających część kartograficzną (i do niej 
wprowadzających) to Geografia historyczna Kościoła lubelskiego Joanny Kumor-
-Mielnik (s. 44-87), w której szczegółowiej aniżeli w tekście H. Gapskiego przed-
stawiono genezę, kontekst zaistnienia oraz dzieje biskupstwa ze stolicą w Lublinie, 
a następnie ewolucję (przemiany) jego struktur terytorialnych (zarówno granic, 
jak też organizacji dekanalnej i parafialnej). Oba te opracowania zaopatrzone są 
w aparat naukowy, w którym uwzględniono nie tylko literaturę przedmiotu, ale 
również archiwalia, przy czym ich zestawienie pomieszczone jest na s. 177-180 
(ponadto na s. 181 wskazanie na – co stanowi swoiste signum temporis – wnoszące 
coś do tematu strony internetowe).

Blok map, którym towarzyszą stosowne opisy, zawiera się na s. 89-174, 
a w ścisłym powiązaniu z nim pozostaje również obszerny Indeks historyczno-
-geograficzny (s. 183-290), do którego odnosi się osobny Wstęp (s. 184-189) oraz 
Wykaz skrótów (s. 190). W odróżnieniu od wcześniej zaprezentowanego atlasu pod 
redakcją E. Gatza, w obecnie ukazywanym dziele bardzo oszczędnie wykorzystano 
możliwości, jakie wiążą się w przypadku dzieł kartograficznych z zastosowaniem 
bogatej palety barw, ograniczywszy się wyłącznie do różnych odcieni kolorów 
brązowego i szarego (obok – oczywiście – czerni i bieli), oprócz których nie poja-
wiają się tu jakiekolwiek inne. Trudno rozstrzygać, które z obu tych rozwiązań jest 
korzystniejsze, jakkolwiek bowiem większa liczba barw teoretycznie daje sposob-
ność wyróżnienia znaczniejszej liczby rozmaitych szczegółów, to jednak nadmiar 
kolorów, przy równocześnie pokaźnej ilości oddanych z ich pomocą informacji 
(co sprawia, że poszczególne „plamki” są nieraz bardzo małych rozmiarów), może 
męczyć wzrok korzystającego i wskutek tego – paradoksalnie – nie ułatwiać do-
strzeżenia całego bogactwa pomieszczonej w ramach danej mapy faktografii.

Do „prehistorii” tytułowego biskupstwa odnoszą się zamieszczone na począt-
ku owego bloku, a bazujące na wspomnianym wcześniej atlasie S. Litaka mapy 
Kościół rzymskokatolicki w Rzeczypospolitej w 1772 r. (s. 90) oraz Terytorium 
Kościoła lubelskiego przed powstaniem diecezji (s. 92-93). W dalszej kolejności 
ukazano zmiany granic owego Kościoła partykularnego oraz rozwój na jego tery-
torium sieci parafialnej i dekanalnej, obecność zakonów i zgromadzeń zakonnych 
męskich oraz żeńskich, a spośród zagadnień szczegółowych – średnią liczbę wier-
nych w parafii (s. 154-155), średnią liczbę wiernych na kapłana (s. 156-157), śred-
ni wiek kapłana (s. 158-159), jak również dotknięto tematu budownictwa sakral-
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nego (s. 153). Mapom, o czym wspomniano, towarzyszą objaśnienia (jakkolwiek 
nie przy każdej z nich), w ramach których nie brakło również chronologicznego 
zestawienia ordynariuszy, biskupów pomocniczych oraz administratorów diece-
zji lubelskiej od początków jej istnienia do momentu druku atlasu (s. 117 i 145). 
Odrębnymi planami, ukazującymi sieć parafii na danym obszarze, wyróżnione 
zostały najważniejsze ośrodki życia religijnego (miejskie) tytułowej archidiecezji 
w jej aktualnych granicach, a więc przede wszystkim Lublin (s. 132, 139 – wraz ze 
Świdnikiem) oraz chełm, Kraśnik, Krasnystaw i Puławy (s. 136, 138).

Ogół tekstów pomieszczonych w lubelskim atlasie, czyli zarówno partie opi-
sowe, jak też podpisy i objaśnienia do map (o tytułach i nagłówkach nie wspomi-
nając), widnieją zarówno w języku polskim, jak i angielskim, przy czym każdo-
razowo chodzi o literalny przekład, a nie o streszczenia, stąd de facto mamy do 
czynienia z edycją dwujęzyczną. Można wprawdzie powątpiewać, czy publikacja 
poświęcona geografii historycznej jednego z polskich biskupstw rzymskokatoli-
ckich ma szansę liczyć na szersze zainteresowanie w kręgach badaczy, którzy ję-
zyka polskiego nie znają i stąd będą przydatne dla nich owe tłumaczenia, niemniej 
sam jako taki zamysł uprzystępnienia dorobku rodzimej humanistyki ogółowi 
ewentualnych odbiorców z zagranicy poprzez zlikwidowanie bariery językowej 
jest zgodny z aktualnie dającą o sobie znać tendencją w tym względzie i z pewnoś-
cią nie powinien stanowić powodu do utyskiwania, lecz – przeciwnie – zasługuje 
na docenienie. Z odmienną sytuacją mamy natomiast do czynienia w przypadku at-
lasu pod redakcją Erwina Gatza, tematyka którego to dzieła bez wątpienia może li-
czyć na zainteresowanie badaczy z wielu krajów (nota bene o edycji tej wspomina 
również H. Gapski w swoim teście wprowadzającym, w podrozdziale Kartografia 
kościelna – s. 26/27 przyp. 71), lecz mimo to jest to publikacja konsekwentnie 
„monojęzyczna”, pozbawiona choćby zwięzłych streszczeń obcojęzycznych. Tyle 
tylko, że – mimo pogłębiającej się dominacji angielszczyzny – język niemiecki 
wciąż zaliczany jest do tzw. języków kongresowych, stąd pojawienie się ewentu-
alnych streszczeń obcojęzycznych stanowiłoby wyłącznie pochodną dobrej woli 
wydawcy, której najwidoczniej brakło. W niczym wszakże nie umniejsza to walo-
rów owej publikacji, podobnie jak oba zaprezentowane tytuły z wielu względów, 
którym po części dano wyraz powyżej, są godne zarekomendowania i zasługują na 
to, aby znaleźć się w księgozbiorach szanujących się bibliotek naukowych o pro-
filu humanistycznym.



KS. ŁUKASZ KRUcKI

Maria Dębowska, Diecezja łucka i żytomierska w pierwszych latach istnie-
nia. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2014, ss. 188

Nawet rozpoczynający swoją pracę badawczą historyk Kościoła wie, że 
schematyzmy diecezjalne i zakonne stanowią ważne źródło do poznania dzie-
jów określonej wspólnoty eklezjalnej, diecezjalnej lub zakonnej. Elenchy, będąc 
opracowaniami prozopograficzno-statystycznymi, przygotowywanymi cyklicznie, 
pozwalają odzwierciedlić rzeczywistość kościelną, która niejednokrotnie jest już 
trudna do odtworzenia z powodu bezpowrotnej utraty innych archiwaliów. Sche-
matyzmy stają się wówczas jedynym źródłem, nie zastępczym a podstawowym. 
Nic więc dziwnego, że wspomniane druki, przygotowywane dla poszczególnych 
diecezji i wspólnot zakonnych, stają się same w sobie interesującym zjawiskiem 
wydawniczym, któremu coraz więcej uwagi poświęcają przedstawiciele świata 
nauki reprezentujący różne środowiska badawcze. Ich prace naukowe idą jednak 
w różnych kierunkach. Jedni zajmują się dziejami rozwoju form schematyzmo-
wych (od rubrycel aż po współczesne roczniki diecezjalne)1, inni je katalogują2, 

1 M. Banaszak, Elenchy i roczniki archidiecezji poznańskiej, „Miesięcznik Kościelny 
Archidiecezji Poznańskiej” 26 (1975), nr 10-11, s. 251-254; J. Kopiec, Schematyzmy die-
cezji opolskiej z lat 1947-1974, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” (dalej: ABMK) 
61 (1992), s. 167-216; T. Krahel, Schematyzmy diecezji wileńskiej jako źródło historyczne, 
ABMK 38 (1979), s. 111-149; 39 (1979), s. 191-233; B. Kumor, Schematyzmy diecezji tar-
nowskiej z XIX w. jako źródło demograficzne, „Przeszłość Demograficzna Polski” 1 (1967), 
s. 67-87; G. Zamoyski, Schematyzmy diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego jako źródło 
statystyczno-kartograficzne, „Rocznik Przemyski” 41 (2005) z. 4, s. 127-142.

2 E. chomentowska, Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich 
obszaru historycznych ziem Rzeczpospolitej za lata 1690-2008 w zbiorze Biblioteki Uniwer-
syteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ABMK 100 (2013), s. 55-
179; A. Kwaśniewski, Katalog rubrycel i schematyzmów polskich cystersów znajdujących 
się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1788–1816), „He-
reditas Monasteriorum” 1 (2012), s. 189-205; S. Librowski, Katalog rubrycel i schematy-
zmów diecezji i zakonów historycznej Polski znajdujących się w księgozbiorze podręcznym 
Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, ABMK 23(1971), s. 213-310; 24(1972), s. 5-94; 
25(1972), s. 39-113; 26(1973), s. 89-197; 27(1973), s. 57-130.
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jeszcze inni próbują utrwalić niszczejące roczniki i udostępnić je w postaci kopii 
edytorskich opatrzonych stosownym aparatem krytycznym3. Ta ostatnia grupa jest 
jednak najsłabiej reprezentowana. cieszyć się zatem należy z każdej inicjatywy 
wydawniczej, podjętej w celu przybliżenia szerszemu gronu zainteresowanych 
tego rodzaju druków.

W ostatnim czasie takiego dzieła podjęła się Maria Dębowska, wytrawna ba-
daczka dziejów diecezji łuckiej4, od lat związana z lubelskim ośrodkiem Archiwów, 
Bibliotek i Muzeów Kościelnych, a więc instytutem, który w swoim statutowym 
założeniu ma gromadzić, przechowywać, opracowywać i udostępniać wszelkie śla-
dy związane z wielopłaszczyznową działalnością Kościoła na przestrzeni wieków. 
Wyrazem tejże troski jest publikacja zatytułowana: Diecezja łucka i żytomierska 
w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia, która stanowi krytyczne (edy-
torskie) wydanie schematyzmu diecezjalnego przygotowanego dla zunifikowanych 
diecezji łuckiej i żytomierskiej na rok 18025. Źródło to jest tym ważniejsze, że za-
wiera informacje odnoszące się do struktur instytucjonalnych diecezji, wraz z ich 
kompletną obsadą. Tym samym schematyzm opracowany dla diecezji łuckiej i ży-
tomierskiej stał się swoistym „prekursorem”, gdyż w innych diecezjach polskich 
analogiczne schematyzmy zaczęły ukazywać się z kilkuletnim opóźnieniem6.

Przechodząc do spraw bezpośrednio związanych z recenzją najnowszej książ-
ki Marii Dębowskiej, należy stwierdzić, że publikacja ta została podzielona na trzy 
części (nie mówiąc o oczywistych w tego typu pracach częściach, jak wstęp czy też 
indeksy osób i miejscowości) – monograficzną, edytorską i źródłoznawczą, które 
nawzajem się uzupełniają, a jednocześnie sprawiają, że książka może być adreso-
wana do szerszego kręgu odbiorców: profesjonalnych historyków, archiwistów, 
oraz wszystkich pragnących zgłębić burzliwe dzieje Kościoła na ziemiach dawnej 
Rzeczpospolitej w początkowym okresie niewoli narodowej.

część pierwsza recenzowanej pracy, zatytułowana: Diecezje łucka i żyto-
mierska – zagadnienia organizacyjne (s. 13-50), została poświęcona problematy-

3 K. Śmigiel, Schematyzmy duchowieństwa niemieckiego w Wartheland, 1939-1945, 
ABMK 36 (1978), s. 371-385.

4 Wśród licznych jej prac odnoszących się do tej tematyki wymienić można: Kapi-
tuła katedralna w Łucku w dokumentach z przełomu XVIII i XIX wieku, ABMK 98 (2012), 
s. 67-96; Kościół parafialny w Lubomlu. Wizytacje generalne z lat 1796-1839, Lublin 2012; 
Księga zapowiedzi łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1782-1826, Lublin 2013; „Status 
animarum” łacińskiej parafii katedralnej w Łucku, Lublin 2013.

5 Schematyzm diecezjalny na 1802 r. został opracowany pod koniec roku 1801, co 
zostało zaznaczone zarówno w oryginale druku, jak i w opracowaniu źródła.

6 Dla przykładu – w archidiecezji gnieźnieńskiej schematyzm uwzględniający obsadę 
urzędów centralnych, jak i wszystkich parafii został przygotowany na rok 1806. Zob. AAG, 
BP, sygn. E20: Directorium officii divini […] ad usum almae ecclesiae metropolitanae et 
archidioecesis Gnesnensis […] pro anno Domini MDCCCVI.
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ce związanej z funkcjonowaniem obydwu diecezji w czasie, gdy rozpoczęły one 
wzajemną koegzystencję, ukształtowaną na zasadzie unii personalnej (aeque prin-
cipaliter). Jako że był to niezwykle skomplikowany okres w dziejach Kościoła 
na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczpospolitej, stąd też niezbędne okazało się 
przedstawienie najpierw polityki konfesyjnej Katarzyny II i jej następcy – Pawła 
I. Doprowadziła ona bowiem do ogłoszenia przez delegata apostolskiego dekretu: 
De apostolice potestatis plenitudine (26 września 1798), który określił granice die-
cezji łuckiej i żytomierskiej7. Pierwszym ordynariuszem tychże diecezji został Ka-
sper Kazimierz cieciszowski, który od razu podjął się dzieła reorganizacji struktur 
kościelnych w podległych mu biskupstwach. Autorka rzetelnie przedstawia działal-
ność tego hierarchy w odniesieniu do spraw związanych z zachowaniem integral-
ności terytorium diecezji, funkcjonowaniem dekanatów oraz parafii (s. 15-18). Za 
podstawę tego wywodu posłużył jej właśnie schematyzm diecezjalny opracowany 
pod koniec 1801 r., a odnoszący się do roku następnego. Na podstawie zawartych 
w nim danych ustaliła, że w obydwu diecezjach było 119 parafii (102 w diecezji 
łuckiej i 17 w diecezji żytomierskiej), z czego 37 parafii było prowadzonych przez 
zakonników. Te obliczenia obaliły wcześniejsze poglądy m.in. W. Meysztowicza8 
i B. Kumora9, którzy znacznie zaniżali liczbę wspólnot parafialnych istniejących 
we wspomnianych diecezjach.

Nie mniej odkrywczy okazał się blok tematyczny poświęcony rezydencji 
biskupa i jego dworowi (s. 19-28). Wprawdzie analiza przyczyn obrania Łucka 
na rezydencję biskupią była już podejmowana w myśli historiograficznej, jednak 
próba opisania siedziby wraz z charakterystyką zatrudnionej przez ordynariusza 
służby – na podstawie materiałów źródłowych – stała się ciekawym wątkiem do-
tyczącym życia codziennego elit kościelnych przełomu XVIII i XIX wieku, co nie 
jest częstym zjawiskiem w literaturze przedmiotu. W tej części pracy interesujący 
okazał się również punkt dotyczący instytucji centralnych i ich obsady personal-
nej. Tak jak w każdej diecezji, powierzenie kluczowych stanowisk w zarządzie 
diecezją należało do najważniejszych decyzji biskupa. Nic zatem dziwnego, że 
Kasper Kazimierz cieciszowski starał się zamianować na najważniejsze urzędy 
osoby sprawdzone, na które mógł zawsze liczyć. Autorka, dobrze o tym wiedząc, 
szczegółowo omawia obsadę konsystorza, a przywołując fragmenty Mowy […] 
mianej przy otworzeniu Konsystorza Rzymsko-Katolickiego Łacińskiego, wy-
głoszonej przez biskupa w związku z ustanowieniem Konsystorza Generalnego 

7 Szerzej na ten temat: B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939), 
ABMK 20 (1970), s. 293-296.

8 W. Meysztowicz, Kościoły katolickie ob. łac. na obszarach Rosji (1772-1914), 
„Sacrum Poloniae Millenium” 2 (1955), s. 493-494.

9 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 
(1772-1918), Kraków 1980, s. 675.
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w Łucku (4 października 1798), charakteryzuje niemal każdego z urzędników 
biskupa (s. 28-39).

Ostatnim zagadnieniem poruszonym w pierwszej części recenzowanej pub-
likacji jest sprawa obsadzania poszczególnych parafii przez duchowieństwo die-
cezjalne i zakonne (s. 40-50). Autorka dochodzi w nim do ciekawej konkluzji, że 
w diecezjach łuckiej i żytomierskiej parafie były powierzane duchownym, którzy 
uzyskiwali pełne prawa proboszczów, a rzadziej komendarzy, co w porównaniu 
z innymi diecezjami było ewenementem. Ordynariusz łucki i żytomierski troszczył 
się również o należyte sprawowanie kultu Bożego. W tym celu otoczył nadzorem 
świątynie parafialne, kaplice, altanie i oratoria, a od ich zarządców wymagał su-
mienności w podejmowanym duszpasterstwie. Na uwagę zasługuje również sto-
sunek biskupa do unitów. Żywił on do nich szacunek i roztaczał nad nimi opiekę, 
która nie podobała się wszystkim jego rzymskokatolickim podwładnym. Tym bar-
dziej że powierzał im funkcje kapelanów przy kaplicach publicznych lub dwor-
skich (unikał jednak ustanawiania ich proboszczami, komendarzami czy też wi-
kariuszami). Starając się ocenić zarząd obydwu diecezji – łuckiej i żytomierskiej 
– w pierwszym okresie ich współistnienia, należy stwierdzić za autorką, że były 
one dobrze organizowane i zarządzane, co stanowiło niewątpliwą zasługę biskupa 
cieciszowskiego.

Wprowadzenie merytoryczne jest niewątpliwie ważną i przydatną częścią 
również ze względu na kolejną część pracy, którą stanowi edycja schematyzmu 
diecezji łuckiej i żytomierskiej opracowanego na 1802 r. Autorka książki, stając 
się w tym miejscu wydawcą źródła, dokonała w jego edycji swoistej dychotomii. 
Obok transkrypcji tekstu, opatrzonej stosownymi przypisami (s. 53-90), zamieś-
ciła faksymile tegoż dyrektorium (s. 91-108). czytelnik otrzymał zatem nie tylko 
merytorycznie przygotowany tekst źródłowy, ale również wizualne wyobrażenie 
elenchusa, który bez wątpienia należy uznać za „białego kruka”.

Trzecią część recenzowanej pracy stanowią Dodatki (s. 109-173). Pełnią one 
rolę aneksów, stąd też uwzględniają wykazy dekanatów i parafii diecezji łuckiej 
i żytomierskiej z przełomu XVIII i XIX wieku (s. 111-112), zakonów mających na 
ich terytoriach swoje klasztory (s. 113-115), unitów i zlatynizowanych duchow-
nych unickich (s. 115-119) oraz katalog duchowieństwa (s. 119-171). Niezwykle 
istotny jest zwłaszcza ostatni z wymienionych dodatków. Podaje on w porządku 
alfabetycznym biogramy wszystkich kapłanów pracujących w ówczesnych diece-
zjach łuckiej i żytomierskiej, stając się tym samym słownikiem zbierającym istot-
ne informacje o tychże duchownych. Dzięki temu czytelnik otrzymuje „garść” nie-
zbędnych wiadomości odnoszących się do struktur i organizacji obydwu diecezji, 
ale także zaznajamia się z sylwetkami osób, które na co dzień trudniły się w nich 
działalnością duszpasterską.

Spoglądając globalnie na książkę: Diecezja łucka i żytomierska w pierwszych 
latach istnienia, należy z uznaniem ocenić zarówno ją, jak i edytorskie zaanga-
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żowanie samej Autorki i wydawcy. Należy docenić także inne walory publika-
cji – szatę graficzną i starannie przeprowadzoną korektę. Elementy te sprawiają, 
że lektura omawianej książki staje się przystępniejsza. Jest to szczególnie ważne, 
zważywszy, że odnosi się ona do istotnego fragmentu dziejów Kościoła katolickie-
go na dawnych Kresach Rzeczpospolitej, gdy znalazł się on pod berłem rosyjskich 
imperatorów. Zasadniczym walorem recenzowanej książki jest jednak edycja 
schematyzmu diecezji łuckiej i żytomierskiej z 1802 r. Autorka poprzez „przetarcie 
szlaków” wskazała innym potencjalnym wydawcom tego typu źródeł wzór, który 
może być z powodzeniem podejmowany w przyszłości. Przygotowanie kolejnych 
edycji najstarszych schematyzmów diecezjalnych oraz zakonnych jest postulatem 
obowiązku i konieczności, aby w ten sposób nie zatracić cząstki przeszłości, która 
może odejść z powszechnej świadomości bezpowrotnie.





KRZySZTOF R. PROKOP

Mircea Remus Birtz, Manfred Kierein, Câteva succesiuni apostolice catoli-
ce din România, Editura „Napoca Star”, Cluj-Napoca 2011, ss. 120

Dziejowe związki katolicyzmu na terenie dzisiejszej Rumunii z przeszłością 
polskiego Kościoła jawią się dla znawcy jego nowożytnych losów czymś oczy-
wistym. W stuleciach XVII i XVIII pasterzami należącej wówczas do metropolii 
lwowskiej diecezji bakowskiej, obejmującej ziemie Mołdawii i Wołoszczyzny, zo-
stawali z prezenty królów polskich duchowi synowie św. Dominika oraz św. Fran-
ciszka z Asyżu wywodzący się z ziem Korony lub Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
choć po nominacji zwykle nadal przebywali w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
w granicach powierzonego im biskupstwa pojawiająca się tylko sporadycznie (o ile 
w ogóle), to jednak w niczym nie zmienia to faktu, że pozostawali oni prawowitymi 
pasterzami społeczności katolickiej, funkcjonującej na terytorium obu hospodarstw. 
Także i we wcześniej istniejącej diecezji sereckiej rządy biskupie sprawowało (przy-
najmniej nominalnie) kilku związanych z Polską hierarchów – poczynając od An-
drzeja Jastrzębca, który został następnie pierwszym ordynariuszem wileńskim. On 
właśnie otwiera poczet biskupów Seretu, przy czym jego sakra odbyła się 9 marca 
1371 r. w murach królewskiej katedry na Wawelu, gdzie pełni kapłaństwa dostąpił 
przez posługę ówczesnego ordynariusza krakowskiego Floriana z Mokrska.

Wzmianka o tamtym wydarzeniu nie pojawia się tu przypadkowo, albowiem 
właśnie sakr biskupich i dokonującego się poprzez nie włączenia nowego członka 
episkopatu w łańcuch sukcesji apostolskiej dotyczy w szczególności prezentowana 
w niniejszym tekście recenzyjnym publikacja. Na gruncie polskim tematyka tak 
zwanych linii sukcesji święceń dzisiejszych oraz dawniejszych następców Apo-
stołów przez długi czas pozostawała poza obszarem refleksji historyków Kościoła 
oraz eklezjologów, a tylko pojedynczy (jak Kazimierz Dola czy Bolesław Kumor) 
sygnalizowali w drobnych przyczynach zainteresowanie tą problematyką. W ostat-
nich latach sytuacja w owym względzie uległa zmianie, ku czemu w niemałej mie-
rze przyczynił się piszący te słowa, co tym bardziej uprawnia go do skreślenia 
obecnego tekstu recenzyjnego i zwrócenia uwagi polskojęzycznego czytelnika 
na edycję, która zarówno z racji miejsca wydania, jak też znikomego nakładu, 
w innym przypadku zapewne pozostałaby niedostrzeżona w Polsce, podczas gdy 
zawiera sporo poloników.
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Opublikowana w cluj-Napoca nakładem własnym Autorów, spośród których 
Mircea Remus Birtz jest Rumunem, natomiast Manfred Kierein (Kierein-Kuen-
ring) Austriakiem mieszkającym w Wiedniu, który od kilku dekad dokumentuje 
życie Kościoła katolickiego (zwłaszcza trwanie jego hierarchii kościelnej) w nie-
gdysiejszych i w nadal istniejących krajach komunistycznych Europy Środkowo-
-Wschodniej oraz Azji (w roku 2012 wydał wespół z A. Brenderem – także w cluj-
-Napoca – książkę Catholic Hierarchy in China since MCCCVII), edycja Câteva 
succesiuni apostolice catolice din România nie ma wielu odpowiedników w litera-
turze eklezjologicznej innych krajów. choć stosunkowo niepokaźnych rozmiarów, 
składa się z kilku części, dla których „motywem przewodnim” jest właśnie za-
gadnienie sukcesji święceń biskupich. Na odnośną problematykę autorzy spoglą-
dają wprawdzie w kontekście hierarchii katolickiej z tytułowych ziem dzisiejszej 
Rumunii i zasadniczo o niej traktują zawarte w publikacji wywody, tym niemniej 
dla każdego, kto choć odrobinę orientuje się w tematyce linii sukcesji święceń bi-
skupich, jest oczywiste, że nie sposób pisać na ów temat bez szerszego spojrzenia 
na ogół katolickiego episkopatu – nie tylko z danego kraju.

Nie inaczej jest i w przypadku hierarchii rumuńskiej (jakkolwiek pisanie 
o Rumunii w odniesieniu do XVII czy XVIII stulecia to jawny anachronizm), na 
co zresztą wskazuje przywołany tu wcześniej przykład pierwszego biskupa Seretu, 
którego sakra odbyła się w katedrze wawelskiej w Krakowie, a i późniejsi ordyna-
riusze bakowscy przyjmowali święcenia biskupie w różnych ośrodkach życia koś-
cielnego przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, lub też w Wiecz-
nym Mieście (niedawno zwrócono uwagę, iż właśnie w Rzymie konsekrowany 
został dnia 28 grudnia 1488 r. biskup mołdawski Szymon Dobriolanus, niejeden 
spośród poprzedników którego udzielał się z posługami pontyfikalnymi również 
na ziemiach polsko-litewsko-ruskich). Z kolei wywody sukcesji hierarchów ob-
rządków wschodnich, którzy uznali zwierzchność Stolicy Apostolskiej i stali na 
czele wspólnot unickich, wiodą ku stolicom patriarszym Aleksandrii, Jerozolimy 
czy zwłaszcza Konstantynopola, a w przypadku Ormian – Eczmiadzinu. Obrzą-
dek ormiańskokatolicki jest zresztą trwale wpisany również w dzieje kościelne 
porozbiorowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (o realiach XIX i XX wieku 
nie wspominając), na której to płaszczyźnie tak samo dadzą się wskazać związki 
dziejowe, gdy chodzi o wspólnoty wyznaniowe z terenów dzisiejszej Rumunii.

W konsekwencji powyższego na kartach prezentowanej edycji poloników 
jest niemało, jakkolwiek w uwidocznionej na s. 53-54 bibliografii ogólnej pojawia 
się tylko pojedynczy tytuł pióra polskiego autora, mianowicie La Chiesa Armena 
in Polonia e nei paesi limitrofi 1686-1954 Grzegorza Petrowicza (skądinąd przez 
większość życia związanego z Wiecznym Miastem i funkcjonującego tam w śro-
dowisku Ormian, stąd u schyłku swych dni już z niejakim trudem wysławiającego 
się po polsku), wydany w roku 1988 przez Papieski Instytut Studiów Kościelnych 
w Rzymie. Przywołana tam została również monografia Geschichte der Union der 
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Ruthenische Kirche mit Rom biskupa stanisławowskiego (następnie przemysko-
-samborsko-sanockiego) obrządku greckokatolickiego Juliana Pełesza, w którego 
spuściźnie piśmienniczej są także teksty w języku polskim, niemniej był on Ru-
sinem (Ukraińcem). Obecne w omawianej publikacji wskazania na imiona hie-
rarchów katolickich z przedrozbiorowej Rzeczypospolitej w wywodach sukcesji 
święceń biskupów z ziem rumuńskich opierają się zatem nie tyle na prymarnego 
charakteru literaturze przedmiotu, ile na materiałach z „drugiej ręki”, a w szcze-
gólności na zbiorze informacji o sakrach ogółu należących do wspólnoty Kościoła 
katolickiego następców Apostołów, gromadzonym w kręgu tzw. episkopologów – 
po części dostępnym via internet, po części w postaci powielanych maszynopisów 
czy wydruków komputerowych, będących w obiegu na prawach rękopisu.

Poniekąd zresztą trudno o nadanie temu zbiorowi zamkniętej postaci, skoro 
jest to kolekcja do pewnego stopnia przypadkowa, a w każdym razie obfitująca 
w liczne luki tudzież wątpliwego charakteru wiadomości, wymagające dopiero 
weryfikacji i uzupełnienia, co też stopniowo, choć w sposób daleki od systema-
tyczności, od lat się dokonuje, zaś jednym spośród trudzących się około tego jest 
właśnie Manfred Kierein z Wiednia. Nie sposób tedy mieć pretensje, że co jakiś 
czas tego rodzaju cząstkowe i dalekie od kompletności rezultaty owych poczy-
nań wychodzą na światło dzienne w postaci takich „studyjnych” publikacji, jak 
właśnie Câteva succesiuni apostolice catolice din România, zamysł ogłaszania 
drukiem których jawi się wieloaspektowy. chodzi bowiem zarówno o pewne upo-
rządkowanie tudzież systematyzację dostępnego zasobu wiedzy, jak i o wskazanie 
na kwestie wątpliwe, wymagające dalszych poszukiwań i prób ich rozwikłania, 
wreszcie o samą jako taką popularyzację odnośnej tematyki, bez czego nie sposób 
oczekiwać, że pochyli się nad nią liczniejsze grono odpowiednio po temu przygo-
towanych badaczy (dotychczas bowiem trudzą się na tym polu rozmaitej profesji 
pasjonaci, których zamiłowanie względem problematyki nie zawsze idzie w parze 
z należytą kompetencją pod kątem udzielania odpowiedzi na pytania o fakty z nie-
kiedy zamierzchłej przeszłości).

Właśnie z myślą o popularyzowaniu i wzbudzeniu szerszego zainteresowa-
nia tą dotychczas wciąż „niszową” płaszczyzną badań eklezjologicznych, znaczną 
część prezentowanej edycji jej Autorzy zapełnili czytelnie zestawionymi wywoda-
mi sukcesji święceń biskupich hierarchów czynnych na terenach dzisiejszej Ru-
munii, opatrzonymi nagłówkiem Succesiuni apostolici în imagini. ów cokolwiek 
banalnie brzmiący (i do pewnego stopnia mylący) śródtytuł, który szanującego się 
uczonego może nawet z lekka odstręczać (prezentowanie jakiegoś zbioru danych 
w „obrazach”, czy tym bardziej „obrazkach”, kojarzy się z zdecydowanie wcześ-
niejszym etapem przyswajania wiedzy), uzasadniony jest wyłącznie tego rodza-
ju okolicznością, że we wszystkich tych przypadkach, gdzie do uwidocznionego 
w wywodzie hierarchy udało się wynaleźć jego konterfekt, stosowny wizerunek 
został na kartach książki zreprodukowany. Zaczerpnięte w sporej mierze z zasobów 
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internetowych czarno-białe reprodukcje, dzięki drukowi na papierze kredowanym 
wyglądające przeważnie w miarę wyraziście (choć zdarzają się też mało czytelne), 
w niczym prezentowanej edycji nie „infantylizują”, a wręcz można je postrzegać 
jako ciekawą „wartość dodaną”. Inna rzecz, że chyba niebezpodstawne wydają się 
wątpliwości, czy aby wszystkie one na pewno ukazują postaci, do których mają się 
odnosić, a jeśli tak, to czy jakaś część spośród nich nie ma charakteru wyłącznie 
wyimaginowanego przedstawienia (dla wcześniejszych okresów dziejowych).

Właśnie też w tychże wywodach sukcesji święceń napotykamy szczególnie 
liczne polonica – i to poczynając od pierwszej strony, gdzie wspominani są ar-
cybiskupi Lwowa obrządku ormiańskokatolickiego Mikołaj Torosowicz i Wartan 
Hunanian (s. 55 – schemat I A). Zważywszy na obecność w panoramie eklezjalnej 
dzisiejszej Rumunii hierarchów unickich, nie mogło zabraknąć również wywo-
dów odnoszących się do biskupów greckokatolickich, tu zaś pojawiają się kon-
kretnie imiona i nazwiska: Michała Rahozy, Hipacego Pocieja, Józefa Welamina 
Rutskiego, Antoniego Sielawy, Gabriela Kolendy, cypriana Stefana Żochowskie-
go, Leona Szlubicz Załęskiego, Jerzego Winnickiego oraz Leona Łukasza Kiszki 
(s. 63-64 – schemat I E), a w innym miejscu także: Spirydona Litwinowicza, Jó-
zefa Sembratowicza, Sylwestra Sembratowicza, Juliana Kuiłowskiego, Andrzeja 
Romana Szeptyckiego, Iwana Buczki i Mirosława Stefana Marusyna (s. 110-111 
– schemat III A 1), jak też: Atanazego Szeptyckiego, Jazona Smogorzewskiego, 
Piotra Bielańskiego, Antoniego Angełłowicza i Michała Lewickiego (s. 111-113 – 
schemat III B 1 i 2).

Święty Jan Paweł II, jako konsekrator czterech biskupów rumuńskich, uwi-
doczniony jest w tej edycji na s. 92, a wraz z nim i hierarchowie reprezentujący 
poprzednie „pokolenia” tej linii, do której należał, mianowicie (wyliczając w od-
wróconym porządku chronologicznym): Eugeniusz Baziak, Bolesław Twardow-
ski, św. Józef Bilczewski, Jan Maurycy Puzyna oraz Mieczysław Ledóchowski 
(s. 91-92 – schemat II A 4). Z oczywistych jednak względów najwięcej polskich 
„akcentów” pojawia się w wywodzie sukcesji święceń biskupich papieża Piusa XI 
(s. 107), który – konsekrowany przez kardynała Aleksandra Kakowskiego – repre-
zentował „succesiunea apostolicǎ polonezǎ” (s. 102-107 – schemat II A 8). Na roz-
maite polonica (przy szerszym rozumieniu tego pojęcia) natrafić można i w nie-
których innych wywodach, jak przykładowo na s. 60 i 62, gdzie wspomniany 
został kardynał chrystian August von Sachsen-Zeitz, krewny króla Polski Augusta 
II Wettyna, kanonik katedralny warmiński, którego promocji na stolicę biskupią 
Warmii spodziewano się w roku 1698 (ostatecznie jego losy potoczyły się inaczej 
i swą karierę kościelną uwieńczył godnością prymasa Węgier oraz purpurą). Dla 
porządku odnotować tu należy, że w imionach oraz nazwiskach polskich hierar-
chów trafiają się co prawda literówki, niemniej jak na publikację zagraniczną, dla 
której autorów język polski jawi się całkowicie obcym, są one nieliczne i przy tym 
stosunkowo mało rażące.
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Zmierzając ku konkluzji stwierdzić trzeba, że prezentowana publikacja nie jest 
wprawdzie dziełem sensu stricto naukowym, niemniej jej przydatność wydaje się 
nie ulegać wątpliwości, a jako jedna z nielicznych w swej dziedzinie tym bardziej 
zasługuje na uwagę. Nawet jeśli nie stanowi modelowego wzoru, który bez jakich-
kolwiek zmian warto by powtórzyć na gruncie polskim, to tak czy inaczej będzie 
punktem odniesienia przy powstawaniu analogicznego charakteru opracowania, 
zawierającego wywody sukcesji święceń biskupich rodzimych hierarchów Koś-
cioła katolickiego. Brak jak dotychczas takiej publikacji, traktującej o nowożytnej 
hierarchii kościelnej w Polsce (i równocześnie w krajach ściśle z nią powiązanych 
poprzez dziejowe uwarunkowania), nie wystawia chlubnego świadectwa naszym 
historykom Kościoła i eklezjologom, których nikt z zagranicznych autorów nie 
wyręczy w realizacji tego rodzaju zamysłu.





JERZy FLAGA

Joanna Kumor-Mielnik, Sieć dekanalna i parafialna (archi)diecezji lubel-
skiej w latach 1805-2005, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, ss. 347 
+ 4 nlb.

Można powiedzieć, że diecezja lubelska ma wyjątkowe szczęście jeśli chodzi 
o jej historiografię w ostatnich latach. Po serii prac dwóch kapłanów tejże diece-
zji, mianowicie ks. Edwarda Walewandra, autora opracowania odnoszącego się do 
okresu międzywojennego1, oraz ks. Marka T. Zahajkiewicza, redaktora studium 
przygotowanego z okazji jubileuszu diecezji2, pojawiła się kolejna, anonsowana 
obecnie rozprawa Joanny Kumor-Mielnik, adeptki historii, pracownika Instytutu 
Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy KUL, poświęcona sieci dekanalnej 
i parafialnej tejże diecezji w latach 1805-2005.

Na całość pracy składają się: obszerny wstęp, osiem rozdziałów merytorycz-
nych podzielonych na dwie części (zgodnie z tytułem, do jednej są przyporządko-
wane dekanaty, do drugiej – parafie), zakończenie, bibliografia, summary, aneks 
oraz spis map i wykresów. Zanim przystąpię do zaprezentowania treści pracy, od-
niosę się jeszcze do podanych dat i nazwy diecezji. Powtórzę za Autorką, że po-
dane cezury chronologiczne wyznaczają lata erygowania, a właściwie wykonania 
bulli powołującej do życia diecezję lubelską oraz data rocznicy 200-lecia jej istnie-
nia przypadającej na rok 2005, przy czym dolna data ma raczej charakter umowny. 
Należy więc przypomnieć, że diecezja została powołana do istnienia bullą papieża 
Piusa VII Quemadmodum Romanorum Pontificum z 23 września 1805 r., a fak-
tycznie zaczęła funkcjonować dopiero 19 października 1807 r., czyli od wykona-
nia bulli przez delegata apostolskiego, metropolitę lwowskiego, obrządku łaciń-
skiego Kajetana Kickiego. Na przestrzeni swojego istnienia diecezja wielokrotnie 
zmieniała swoje granice, ale zawsze pozostawała jako diecezja lubelska, dopiero 
w 1992 r. w ramach organizacji administracji kościelnej w Polsce na mocy bulli 

1 Edward Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945 
[=L’activite educative de l’eglise de Lublin dans annees 1939-1945], Towarzystwo Nauko-
we KUL, Lublin 2009, ss. 249, „RHE” 106(2011), nr 1, s. 350-352.

2 Dzieje archidiecezji lubelskiej (1805-2005) [=L’historie de l’archidiocese de Lublin 
(l805-2005)], red. Marek T. Zahajkiewicz, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gau-
dium”, Lublin 2005, ss. 415, „RHE” 106(2011), nr 1, s. 328-330.
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papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca tego roku, została 
podniesiona do godności archidiecezji i stała się metropolią3.

We wstępie Autorka omawia kolejno elementy składowe przewidziane dla 
tej warstwy pracy. Rozpoczyna od ukazania – czyni to w sposób bardzo synte-
tyczny – zarysu zmian zachodzących w organizacji terytorialnej (archi)diecezji 
lubelskiej na przestrzeni badanego okresu. Pomyślane jest ono jako wprowadzenie 
do zagadnień stanowiących właściwy przedmiot pracy. W dalszej kolejności oma-
wia dotychczasowy stan badań na temat diecezji, oczywiście przywołuje i źródła, 
i opracowania. Dodaje ważne wyjaśnienie, że czerpała z nich informacje także 
o parafiach erygowanych przed powołaniem do życia diecezji, czyli przed rokiem 
1805, a które w okresie 200 lat pojawiły się w strukturach (archi)diecezji lubel-
skiej. W końcowej części wstępu charakteryzuje układ i konstrukcję pracy oraz to, 
jakie zagadnienia nie zostały w niej ujęte. Dowiadujemy się, że nie uwzględniono 
w niej sfery demograficznej oraz parafii zakonnych. Tłumaczy też, jakie były tego 
powody, mianowicie przyczyny merytoryczne, i to interesujące. Ze względu na 
obszerność wyjaśnień nie przywołuje ich tutaj, można zapoznać się z nimi w pracy.

Ujmując krótko można powiedzieć, że pracę wypełnia analiza zagadnień 
związanych z siecią parafialną i dekanalną w okresie owych dwustu lat. Śledząc 
etapy rozwoju obu wymienionych struktur, Autorka uchwyciła różne momenty 
ich kształtowania się, zarówno fazy ich rozwoju, jak też zastoju i regresu. Prob-
lematyka podjęta w części pierwszej, czyli odnoszącej się do dekanatów (jej tytuł 
brzmi: Sieć dekanalna (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005), jest przed-
stawiona w trzech wymiarach: chronologicznym (roz. 1), rzeczowym (roz. 2-5) 
i statystycznym (roz. 6)4. Dwa z tych wymiarów: chronologiczny i statystyczny są 
zaprezentowane w sposób bardzo prosty. W przypadku pierwszego są podane licz-
by dekanatów w latach 1805-2005. Uczynione jest to w formie tekstu opisowego 
oraz graficznie za pomocą mapek i diagramów. Wymiar statystyczny sprowadza 
się do liczb dekanatów i parafii w ich obrębie, ujętych także w postaci tabel i wy-
kresów. Wymiar trzeci, czyli rzeczowy, jest również interesujący, a może jeszcze 
bardziej niż oba poprzednie, odróżnia się od nich tym, że posiada bardziej złożony 
charakter. Rozpoczyna go tzw. próba klasyfikacji dekanatów, według której wy-
różniono cztery kategorie dekanatów, mianowicie: pierwotne, rodzime, inkorporo-
wane i przekazane5. Przez dekanaty pierwotne należy rozumieć te, które tworzyły 
strukturę diecezji w 1807 r., przez rodzime – wszystkie dekanaty, jakie powstały 

3 Wówczas diecezja przekazała część swojego terytorium (10 dekanatów) nowo ery-
gowanej diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz 2 dekanaty diecezji sandomierskiej.

4 Teksty te nie są w pracy określane mianem rozdziałów, posiadają tylko kolejną nu-
merację liczbową, z tej racji uważam je za samoistne rozdziały.

5 Określenia te prawdopodobnie pochodzą od autorki, wszystkie bowiem ujęte są 
w cudzysłów.
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na obszarze (archi)diecezji w okresie owych 200 lat jej funkcjonowania, przez 
inkorporowane – dekanaty przyłączone z innych diecezji i wreszcie przez prze-
kazane – dekanaty wydzielone z (archi)diecezji lubelskiej i wcielone do innych 
diecezji. Właśnie szczegółowe przedstawienie owych kategorii dekanatów i pa-
rafii w ich obrębie wraz z podaniem konkretnych nazw tych dekanatów i parafii 
wypełnia – jak już zaznaczyłem – pozostałe rozdziały wspomnianej części drugiej 
pracy. Należy dodać, że śledząc i omawiając owe kategorie dekanatów i parafii 
Autorka pomija całkiem świadomie jeden element w owej strukturze, mianowicie 
okręgi parafialne, czyli miejscowości, jakie wchodziły w skład parafii. Uwzględnia 
natomiast ich metrykę, która niekiedy jest wyjątkowo długa, co ma swoje znacze-
nie dla badań historycznych, i nie tylko historycznych. Podobnie jak przy dwóch 
poprzednich wymiarach, także w tym przypadku Autorka posługuje się tabelkami. 
Przy zachodzących wątpliwościach, dla ich wyjaśnienia, gdy istnieje taka potrze-
ba, odwołuje się do dokumentów, dekretów kościelnych i literatury. Należy też 
odnotować interesujący szczegół, że największą liczbę dekanatów na obszarze 
(archi)diecezji lubelskiej odnotowano w latach 1987-1992, czyli w okresie przed 
podniesieniem do godności metropolii.

część druga pracy o tytule: Sieć parafialna (archi)diecezji lubelskiej w la-
tach 1805-2005 składa się z trzech „rozdziałów”. Pierwszy z nich poświęcony jest 
czynnikom kształtującym sieć parafialną na terenie interesującej nas tutaj diecezji 
w okresie owych dwustu badanych lat. Autorka bardzo trafnie zauważa, że stałym 
czynnikiem, który kształtował rozwój sieci parafialnej w diecezji, od chwili powo-
łania jej do życia aż do czasów nam współczesnych, była w przeważającej mierze 
zmieniająca się sytuacja polityczno-społeczna na ziemiach polskich. Sytuacja ta 
wymuszała modyfikację granic – dodajmy – samej diecezji i poszczególnych de-
kanatów. Ważne też było i to, że sytuacja ta była bardzo dynamiczna i niestabil-
na. Na nią właśnie nakładały się uwarunkowania prawno-ustrojowe, które z kolei 
przyczyniały się do tworzenia nowych parafii. Przedmiotem dwóch pozostałych 
rozdziałów jest rozwój i stan liczbowy sieci parafii w latach 1805-2005. Dla po-
kazania procesu i przebiegu rozwojowego wyodrębniono trzy przekroje czasowe: 
rozwój sieci do roku 1905, rozbudowę sieci parafialnej w latach 1905-1939, po-
wstawanie nowych parafii po II wojnie światowej oraz dynamiczny – tak to określa 
Autorka – rozwój sieci parafialnej po 1980 r. Przy analizie powyższego kształto-
wania się i narastania parafii Autorka uwzględnia różne szczegółowe zagadnie-
nia, jakie jawiły się w poszczególnych przekrojach czasowych. Do zagadnień tych 
należały: kasata parafii po powstaniu styczniowym, zjawisko kaplic w 2. połowie 
XIX wieku, proces rewindykacji i rekoncyliacji cerkwi po I wojnie światowej, 
rozbudowa sieci parafialnej po 1980 r. w dużych miastach oraz uzupełnianie w tym 
ostatnim okresie niedoboru parafii na obszarze całej (archi)diecezji lubelskiej. 
I znowu trzeba odnotować dwa ważkie stwierdzenia Autorki. Pierwsze, że najwyż-
szą średnią parafii w jednym dekanacie stwierdza się w okresie redukcji dekanatów 
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przez władzę carską, a także w latach, kiedy zniesienie ich nastąpiło z nakazu wła-
dzy kościelnej, czyli po roku 1935. I drugie, że podobnie wysoką średnią parafii, 
przypadającą na jeden dekanat, wystąpiła po ukazie tolerancyjnym ze strony władz 
carskich z roku 1905, kiedy wraz z powolnym rozwojem sieci parafialnej oraz 
z reerekcją skasowanych parafii nie podjęto (aż do roku 1917) żadnych poczynań 
dla pomnożenia liczby dekanatów.

W pracy zamieszczono cztery aneksy, obejmujące zestawienia liczbowe anali-
zowanych i omawianych w niej zagadnień. Stanowią one interesujące dopełnienie 
tekstu i znajdujących się w nim danych. A oto owe zestawienia z aneksu: 1. Liczba 
parafii w dekanatach (archi) diecezji lubelskiej w wybranych przedziałach czaso-
wych, 2. Wykaz kaplic publicznych oraz prywatnych znajdujących się na obszarze 
diecezji lubelskiej w 1866 r., 3. Wykaz kościołów filialnych, kościołów sine cura 
animarum, kaplic publicznych oraz prywatnych znajdujących się na obszarze die-
cezji lubelskiej w 1883 r., 4. Wykaz kaplic parafialnych w roku 2000.

Wszystko, co zostało powiedziane, pokazuje, że jest to wyjątkowo konstruk-
tywna praca o bogatym materiale merytorycznym i dużym ładunku badawczym, 
tak bardzo ważnym i wymaganym w dociekaniach historycznych. Praca, powtórzę 
to jeszcze raz, nie tylko uzupełnia dotychczasową historiografię diecezji lubelskiej, 
ale może i powinna stanowić materiał do dalszych badań na temat organizacji koś-
cielnej w Polsce.



KS. PIOTR GóREcKI

Ks. Michał Piela SDS, Książę kardynał dr Adolf Johannes Bertram jako 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec (Fuldajskiej Konferencji 
Biskupów) w latach 1920-1945, Część 1: Do końca istnienia Republiki Wei-
marskiej, Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 
Wrocław 2013, ss. 320

W badaniach nad historią Kościoła w Niemczech w pierwszej połowie XX 
wieku ważne miejsce zajmuje osoba kardynała Adolfa Bertrama, biskupa (archi)
diecezji wrocławskiej (lata 1914-1945) i przewodniczącego Fuldajskiej Konferen-
cji Biskupów, tzw. Konferencji Pruskiej (od 1920 r.), która od 1933 r. wraz z Kon-
ferencją Biskupów we Fryzyndze (tzw. Konferencja Bawarska) gromadziła się 
wspólnie jako episkopat niemiecki. Kardynał Bertram od 1920 r., jako nastraszy 
wiekiem biskup, przewodził gremium biskupów z diecezji pruskich, o od 1933 r. 
gremium Episkopatu Niemiec. Znajomość historii jego życia i posługi biskupiej 
pozwala szerzej spojrzeć na Kościół w Niemczech w okresie rosnących w siłę sy-
stemów totalitarnych. Jego dzieciństwo, piętno Kulturkampfu, studia teologiczne, 
posługa w rodzinnej diecezji Hildesheim oraz wyznawana zasada o Bożej har-
monii władzy kościelnej i świeckiej złożyły się na obraz posługi i pracy na rzecz 
Kościoła i wiernych. Ks. dr hab. Michał Piela SDS, profesor nadzwyczajny PWT 
we Wrocławiu i kierownik Katedry Historii Kościoła na Śląsku na tymże wydzia-
le, Autor recenzowanej pozycji, słusznie zauważa, że osoba kardynała Bertrama 
doczekała się wielu analiz w literaturze niemieckojęzycznej. Dotychczasowa hi-
storiografia polska dotycząca wrocławskiego pasterza koncentrowała się raczej na 
problemie duszpasterstwa polskojęzycznego i plebiscytu. W takim ujęciu kardynał 
Bertram oceniany był negatywnie, a ferowane oceny nie uwzględniały prawdzi-
wego obrazu pasterza największej diecezji w Europie, wiernego i poddanego po-
rządkowi państwowemu Niemca, który za najwyższy cel stawiał sobie pokojowe 
funkcjonowanie Kościoła w każdym systemie politycznym dla dobra wiernych 
i zbawienia dusz.

Autor, sam zafascynowany postacią wrocławskiego kardynała, już w czasie 
swoich studiów w KUL postanowił przybliżyć polskiemu czytelnikowi osobę 
i dzieło Adolfa Bertrama. W samym tytule zaznaczył, że przedstawić chce kardy-
nała jako męża stanu, nie tyle jako duszpasterza, ale jako osobę stojącego honoro-
wo na czele Kościoła w Prusach i od 1933 r. w Niemczech w związku z przewod-
niczeniem Niemieckiej Konferencji Biskupów. Przedstawić chciał go jako męża 
stanu, troszczącego się o Kościół w kontaktach z władzą państwową. Pokaźna 
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ilość nagromadzonego materiału skłoniła autora do podziału książki na dwie czę-
ści. Pierwsza z nich omawia dotyczy okresu do upadku Republiki Weimarskiej 
(lata 1920-1933), wraz ze szczegółowym omówieniem początków historii życia 
kardynała, szczególnie okresu hildesheimskiego.

Analizowana pierwsza część składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich 
prezentuje historiograficzny dorobek dotyczący kardynała Bertrama (Namysł nad 
literaturą przedmiotu, s. 15-72). Autor dogłębnie analizuje dotychczas wydane 
źródła oraz w trzech podrozdziałach szczegółowo omawia historiografię zaan-
gażowaną dotyczącą: katolicyzmu niemieckiego w III Rzeszy (s. 15-32), niemie-
ckiej literatury historycznej mówiącej o kardynale (s. 33-57) oraz polskiej lite-
ratury historycznej (s. 57-72). To bardzo szczegółowe omówienie historiografii 
dotyczącej Adolfa Bertrama, szczególnie wydanych dotychczas źródeł – sześciu 
tomów akt biskupów niemieckich (Akten deutscher Bischöfe über die Lage der 
Kirche 1933-1945, t. I-III, oprac. B. Stasiewski, Mainz 1968-1979; t. IV-V, oprac. 
L. Volk, Mainz 1981-1983; t. VI, oprac. L. Volk i R. Lill, Mainz 1985) w ramach 
serii Veröffentlichungen der Komission für Zeitgeschichte (seria A) – pozwala czy-
telnikowi naświetlić problem, w którym przyszło pasterzowi prowadzić Kościół 
lokalny. Nieobce w niemieckojęzycznej literaturze są zagadnienie mówiące o Koś-
ciele w Niemczech jako stojącym w opozycji do władzy, Kościele męczenników, 
ale także Kościele, który nie dość wyraźnie protestował wobec przemocy władzy. 
Autor ukazuje, że tzw. polityka podań (Eingabepolitik), stosowana przez kardy-
nała, nie może być przez współczesnych traktowana jako współpraca Kościoła 
z reżimem. Wynika ona raczej z pojęcia praworządności obywatelskiego posłu-
szeństwa wobec władzy świeckiej (s. 25). W literaturze niemieckojęzycznej po 
śmierci kardynała akcentowano jego gorliwość, z jaką kierował się w pasterskiej 
posłudze (Kurt Engelbert, Joseph Godehard Machens i inni, s. 34-35). Po wojennej 
traumie kardynał Bertram charakteryzowany był przez swoich byłych kapłanów 
jako pasterz swojej trzody (s. 35) i symbol utraconej przez śląskich Niemców oj-
czyzny (s. 39). W latach sześćdziesiątych coraz głośniej dochodziła do głosu kry-
tyka biskupów, ich braku jednolitego działania i nieskutecznej polityki podań; ich 
milczenia ocenianego nawet jako wyraz współpracy (m.in. Ludwig Volk SJ, Oskar 
Simmel SJ). Krytykę tę przełamali historycy Werner Marschall i Sascha Hinkel, 
którzy raz jeszcze starali się obiektywnie pokazać pozytywne aspekty jego posługi. 
Nieskuteczną politykę podań tłumaczyli zadaniem ochrony Kościoła i ratowania 
tego, co jeszcze możliwe było do obrony, i to tylko w jednym celu: umożliwienia 
wiernym wypełniania praktyk religijnych (s. 52; W. Marschall, Geschichte des Bi-
stums Breslau, Stuttgart 1980, s. 168). Pierwszorzędnym zadaniem biskupów było 
przecież duszpasterstwo, a nie polityka. Nowsze pozycje książkowe ostrzegają 
także przed tzw. krytyką retrospektywną.

Podobnie sprawa przedstawia się w polskiej literaturze historycznej. Jej – po 
części zrozumiałe – negatywne ujęcie kardynała niweluje bardziej obiektywne uję-
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cie przez historyków: Kazimierza Doli czy Józefa Mandziuka. Z wroga polskości 
Autorzy bardziej położyli akcenty na jego obronę Kościoła, niedopuszczenie do 
rozłamu w episkopacie niemieckim i dążenie do możliwie jak najszerszej swobody 
działania Kościoła w nieludzkim systemie. 

W drugim rozdziale autor przybliża hildesheimski okres życia Adolfa Bertra-
ma (Adolf Bertram w Hildesheimie (1859-1914), s. 73-118). W trzech podrozdzia-
łach analizuje jego dzieciństwo, studia i działalność duszpasterską w ordynariacie 
biskupim w Hildesheimie (s. 73-89), wybór na biskupa Hildesheimu w 1906 r. 
(s. 89-94) oraz jego posługę jako pasterza tejże diecezji (s. 95-118). Ostatni pod-
rozdział Autor podzielił na dwie mniejsze części: działalność biskupa poświęconą 
pertraktacjom kościelnym z protestanckim Księstwem Brunszwiku (s. 102-106) 
oraz kształtowi związków zawodowych w Niemczech i debacie o ich katolickim 
bądź chrześcijańskim, międzykonfesyjnym obliczu (s. 106-118). Wywód został 
tak poprowadzony, aby zaakcentować przyczynowość oraz mechanizmy później-
szego sposobu działania kardynała jako przewodniczącego Konferencji Biskupów 
w Fuldzie. Pochodzenie z drobnomieszczańskiej rodziny kupieckiej, umiłowa-
nie harmonii i porządku publicznego, porządek i oszczędność to wartości, jaki-
mi kardynał kierował się w dorosłym życiu. Z drugiej strony Adolf Bertram był 
świadkiem walki państwa z Kościołem w okresie Kulturkampfu. Nieobsadzone 
parafie, pozbawienie wiernych opieki duszpasterskiej, konieczność studiowania 
poza diecezją wpłynęły na jego późniejsze decyzje. W cierpliwych negocjacjach, 
w lojalności i szacunku wobec władzy, aniżeli w konfliktowej walce, dostrzegał 
skuteczniejszą możliwość owocnego działania. Zakończone umiarkowanymi suk-
cesami przedwojenne pertraktacje zrodziły w kardynale metodę „polityki podań”, 
cierpliwego dialogu z władzą; jak się później okaże, elementu nieskutecznego wo-
bec totalitarnej władzy (s. 106).

W kolejnym rozdziale (podzielonym na cztery podrozdziały) ks. Piela opi-
suje okres posługi biskupa Bertrama w diecezji wrocławskiej pod koniec epoki 
cesarstwa Niemieckiego w latach 1914-1918. W treści rozdziału znajdziemy in-
formacje dotyczące katolicyzmu niemieckiego pod koniec II Rzeszy (s. 119-130) 
i nie do końca wolnego wyboru na biskupa, bardziej sugerowanego przez wła-
dze i szanowanego przez Stolicę Apostolską (s. 131-153). Autor charakteryzując 
inauguracyjne listy biskupie (podrozdział trzeci), ukazuje jego lojalną postawę 
wobec Ojca Świętego i cesarza, władzy kościelnej i świeckiej, w jego przeko-
naniu prawowitego porządku na ziemi pochodzącego od Boga (s. 155). Jeszcze 
dobitniej taki sposób argumentowania charakteryzuje listy pasterskie biskupa 
Bertrama do wiernych i żołnierzy w czasie I wojny światowej (podrozdział 4, 
s. 160-174). Postawa miłości ojczyzny, honoru i ofiary, przymusu prowadzenia 
wojny sprawiedliwej z czasem ustępuje pragnieniu pokoju i częściowej zgody 
na żądania demokratyzacji państwa, ale na pewno nie na rewolucyjny przewrót 
starego porządku.
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Rozdział czwarty Autor zatytułował: Kardynał A. Bertram – przewodniczący 
Fuldajskiej Konferencji Biskupów w okresie Republiki Weimarskiej (1920-1933). 
Tytuł w zasadzie pokrywa się z tytułem książki, co sugeruje, że poprzednie trzy 
rozdziały były szeroko poprowadzonym wprowadzeniem do planowanego wyda-
nia dwóch części książki. Zresztą sam rozdział jest najobszerniejszą częścią książ-
ki, bo liczy aż 81 stron (1/4 całości, s. 175-256). 15 grudnia 1919 r. pasterz diecezji 
wrocławskiej kreowany został kardynałem, a w styczniu 1920 r. objął funkcję prze-
wodniczącego Fuldajskiej Konferencji Biskupów. Ks. Piela w dwóch podrozdzia-
łach charakteryzuje wydarzenia związane z powstaniem Republiki Weimarskiej 
(Upadek monarchii 1918/19 i narodziny nowego państwa niemieckiego, s. 175-
179; Kardynał Bertram wobec republikańskiego ustroju państwowego, s. 179-
188). Adolf Bertram, chociaż sam wspierał wcześniej monarchię, akceptował za-
istniałą, nową sytuację, ponieważ gwarantowała upragniony spokój i państwowy 
porządek (s. 187). Późniejsi historycy opisywali kardynała nawet jako roztropnego 
republikanina (Vernunftrepublikaner, s. 208). Jego akceptacja nie była absolutnym 
hołdowaniem państwu. W kwestiach religijnych i duszpasterskich (szkoła, mał-
żeństwo) był nieustępliwy i nie bał się ostrej polemiki.

W trzecim podrozdziale rozdziału czwartego Autor ukazał kościelno-poli-
tyczne zasady działania kardynała Bertrama w okresie Republiki Weimarskiej 
1919-1933 (s. 188-256). Zastosowawszy kolejny podział na cztery podczęści, opi-
sał kardynała jako przewodniczącego Fuldajskiej Konferencji Biskupów, przede 
wszystkim duszpasterza, mniej polityka oraz człowieka narzucającego gotowe 
projekty biskupom (s. 188-203). Nie omieszkał wskazać na granice współpracy 
kardynała Bertrama z państwem (s. 203-208) oraz na uprzywilejowaną pozycję 
Partii centrum (Partia Centrum jako jedyny reprezentant interesów politycznego 
katolicyzmu, s. 209-223). Na stronach 224-256, stosując kolejny podział, opisał 
działania kardynała, Episkopatu i nuncjusza Eugenio Pacellego dążące do uregu-
lowania stosunków Kościoła z państwem. cytując źródła, ksiądz Piela wskazał 
na różnice, jakie dzieliły nuncjusza i kardynała, w końcu w bądź co bądź słusznej 
sprawie ratyfikowania konkordatu (Konkordat Rzeszy (Reichskonkordat) – bawar-
ski czy pruski, s. 224-238; Konkordat pruski, s. 238-256). Przytaczając pod koniec 
rozdziału charakterystykę Adolfa Bertrama napisaną przez nuncjusza Pacellego, 
w której ten ostatni mocno krytykował wrocławskiego pasterza, ujawnia się stano-
wisko kardynała. Względem papieża i kongregacji uważał siebie za podwładnego, 
ale nie traktował w taki sposób nuncjusza – niższego rangą od siebie. Kardynał 
Bertram uważał, że o sprawy Kościoła w Niemczech najlepiej zabiegać będzie, 
rozumiejący stosunki państwo–Kościół, rodzimy Episkopat (s. 308-309).

W piątym rozdziale Autor opisał działania kardynała i innych biskupów nie-
mieckich wobec doktryn sprzecznych z nauczaniem Kościoła: socjalizmu i naro-
dowych związków militarnych (Na straży Nauczycielskiego Urzędu Kościoła – 
odrzucenie nauczania i organizacji wrogich chrześcijaństwu 1918-30, s. 257-278). 
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Jak wyraźnie negatywna ocena – w myśl nauczania społecznego papieży, głównie 
Leona XIII w encyklice Rerum novarum – ferowana była względem ruchów le-
wicowych, tak z pewną dozą ostrożności wyrażano się o prawicowych ruchach 
militarnych. Zrodziły się one w atmosferze rozgoryczenia związanego z przegraną 
wojną i zaistniałym kryzysem gospodarczym. Widziano co prawda, że organiza-
cje te chętnie posiłkowały się religijnością swoich członków, ale w ostatecznym 
rozrachunku wskazywano na niebezpieczeństwo zarówno dla Partii centrum, jak 
i dla istniejącego porządku państwowego (S. Hinkel, Adolf Kardinal Bertram. 
Kirchenpolitik in Kaiserreich und Weimarer Republik, [„Veröffentlichungen der 
Kommission für Zeitgeschichte”, seria B: Forschungen, t. 117], Paderborn–Mün-
chen–Wien–Zürich 2007, s. 127).

Ostatni rozdział, liczący 24 strony, opisuje negatywną postawę do obu wy-
mienionych wcześniej nurtów pod koniec istnienia Republiki Weimarskiej (Koniec 
istnienia Republiki Weimarskiej i początki panowania dyktatury narodowosocjali-
stycznej 1930 – styczeń 1933, s. 279-302). Zaledwie trzy strony Autor poświęcił 
negatywnemu stosunkowi Kościoła do doktryn socjalizmu, komunizmu i bolsze-
wizmu (s. 279-281), więcej zaś względem rosnącego w siłę narodowego socjali-
zmu (s. 282-302). I chociaż względem partii i doktryny postawa kardynała była 
klarowna, to już wobec jej lidera – katolika Adolfa Hitlera – raczej wyważona 
i ostrożna szczególnie wtedy, od kiedy to narodowi socjaliści stali się drugą siłą 
w niemieckim parlamencie. Ks. Piela – cytując niemieckich historyków W. Vo-
gla i S. Hinkela – akcentuje, że episkopat traktował narodowych socjalistów tak 
samo jak ruchy militarne. Negatywnie mówił o ich neopogańskim nastawieniu 
i promowaniu przemocy. Zbyt rzadko jednak Kościół oficjalnie wypowiadał się 
tak klarownie i sugestywnie, jak w czasie konferencji w 1931 r. w Fuldzie: Jeże-
li zwyciężą [ich radykalne dążenia], wtedy ludzka wolność byłaby zniszczona… 
a wszechpotęga państwowa nałożyłaby pęta Kościołowi. Konsekwentnie zaprowa-
dzona omnipotencja państwowa zamiast religii zna tylko pewien rodzaj niewolni-
ctwa moralnego (s. 291, cyt. za: Richtlinien der Fuldauer Bischofskonferenz, w: 
Akten Deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1918-1945, t. I, oprac. B. Sta-
siewski, cz. 2: 1926-1933, Mainz 1968, s. 830).

W ośmiostronicowym zakończeniu Autor raz jeszcze skrótowo zestawia wy-
snute w dyskursie wnioski. Przypomina, że kardynał Bertram był bardziej dusz-
pasterzem niż politykiem, że cenił porządek i praworządność państwa, względem 
którego wykazywał postawę lojalnego obywatela. Ale, jak napisał najlepszy bio-
graf kard. Bertrama Sascha Hinkel: nie przypuszczał, że wraz z nastaniem dykta-
tury nadszedł kres tradycyjnego porozumienia pomiędzy Kościołem a państwem 
(S. Hinkel, Adolf Kardinal, s. 283-290, w książce s. 310). całość książki wieńczy 
niemieckojęzyczne streszczenie (s. 311-312) oraz liczący osiem stron indeks osób 
składający się z 415 nazwisk. Brak zestawienia bibliograficznego sugeruje, że 
znajdzie się on pod koniec drugiej części książki.
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Pozycja ks. Michała Pieli to dobra synteza osoby i dzieła ostatniego w czasach 
niemieckich pasterza wrocławskiego Kościoła jako polityka, męża stanu, wreszcie 
jako przewodniczącego Fuldajskiej Konferencji Biskupów. I chociaż problematy-
ka ta obecna jest dopiero od czwartego rozdziału, czyli od połowy dyskursu książ-
ki, to całkowicie zasadne wydaje się zastosowanie trzech wstępnych rozdziałów, 
na które złożyły się nie tylko biografia, ale także dotychczasowa niemiecko- i pol-
skojęzyczna historiografia dotycząca kardynała, a w szerszym ujęciu dotycząca 
Kościoła katolickiego w Niemczech w okresie totalitaryzmu. Liczne cytaty, spory 
aparat krytyczny (743 przypisy) to wielkie zalety książki. Autor zmagał się z prob-
lemem niedublowania tematów, stąd tak rozbudowany podział treści. Nie zawsze 
udało mu się to osiągnąć, bo i problematyka państwo–Kościół często dotyczyła 
tych samych kwestii. Wnikliwy czytelnik od razu zauważy, że ks. Piela idzie bar-
dziej tropem takich profesorów, jak ks. Kazimierz Dola i Sascha Hinkel, mniej zaś 
tropem jezuity Ludwiga Volka, a nawet swojego mistrza ks. prof. Zygmunta Zie-
lińskiego. Wybór takich, zdaniem ks. Pieli, mniej retrospektywnych i osądzających 
opracowań, pozwala scharakteryzować kardynała Bertrama bardziej obiektywnie, 
także w ciepłych i pozytywnych barwach. Dlaczego? Ponieważ biskup wrocław-
ski był z powołania przede wszystkim gorliwym duszpasterzem, a z konieczności 
mężem stanu, nie bójmy się powiedzieć, mniej wprawnym politykiem, którym też 
nie chciał być i za takiego się nie uważał. Zebrane doświadczenia życia i wpojony 
porządek lojalnego obywatela, katolika w monarchii II Rzeszy, a później Republiki 
Weimarskiej determinowały jego lojalną postawę. Prowadzone przez niego cierpli-
we negocjacje i osławiona polityka podań okazały się przestarzałym i nieskutecz-
nym sposobem interweniowania w sprawach Kościoła względem lekceważącego 
drugą stronę totalitarnego państwa.



GRZEGORZ KAMIL SZcZEcINA

Helena Teresa Kupiszewska, Królowa Polski o wielu obliczach. Wizerunki 
Matki Bożej koronowane przez Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała 
Wyszyńskiego, Fundacja „Czas to Miłość”, Częstochowa 2014, ss. 341

Powołanie Maryi, Matki Jezusa chrystusa, nie skończyło się w momencie Jej 
wniebowzięcia i ukoronowania w niebie. Matka Boża nadal pełni tę samą posługę: 
rodzicielską i macierzyńską. Nie przestaje służyć ludziom, trwa w życiu i u bram 
narodzin oraz śmierci każdego człowieka. „Wzięta do nieba, nie zaprzestaje Ona 
tego zbawczego zadania, ale dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się brać-
mi i siostrami Swego Syna, pielgrzymującymi jeszcze na ziemi i narażonymi na 
różne trudy i niebezpieczeństwa” – naucza Sobór Watykański II (KK 62). Z cza-
sem pobożność artystów chrześcijańskich zaowocowała powstaniem wielu wize-
runków Niebieskiej Madonny, które wierni zaczęli otaczać wielkim kultem. Po-
mimo że o życiu Maryi niewiele wiemy, a na kartach Ewangelii pojawia się tylko 
parę razy i rzadko przemawia, to swoją postawą uczy miłości, wierności, ufności 
i pokory wobec Bożych planów. Dlatego nie dziwi fakt, że to właśnie Matkę Jezu-
sa, od niepamiętnych czasów, obrali sobie Polacy na Wieczną Hetmankę i Królową 
Polski, stając się narodem „maryjnym”, a Jej wizerunki w kościołach na terenie 
ojczyzny otacza się wyjątkową czcią.

Na temat Maryi, Jej obecności w „podobiznach” i w dziejach państwa polskiego, 
począwszy od pierwszych Piastów oraz w życiu każdego Polaka i Polki, powstało 
już wiele opracowań, a literatura mariologiczna na przestrzeni ostatnich lat stała się 
bardzo bogata. Jednakże publikacja Heleny Teresy Kupiszewskiej Królowa Polski 
o wielu obliczach. Wizerunki Matki Bożej koronowane przez Prymasa Tysiąclecia 
Stefana kardynała Wyszyńskiego zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ do tej 
pory nie doczekaliśmy się pracy, która syntetycznie ujmowałaby dzieje koronacji 
obrazów Matki Bożej na polskiej ziemi, dokonanych przez prymasa Stefana Wy-
szyńskiego oraz fragmentów jego homilii wygłoszonych przy tej okazji. Nie jest to 
pierwsza publikacja Autorki, gdyż wcześniej opublikowała ona m.in: Miłość jest da-
rem. Św. Maksymilian w zbiorach Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II 
(Rzym 2012); Matka Boża w darach dla Jana Pawła II – III pielgrzymka do Ojczyzny. 
Wystawa w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie („Kronika Rzymska” 6(1988) 71, 
s. 23); Znaczenie wizerunku Jasnogórskiej Pani. O darach dla Papieża Jana Pawła II 
w Ośrodku Dokumentacji Pontyfikatu i Studium Jana Pawła II w Rzymie (w: Ex voto. 
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Studium dedykowane Ojcu Janowi Golące OSPPE w 75. rocznicę urodzin i w 50. 
rocznicę święceń kapłańskich, red. J.A. chrościcki, częstochowa 1999, s. 330-357).

Jak widać, tematyka mariologiczna, a w szczególności zagadnienie wizerun-
ków maryjnych na terenie Ojczyzny nie jest obce Helenie Teresie Kupiszewskiej. 
Jeszcze bardziej fakt ten uwidacznia się podczas lektury ksiązki. Zasadniczym 
celem, jaki nakreśliła sobie Autorka, było ukazanie i przybliżenie czytelnikowi 
wszystkich czterdziestu siedmiu wizerunków Matki Bożej w obrazie i w figurze, 
koronowanych przez Prymasa Tysiąclecia w czasie jego pasterzowania jako bi-
skupa i prymasa, oraz zaprezentowanie fragmentów jego homilii wygłoszonych 
podczas uroczystości koronacyjnych.

Recenzowana tu książka jest podzielona na dwie części: pierwszej Autorka na-
dała tytuł Wizerunki Matki Bożej koronowane przez Prymasa Tysiąclecia (s. 9-68). 
całość pracy poprzedzona jest fotografią, na której kardynał Stefan Wyszyński na-
kłada nowe korony na obraz Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski, w dniu Jej święta 
3 maja 1966 r. (s. 2). Zdjęcie to wraz z ostatecznym przesłaniem publikacji stanowi 
jakby swoistą klamrę spinającą całą pozycję wydawniczą. Ponadto praca zawiera 
słowo Od redakcji (s. 5-6) oraz przedmowę (s. 7-8) ks. Zdzisława Peszkowskiego.

Pierwszą część książki Autorka rozpoczyna krótkim Wstępem (s. 11), po 
którym następuje pierwszy rozdział Teologiczno-historyczne podstawy istnienia 
sanktuariów maryjnych (s. 11-23). To nie przypadek, iż począwszy od zamkowej 
kaplicy Mieszka na Ostrowiu Lednickim pod Gnieznem, pierwsze budowane koś-
cioły były poświęcone Matce Bożej. Najstarsze i najpiękniejsze katedry i kościoły 
w Gnieźnie, Kołobrzegu, Płocku, Włocławku, Krakowie, Sandomierzu, Kruszwicy, 
Trzemesznie, Łęczycy, Sławnie, Słupsku, Wiślicy, na Piasku we Wrocławiu, ko-
legiata w Gdańsku czy w Tumie pod Łęczycą – sławią od tysiąca lat imię Maryi. 
Także najstarsza, znana polska pieśń Bogurodzica wyraża wiarę i miłość do Ma-
donny. Królowie polscy żywili głębokie nabożeństwo do Matki Bożej. Bolesław 
Krzywousty stale nosił Jej wizerunek na piersiach, Łokietek według podań miał 
doświadczyć widzenia Maryi, stąd tak licznie fundowane przez niego kościoły ku 
Jej czci. Można jeszcze dodać, iż szczególnymi czcicielami Bożej Rodzicielki byli: 
Bolesław Wstydliwy, królowa Jadwiga i król Jagiełło, którzy potwierdzili funda-
cję Jasnej Góry. Tradycja łączy m.in. sławne zwycięstwo na polach Grunwaldu, 
zwycięstwo pod Wiedniem, obronę jasnogórskiego sanktuarium, zwycięską Bitwę 
Warszawską – z cudowną interwencją Maryi. Nie sposób tu nie wymienić Ślubów 
Jana Kazimierza w 1656 r. i ogłoszenia Matki Bożej Królową Korony Polskiej, 
świętych i błogosławionych ojczystej ziemi, m.in. św. Jana Pawła II – „maryjnego 
Papieża-Polaka”, oraz zawierzenia wielu prymasów, kapłanów, ludzi nauki i kultu-
ry Jej macierzyńskiej opiece. Kult Maryi od początków naszych dziejów przeniknął 
polską wiarę i pobożność. Nabożeństwo do Niej było żywe zarówno na dworach 
królewskich i szlacheckich, jak i w prostych domach oraz chatach, stąd tak liczne 
słynące cudami obrazy Matki Bożej w wielu kościołach. Trafnie ujął tę obecność 
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Matki Bożej w dziejach i życiu Polski św. Józef Bilczewski: „Rozkorzeniła się Ma-
ryja u nas jak nigdzie indziej, bo wraz z wiarą katolicką, Jej cześć weszła w sam 
rdzeń Narodu, stała się częścią składową duszy polskiej, wycisnęła swe znamię na 
zwyczaju naszym i obyczaju”1. Nie może więc dziwić fakt tak wielu sanktuariów 
rozsianych po ziemi polskiej. Autorka dokonując prezentacji teologiczno-historycz-
nych podstaw istnienia sanktuariów maryjnych, zwraca uwagę na słowa Prymasa 
Tysiąclecia charakteryzujące te miejsca i prosto oddające ich teologię: „To miejsca, 
w których Bóg chciał w szczególny sposób postawić swe Boże nogi na ziemi, wśród 
ludzi. Bo umiłowaniem Jego jest przebywanie z synami człowieczymi” (s. 11).

Helena Teresa Kupiszewska poprzez prezentację rozwoju kultu i powstają-
cych z czasem sanktuariów maryjnych przedstawia naukę Kościoła i głębię ducho-
wą tych miejsc. Autorka pisząc o sensie pielgrzymek do sanktuariów, podkreśla 
ich głębszy sens, „by w miejscu świętym – w sanktuarium – nawiązać szczególny 
kontakt z Bogiem i uzyskać upragnione łaski” (s. 12). Nie samo miejsce święte czy 
znajdujący się w nim łaskami słynący obraz, daje człowiekowi szczególną więź 
z Bogiem, ale pełny i szczególny związek staje się wtedy, gdy otwiera się on na 
Niego i przyjmuje Go w sakramentach – Jezusa chrystusa. Wtedy człowiek przy 
otwartości swego serca może w pełni otworzyć się na łaski płynące od Tronu Bo-
żego Miłosierdzia. Taki też jest sens i fenomen miejsc świętych, Maryja prowadzi 
ku chrystusowi, ku spotkaniu się z Nim. W dalszej części rozdziału Autorka pre-
zentuje: ogólną historię pierwszych sanktuariów maryjnych na ziemiach polskich, 
m.in. w Górce Klasztornej k. Łobżenicy czy w Kotlinie Kłodzkiej (s. 14-15), oraz 
zaznajamia z historią i typami obrazów: jasnogórskich, piekarskich (s. 17-18). 
Rozdział zawiera także genezę i teologię koronacji obrazów maryjnych, począw-
szy od pierwszych w Europie (w XVI wieku) oraz w Polsce (1717 r. – Jasna Góra) 
aż po czasy końca II wojny światowej (s. 16-23).

Drugi rozdział pierwszej części publikacji, zatytułowany Koronacje obrazów 
i figur Maryi, podzielony jest na osiemnaście części, w których Autorka szczególną 
uwagę poświęca okolicznościom dokonanych koronacji przez Prymasa Tysiącle-
cia, historiom danych obrazów, figur i sanktuariów, przeplatając je fragmentami 
homilii kardynała Wyszyńskiego, wygłoszonych podczas koronacji. Jak słusznie 
zauważa, „jednym ze sposobów ukazywania znaczenia sanktuariów w życiu spo-
łecznym i narodowym jest koronacja obrazów słynących szczególnymi łaskami” 
(s. 23). Prymas Wyszyński od samego początku swego pasterskiego posługiwania, 
jeszcze jako biskup lubelski (sakrę biskupią przyjął 12 maja 1946 r.) dał się poznać 
jako wielki czciciel i oddany człowiek Bogu i Jego Matce. Podjął on szczególne 
starania i dokonał aktów koronacyjnych, których celem z jednej strony jest chwała 
Boża, z drugiej zaś ożywienie pobożności Ludu Bożego. Temu służyły koronacje, 

1 cz. Ryszka, Zwyciężałaś, Zwyciężaj! Matka Boża w dziejach narodu polskiego, 
częstochowa 2003, s. 14.
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które miały podnieść wyniszczony działaniami wojennymi i zniewoleniem komu-
nistycznym naród i umocnić jego ducha. Dla ukazania działalności koronacyjnej 
Księdza Prymasa, Autorka przyjęła klucz chronologiczny. Wydaje się on prosty 
i czytelny, jednocześnie dzięki takiej konstrukcji dostrzec można wizję kardyna-
ła Wyszyńskiego dojrzewania idei przybliżania Matki Bożej wiernym – poprzez 
Wielką Nowennę przed uroczystościami milenijnymi oraz przez „owoc” prac So-
boru Watykańskiego II, co szczególnie widoczne jest w kazaniach Prymasa, uję-
tych w drugiej części książki. Autorka zwraca uwagę na wspólne posługi koro-
nacyjne Księdza Prymasa i kardynała Wojtyły, gdyż w perspektywie pontyfikatu 
świętego papieża są dokumentem szczególnej wagi.

W pierwszym punkcie drugiego rozdziału Pierwsza koronacja w 1946 r. (s. 23-
26) Autorka zaznajamia z pierwszym aktem pasterskiego posługiwania bpa Stefa-
na Wyszyńskiego na ziemi lubelskiej, jakim była rekoronacja obrazu Matki Bożej 
w chełmie Lubelskim 7 lipca 1946 r. Drugi paragraf: Rola sanktuariów w pracy 
Wielkiej Nowenny przygotowującej do Tysiąclecia Chrztu Polski (s. 26-27), trzeci: 
Koronacje w czasie Wielkiej Nowenny (s. 28-29) oraz czwarty: Koronacje w IX roku 
Wielkiej Nowenny (s. 29-32), Autorka dosyć mocno powiązała, gdyż dotyczą czasu 
przygotowania do obchodów Milenium chrztu Polski w 1966 r. Druga koronacja 
wizerunku Matki Bożej dokonana przez Księdza Prymasa miała miejsce 9 września 
1962 r. w Okulicach koło Bochni. Kolejną była w 1963 r., koronacja obrazu Matki 
Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu, następnie figury Matki Bożej Ludźmierskiej 
oraz Madonny Opiekunki Ludu Podlaskiego w Leśnej (s. 28-29). Rok 1965 przyniósł 
koronacje: w Górce Klasztornej k. Łobżenicy, Markowicach pod Inowrocławiem, 
Żegocinie (diecezja kaliska), Rychwałdzie k. Żywca (s. 30-31) oraz dwie rekoronacje 
(w Piekarach Śląskich i Warszawie – Niepokalana Dziewica Różańcowa z Żółkwi).

W kolejnym paragrafie Koronacje w roku milenijnym Autorka wprowadza 
w obchody wielkiego jubileuszu w 1966 r. oraz w centralne obchody na Jasnej Gó-
rze. W ramach uroczystości milenijnych na Szlaku Tysiąclecia w poszczególnych 
diecezjach ukoronowano w Polsce dziesięć wizerunków Matki Najświętszej, z któ-
rych pięć koronował Prymas Tysiąclecia: w bydgoskiej farze (s.33-34), Wiślicy 
(s. 34-35), Skalmierzycach k. Kalisza (s. 35-36) oraz w Tarnobrzegu (s. 36). Na-
stępny punkt poświęcony jest pięciu koronacjom dokonanych w 1967 r.: w Leś-
niowie pod częstochową (s. 36-37), Licheniu k. Konina (s. 37), Pieranie (Kujawy, 
s. 36-37, 42), Gietrzwałdzie (s. 42), Toruniu (s. 42-43). Rok 1968 przyniósł obfity 
plon koronacji, gdyż Ksiądz Prymas aż siedem razy nakładał korony na skronie Ma-
ryi i Jezusa. Daty koronacji wielu maryjnych wizerunków związane były z jakimś 
doniosłym wydarzeniem w diecezji i swym charakterem dziękczynnym ku Bogu 
przez Maryję, były włączane w program ogólnopolskich uroczystości, np. korona-
cja w Studziannie (diecezja sandomierska, obecnie radomska) była włączona w ob-
chody 150-lecia istnienia tejże diecezji (s. 43-44). Kolejne koronacje odbyły się 
w: Poznaniu (s. 44), Dąbrowie Górniczej (s. 44-45), Świętej Lipce (s. 45), Tursku 
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(s. 45-46), Piekoszowie k. Kielc (s. 46), Krakowie – koronacja Matki Bożej Maria-
ckiej (s. 46-47). Rok 1969 przyniósł koronacje figury Matki Bożej w Lipach k. Lu-
bawy (s. 47) oraz obrazu w Dąbrówce Kościelnej k. Gniezna (s. 52). W roku 1970 
odbyły się koronacje w Szamotułach, Golinach k. Jarocina i w czerwińsku nad 
Wisłą (s. 52-53). 5 września 1971 r. Prymas ukoronował wizerunek maryjny w Wie-
luniu (s. 53). W roku 1972 nakładał koronę królewską Matce Najświętszej w Lutni 
(s. 53), Smardzowicach k. Olkusza (s. 53) i Rywałdzie k. Grudziądza (s. 56). Wśród 
koronowanych przez Prymasa wizerunków maryjnych znajdują się obrazy, na które 
korony włożono po raz kolejny, czyli je rekoronowano – tak też zatytułowała Au-
torka dziewiąty punkt drugiego rozdziału [w chełmie Lubelskim, u warszawskich 
dominikanów na Służewcu, w Piekarach Śląskich, na Jasnej Górze czy w Starej 
Wsi k. Brzozowa (s. 56-57)]. W 1973 r. odbyła się koronacja obrazu Najświętszej 
Maryi Panny Łaskawej w Warszawie (s. 57, 60). Na rok 1975 przypadają koronacje: 
w Kawnicach k. Konina (s. 60-61), Wysokim Kole, Głogowcu k. Kutna oraz w Le-
wiczynie (s. 61). W 1975 r. Prymas koronował Matkę Bożą w Sejnach (s. 61-62).

Następny punkt poświęcony jest mało dziś znanemu faktowi z życia i z posłu-
gi Księdza Prymasa. Otóż podczas uroczystości koronacyjnych, omawiając treści 
teologiczne związane z ikonograficznym przedstawieniem Maryi w obrazie, pod-
czas homilii Kardynał często określał i proponował nowe tytuły, którymi w danych 
miejscach można by wielbić Matkę Bożą. Można tutaj wymieć „nowe” pryma-
sowskie wezwanie Matki Bożej od Trójcy Świętej, jak określił Panią Sejneńską, 
czy choćby: Matka Pięknej Miłości w Bydgoszczy, Łaska w Tursku, Pani Ziemi 
Kutnowskiej w Głogowcu, Pani Ziemi Grójeckiej w Lewiczynie (s. 62). Ostanie 
dwa paragrafy drugiego rozdziału Autorka poświęciła koronacjom podwójnego 
jubileuszu Prymasa (75-lecie urodzin i 30-lecie sakry biskupiej): w Oborach na 
terenie diecezji płockiej, Biechowie k. Wrześni (s. 62-63), oraz ostatniej koronacji 
w Wambierzycach na Dolnym Śląsku (s. 63, 66-67). Ponadto Autorka na stronach 
37-41, 48-51, 54-55, 58-59, 62-65 zaprezentowała fotografie z dwudziestu pięciu 
omawianych w pracy miejsc uroczystości koronacyjnych.

całość rozdziału zwieńczona jest Zakończeniem. Dzięki studium dużej grupy 
maryjnych wizerunków ukoronowanych przez kardynała Wyszyńskiego, charak-
terystyczny staje się fakt, który podkreśla Autorka, że pierwsza i ostatnia korona-
cja miały miejsce na polskich ziemiach przygranicznych. Pierwsza w chełmie, na 
wschodzie, ostania w Wambierzycach, na zachodzie, w sanktuarium które sięga 
początków naszych dziejów. Koronacje te stanowią swoistą ramę, w którą wpisuje 
się całe arcyważne dzieło kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzieje kultu tychże 
sanktuariów stają się świadectwem religijności narodu polskiego.

Druga część książki Heleny Teresy Kupiszewskiej została zatytułowana Frag-
menty homilii wygłoszonych przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas koro-
nacji (s. 69-337). Stanowi ona znaczą większość pracy i zawiera bardzo obszerne 
fragmenty kazań Księdza Prymasa. Jak w mowie Od Redakcji zauważono, brak 
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w tej części homilii z koronacji w chełmie Lubelskim i w Markowicach. Jednak 
zamiast fragmentu kazania z chełma Lubelskiego umieszczono część homilii wy-
głoszonej w tym mieście 7 września 1964 r. (s. 80-85), a w miejsce kazania z Mar-
kowic Autorka zaprezentowała fragment zapisków osobistych Prymasa z dnia ko-
ronacji figury Matki Bożej Markowickiej (s. 118-199). Należy ponadto nadmienić, 
iż koronowane obrazy i figury Matki Bożej stały się inspiracją do namalowania 
kolekcji przez Bożenę Aleksy. Obrazy te zostały zamówione przez Instytut im. 
Kardynała Wyszyńskiego i wchodzą w skład twórczości artystki jako Koronowa-
ne Madonny Polskie. Ich reprodukcje zamieszczone w omawianej części ksiązki, 
stanowią wprowadzenie w dany fragment homilii. Zamysł Autorki, by zaprezen-
tować graficznie owe obrazy, staje się walorem publikacji. czytelnik może poznać 
koronowane wizerunki, gdyż – jak wcześniej wspomniano – nie wszystkie są po-
wszechnie znane. Jako pierwsza zaprezentowana jest homilia Prymasa Tysiąclecia 
z uroczystości milenijnych 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze (s. 72-77).

Następnie Autorka, podobnie jak to miało miejsce w pierwszej części pracy, 
w sposób chronologiczny przytacza fragmenty kazań. Są one poprzedzone nie tyl-
ko reprodukcją obrazu, ale także opatrzone tytułami danych wizerunków Maryi, 
nazwą miejscowości i diecezji, w której sanktuarium się znajduje, datą uroczysto-
ści i określeniem rodzaju uroczystości (koronacja lub rekoronacja). Po prezentacji 
fragmentu homilii Autorka daje krótkie objaśnienie Z historii obrazu i kultu oraz 
wymiary danego obrazu czy figury. choć ten opis nie należy do istoty i celu pracy, 
to w paru miejscach traktuje go dosyć pobieżnie w porównaniu do objaśnień in-
nych wizerunków. Brak dokładnych rozmiarów cudownych obrazów Matki Bożej 
w: Okulicach (s. 94), Nowym Sączu (s. 100), Ludźmierzu (figura, s. 106), Licheniu 
(s. 176), Toruniu (s. 90).

Zestawienie fragmentów homilii wygłoszonych przez Sługę Bożego Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego stanowi bardzo bogaty zbiór jego nauczania i medyta-
cji. Ich chronologiczna lektura pozwala dostrzec specyficzną, „maryjną postawę” 
Księdza Prymasa. Maryja jawi się jako ta, która przyjmuje Boga oraz człowieka. 
Jako Przewodniczka i Opiekunka człowieka. „Od kogo możemy nauczyć się miary 
tej godności? Od Matki Boga i ludzi, patrząc, jak trzyma na swoich ramionach 
człowieka – Dziecię Boże. To było objawienie światu wielkiej godności ludzkiej” 
(s. 103). charakterystycznym rysem kazań jest ukazanie Matki pielgrzymującej. 
Wędrująca Matka przynosi Syna Bożego każdemu, kto Ją przyjmuje. Stąd też idea 
peregrynacji kopi Jasnogórskiej Madonny stała się wieloletnim programem dusz-
pasterskim w Polsce, który swym zasięgiem objął ogromne rzesze wiernych. Sło-
wa Prymasa głoszone podczas licznych koronacji rysują wielki program „odnowy” 
Narodu, przygotowania i przeżycia Milenium chrześcijaństwa polskiego (s. 96-
99). Kardynał wskazuje, iż prawdziwa wolność i godność człowieka jest możliwa 
tylko przy życiu w pełnej prawdzie, a odnowa moralna może przyjść przez Matkę 
Bożą (s. 104). Maryja w tych kazaniach jawi się jako prawdziwa Matka, która 
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pociesza i pokrzepia każdego grzesznika, na którego czeka zawsze z otwartymi 
ramionami (s. 114). Prymas ukazuje Madonnę jako nauczycielkę cnót, obrończy-
nię życia, od której człowiek ma czerpać pomoc i wzór do mężnego świadectwa 
wiary chrystusowi, i w obronie życia (s. 194, 213). Staje się Ona współcierpiąca, 
gdy dostrzega cierpienia i ból swoich dzieci. Zawsze okazuje im serce i przyczy-
nia się za nami u tronu Boga, wypraszając dla nas błogosławieństwo Pana i zdrój 
łask (s. 123, 183-185). Prymas wskazuje na Maryję jaką na tę, w której jest jedyna 
nadzieja i ratunek. A wierność Jej ma się przejawiać w wierności do chrystusa 
i wieczną obecnością krzyża na piersi człowieka (s. 108-111, 147-150).

Głębia teologiczna i przesłanie zawarte w zebranych przez Autorkę fragmen-
tach homilii są ogromne. Prymas przez Maryję wskazuje drogę odrodzenia, odno-
wienia ducha i całego narodu, a w ufności chrystusowi i Maryi widzi plan rozwoju 
i funkcjonowania Ojczyzny. charakterystycznym rysem tego przepowiadania jest 
ponadto „duch” Soboru Watykańskiego II. Kardynał Wyszyński bowiem dobitnie 
wskazuje na Maryję jako Matkę Kościoła, co po raz pierwszy w sposób tak oficjal-
ny miało miejsce w historii, a później uobecniło się podczas obrad soborowych. 
W prezentowanych homiliach od roku 1962 bardzo często wskazywał na Mary-
ję jako na Matkę Kościoła, odsłaniając tym samym współczesnemu człowiekowi 
Matkę Boga Wcielonego. Dlatego Konstytucja dogmatyczna o Kościele zawie-
ra rozdział VIII – o obecności Maryi w Misterium chrystusa i Kościoła (s. 140-
141). Prymas w nauczaniu wskazuje człowiekowi XX wieku Kościół chrystusowy 
i Maryjny zarazem. Wszystkim zaś ukazuje cel, jakim jest dążenie do świętości.

Pewnym mankamentem drugiej części pracy jest brak podania źródła zapre-
zentowanych fragmentów homilii Księdza Prymasa. Zastanawiające jest także kry-
terium, którym kierowała się Autorka przy doborze owych fragmentów, gdyż nie 
został on nigdzie w publikacji wskazany. Rzecz oczywista, że przy tak znacznych 
rozmiarach publikacji trudno było wyeliminować wszystkie usterki. Na stronie 29, 
w przedostatnim akapicie trzeciego punktu, w jednym ze zdań po pierwszym wy-
razie „Słuchając” występuje złożenie liter „li”. Natomiast w przypisie 77 pojawia 
się źle odmieniona nazwa miejscowości: Limanowa ( jest „w Limanowie”, a po-
winno być „w Limanowej”).

Próbując dokonać końcowej oceny książki należy zaznaczyć, że jest ona przy-
kładem dobrego warsztatu pracy, umiejętności prowadzenia poszukiwań źródeł. 
Możliwe to jest dzięki wytrwałej pracy i analizie materiałów. Publikacja Heleny Te-
resy Kupiszewskiej jest bardzo staranie i rzetelnie przygotowana oraz wydana w ład-
nej szacie graficznej. Bogactwo zawartych w niej treści zachęca do pochylenia się 
nad tematem obecności Maryi w życiu polskiego narodu, odwiedzenia sanktuariów, 
gdzie znajdują się koronowane wizerunki, poznania bliżej ich historii i wymowy 
teologicznej obrazu oraz nad treścią nauczania kardynała Wyszyńskiego. A zapre-
zentowane fragmenty homilii mogą stanowić kapitalny materiał do dalszych analiz 
i kolejnych publikacji o przesłaniu i nauczaniu pasterskim Prymasa Tysiąclecia.





KS. JAN WALKUSZ

Ks. Andrzej Pieńkowski, Życie i działalność bpa Edwarda Eugeniusza 
Samsela (1940-2003), Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014, 
ss. 728

W dotychczasowej historiografii kościelnej szczególne miejsce zajmują pra-
ce poświęcone życiu i bogatym częstokroć przedsięwzięciom rządców diecezji, 
a więc ludzi jakby z pierwszego szeregu, wpływających decydująco na kształt 
i postać wielorakich procesów, relacji oraz porządek i ciężar gatunkowy podejmo-
wanych działań. Niemniej – jak wymownie przekonują zainicjowane w Katedrze 
Historii Kościoła XIX i XX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i kon-
tynuowane m.in. w ośrodku olsztyńskim (głównie badania i publikacje ks. prof. 
dr. hab. Andrzeja Kopiczki) panoramiczne badania dziejów duchowieństwa, i to od 
strony integralno-genetycznej – skuteczność i efektywność w realizowaniu inicja-
tyw przez biskupów diecezjalnych w dużej – jeśli nie w decydującej – mierze zale-
ży od ich najbliższych współpracowników oraz tzw. duchowieństwa szeregowego. 
Przecież to ono – jak ponad wszelką wątpliwość dowodzą ustalenia w tej materii 
– podejmuje sporo monotonnych i mało efektywnych w wymiarze doraźnym, lecz 
realizowanych z niezwykłą cierpliwością i determinacją działań. Bezsprzecznie 
w nurt owych badań wyraziście wpisuje się recenzowana tutaj praca ks. Andrze-
ja Pieńkowskiego pt. Życie i działalność biskupa Edwarda Eugeniusza Samsela 
(1940-2003).

Autor – jak zaznaczył we wstępie – postawił sobie za cel rozpoznanie i kom-
plementarne udokumentowanie dróg życiowych, płaszczyzn działania i osiągnięć 
„Edwarda Eugeniusza Samsela, biskupa pomocniczego diecezji łomżyńskiej oraz 
diecezji ełckiej, a następnie ordynariusza tej ostatniej”. Szczególnie zaś chodziło 
o w miarę pełne ukazanie „dróg rozwoju osobistego i ścieżki życiowej chłopca 
z Kurpiowszczyzny ku stanowi duchownemu, uczelniom polskim i zagranicznym, 
a wreszcie ku członkostwu w episkopacie Polski” (s. 13). Stąd zatem, by objąć 
analizą badawczą całe spektrum aktywności owego hierarchy, Autor usystematy-
zował swój wykład według sześciu logicznie skonstruowanych części o charakte-
rze problemowym. Swego rodzaju fundamentem jest rozdział pierwszy prezentu-
jący sylwetkę Edwarda Samsela od strony głównych płaszczyzn życiowych, wi-
dzianych w kontekście środowiska rodzinno-społecznego i etapów wiodących do 
prezbiteratu, a także posługi kapłańskiej w charakterze wikariusza, prefekta i ojca 
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duchownego w seminarium, urzędnika kurialnego oraz biskupa pomocniczego. 
Owe etapy – jak wskazuje Autor – były nie tylko źródłem bogatych doświadczeń 
osobistych E. Samsela, ale odpowiednim i systematycznym przygotowaniem do 
późniejszej godności i wielozakresowej pracy w diecezji ełckiej na stanowisku jej 
ordynariusza i oddanego gospodarza. Wykorzystane w tej części materiały, głów-
nie z bogatej spuścizny bpa Edwarda Samsela (m.in. 27 tomów diariusza i liczne 
wspomnienia), wygenerowały momentami zbyt wyidealizowany obraz bohatera 
pracy i jego wręcz modelowe relacje z proboszczami z okresu aktywności wika-
riuszowskiej.

cztery kolejne rozdziały dysertacji, układające się wyraźnie w przejrzysty 
blok tematyczny, dokumentują wielorakie zaangażowanie biskupa E. Samsela na 
terenie diecezji łomżyńskiej i ełckiej. Widzimy go zatem w procesie współrzą-
dzenia diecezją u boku bpa Mikołaja Sasinowskiego i bpa Juliusza Paetza oraz 
Wojciecha Ziemby na różnych stanowiskach i w ramach różnorodnych funkcji. 
Bodaj na szczególne podkreślenie w tej części zasługują wyczerpująco i solidnie 
udokumentowane relacje między E. Samselem a jego ordynariuszami. O ile współ-
praca z M. Sasinowskim przebiegała w klimacie wzajemnego zaufania i twórczych 
przedsięwzięć, o tyle nie było już takiej symbiozy za czasów pochodzącego z Po-
znania Juliusza Paetza, co w imię obiektywizmu badawczego, popartego konteks-
tualną analizą wykorzystanych źródeł, skonstatował Autor bardzo przekonującym 
wnioskiem: „Pomimo rozlicznych obowiązków biskup Edward nie do końca mógł 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości łomżyńskiej. Wraz z ordynariuszem J. Pa-
etzem zawitały nowe porządki. Dużo uwagi koncentrowano na pracach budowla-
nych […]. Zmiany nastąpiły w pracy instytucji centralnych. Diecezja łomżyńska 
zmieniła się od śmierci bpa M. Sasinowskiego. Nie można oprzeć się wrażeniu, że 
od tego czasu E. Samsel stopniowo usuwany był w cień, znajdując coraz mniej zro-
zumienia u ordynariusza i współpracowników. Szczególnie wyraźnym tego symp-
tomem stało się ograniczenie niemal do zera jego wpływu na życie seminarium, 
z którym tak mocno czuł się związany” (s. 78).

Ponadto, w sygnalizowanej tu części ks. Andrzej Pieńkowski usystematyzo-
wał i komplementarnie – z uwzględnieniem złożonego kontekstu społeczno-pasto-
ralno-charakterologicznego – omówił zaangażowanie biskupa Samsela na płasz-
czyźnie szeroko rozumianej administracji, duszpasterstwa oraz pracy społeczno-
-organizacyjnej, tak na forum diecezji łomżyńskiej i ełckiej, jak i – z tytułu przy-
należności i kierownictwa komisji i specjalnych zespołów Konferencji Episkopatu 
Polski – w przestrzeni ogólnokrajowej tudzież zagranicznej. W odniesieniu do 
tych dwóch pierwszych – by nieco rozwinąć ogólną konstatację – wyakcentowano 
w pracy kilka jakże pojemnych warstw problemowych, jak: troska o seminarium 
duchowne i kształcenie kandydatów do kapłaństwa, reformę i istotne przeobraże-
nia strukturalne kurii biskupiej, powołanie Diecezjalnej Komisji do Święceń i Po-
sług, opieka i promowanie instytucji naukowych i formacyjnych w diecezji, troska 
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o duchowość, wizytacje pasterskie i kaznodziejstwo, a w każdej z nich bogactwo 
inicjatyw i przedsięwzięć biskupa, który – jak jednoznacznie wynika z treści – wy-
magając od innych, najpierw wymagał od siebie.

Zupełnie słusznie, a przy tym wiarygodnie wyakcentował też Autor współ-
udział bpa E. Samsela w tworzeniu wespół z bpem W. Ziembą struktur zarządu 
i administracji nowej diecezji ełckiej, w której przyszło im organizować wszyst-
ko od przysłowiowego zera. Tylko pragmatyzm w podejmowaniu decyzji, a także 
przykładna współpraca na linii ordynariusz–sufragan trwająca ponad osiem lat, 
doprowadziły do stworzenia w Ełku znaczącego centrum nie tylko o charakterze 
religijno-kościelnym, ale także kulturalno-społecznym i oświatowo-naukowym. 
Owszem, wspierali go w tych działaniach najbliżsi współpracownicy, a w ich do-
borze – co również mocno podkreśla Autor – nowy rządca diecezji kierował się 
własnymi racjami, które nie zawsze znalazły pełną aprobatę wśród duchowieństwa. 
A choć Autor nie stroni od scharakteryzowania personalnej polityki bpa Samsela, 
czyniąc to w odniesieniu do działań poprzednika, szkoda jednak, że nie skodyfi-
kował przymiotów i cech, które w tym procesie pełniły kluczową rolę. Niemniej 
jednak, na podstawie pogłębionej analizy materiału źródłowego i szeroko zasto-
sowanej komparatystyki, formułuje precyzyjne wnioski, świadczące o rzetelności 
naukowo-interpretacyjnej. Właśnie w takich kategoriach – tytułem egzemplifika-
cji – należy postrzegać autorską konstatację: „Śledząc politykę personalną bpa 
E. Samsela, można zauważyć, że próbował on wprowadzać własny styl kierowania 
diecezją. W tym celu otoczył się, według jego wyobrażenia, najbardziej godnymi 
zaufania współpracownikami. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w dużej mierze 
byli to kapłani znani mu z diecezji łomżyńskiej. W decyzjach personalnych […] 
nie uniknął też swoistego «ziomkostwa». Widoczną estymą obdarzał ludzi pocho-
dzących z ukochanej Kurpiowszczyzny” (s. 201).

Zwieńczeniem – oczywiście poza zakończeniem, aneksem i wykazem wy-
korzystanych źródeł i literatury – całej monografii jest interesujący i niezwykle 
nośny w treści rozdział szósty, poświęcony aktywności dydaktyczno-naukowej 
bpa E. Samsela. Ks. A. Pieńkowski zilustrował ów nurt zaangażowania bohatera 
książki zarówno od strony warsztatu, jak i podejmowanej (choć w istocie dość 
ubogiej) tematyki piśmienniczej, decydując się także na próbę oceny pisarskiego 
dorobku bpa Samsela.

cokolwiek by więc powiedzieć o przybliżonej tutaj w ogólnych zarysach pra-
cy ks. A. Pieńkowskiego, trzeba przede wszystkim podnieść jego ogromną zasługę 
w przypomnieniu i komplementarnym zaprezentowaniu postaci drugiego biskupa 
diecezji ełckiej. Obraz tegoż hierarchy jest tym wiarygodniejszy, jeśli zważyć, iż 
Autor oparł swój dość obszerny wykład na bogatym i różnorodnym materiale ar-
chiwalnym (wykorzystano liczne zbiory archiwalne, w tym bardzo bogatą spuś-
ciznę i zbiory prywatne bpa E. Samsela) i takiej samej literaturze przedmiotu, 
pieczętując tym samym dobre przygotowanie merytoryczno-metodologiczne oraz 
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niezły warsztat badawczy. Uświadamiając zaś sobie fakt wykorzystania w pracy 
archiwaliów z 13 archiwów różnej proweniencji, bogatego zbioru źródeł drukowa-
nych (w tym publikacje bpa E. Saamsela) i ponad 100 pozycji bibliograficznych, 
nie sposób nie podnieść olbrzymiego zaangażowania i trudu badawczego Autora, 
swobodnie wszak poruszającego się w badanej problematyce. Właśnie dzięki temu 
historiografia polska wzbogaciła się o rzetelną pracę, ukazującą z jednej strony 
wyczerpująco omówione życie i formy aktywności kolejnego biskupa, z drugiej 
zaś – i to warto wyakcentować – odpowiadającą na wiele pytań natury ogólnej. 
Autor bowiem charakteryzując poszczególne epizody życiowo-stanowo-funkcyjne 
swego bohatera, czyni to w ogólnym kontekście i na tle wielorakich uwarunkowań, 
uwiarygodniając tym samym swoje tezy oraz ułatwiając zrozumienie intencji, 
przedsięwzięć i postawy ełckiego hierarchy. Gdy np. mowa o wizytacjach paster-
skich (s. 292-304), najpierw krótko omawia samą wizytację i jej istotę, cel, proce-
durę, ustawodawstwo itp., by na tym tle ukazać przedsięwzięcia bpa E. Samsela. 
W podobnej zresztą konwencji ilustruje Autor inne formy działalności hierarchy, 
a bogactwo i różnorodność zastosowanych tabel (w pracy zastosowano 47 tabel 
i zestawień, dokumentujących przede wszystkim działalność pastoralno-admini-
stracyjną bpa E. Samsela, ich wykaz – s. 665-667) nie tylko potwierdzają ową 
aktywność, lecz świadczą o umiejętnościach i precyzji w prezentowaniu treści.

Wykorzystane źródła i literatura oraz sformułowane cele badawcze pozwoliły 
Autorowi z jednej strony konstruować uzasadnione wnioski – w czym widać dużą 
samodzielność i naukową dojrzałość Autora – w odniesieniu do życia i różnych 
form aktywności bpa E. Samsela, z drugiej zaś formułować szereg tez natury bar-
dziej ogólnej, rzucając sporo światła na funkcjonowanie Kościoła w dwóch epo-
kach, tj. w schyłkowej dobie PRL, jak i w czasach przeobrażeń polityczno-spo-
łecznych naszego kraju. Ponadto, praca niesie w swej treści ciekawe i odpowied-
nio udokumentowane informacje w zakresie życia religijnego, obyczajowości, 
dziejów oświaty i wychowania oraz szeroko rozumianej kultury umysłowej XX 
wieku, a od strony formalnej została przedstawiona żywym i komunikatywnym, 
a nade wszystko poprawnym językiem.

Niemniej, po uważnej lekturze recenzowanej monografii rodzą się pytania 
i sugestie natury niekiedy szczegółowej, a więc subiektywnej i tym samym dys-
kusyjnej:

1. Niedopracowany nieco od strony metodologicznej – jak się wydaje – jest 
wstęp rozprawy (s. 13-18), zbyt lakoniczny, z powierzchownym i dość przypad-
kowym omówieniem podstawy źródłowej, wybiórczą tylko charakterystyką litera-
tury i bardzo ogólnikową prezentacją układu pracy, z wyakcentowaniem objętości 
kolejnych rozdziałów.

2. Zamiast informacji na temat organizacji w łomżyńskim seminarium bardziej 
wskazane byłoby zilustrowanie w nich aktywności E. Samsela (s. 40-43); to samo 
dotyczy organizacyjnego zaangażowania E. Samsela jako wikariusza (s. 48-49).
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3. Zbyt rozbudowane informacje (zupełnie zbędne) na temat początków semi-
narium w Łomży i dziejów diecezji łomżyńskiej (s. 23-35).

4. Zbędne dublowanie bibliografii podmiotowej bpa E. Samsela, tj. aneks 
(s. 655-663) i wykaz źródeł drukowanych (Pisma bpa E. Samsela – s. 676-687).

5. Zabrakło też – jak się wydaje – charakterystyki działalności ekumenicznej 
bpa E. Samsela. Wiadomo przecież, że na terenie diecezji ełckiej funkcjonowało 
ok. 10 Kościołów siostrzanych i różnych denominacji (tab. nr 10, s. 132-133) two-
rzących religijny krajobraz tego terenu. Stąd trochę za mało jest wspomnieć tylko 
o nabożeństwach organizowanych w Tygodniu Modlitw o Jedność chrześcijan 
(s. 351-353) i okazjonalnych spotkaniach z grekokatolikami.

Opiniowana tu praca ks. dr. A. Pieńkowskiego, mimo sformułowanych powy-
żej uwag i spostrzeżeń, w istocie dość szczegółowych, w swym ogólnym kształcie 
merytoryczno-metodologicznym stanowi poważne osiągnięcie historiograficzne 
oraz dokumentalne i jako taka daje wiele odpowiedzi w odniesieniu do przeszłości 
diecezji łomżyńskiej i ełckiej tudzież sytuacji kościelno-społecznej drugiej połowy 
XX wieku. co więcej – osoba i działalność bpa Edwarda Samsela, pochodzącego 
z kurpiowskiej rodziny chłopskiej, w interpretacji ks. A. Pieńkowskiego jest wyra-
zistym upostaciowaniem i czytelną syntezą przemian zachodzących na północno-
-wschodnich terenach Polski w XX wieku. Skomplikowane uwarunkowania, nie 
tylko polityczne i prawne – do których odwołuje się Autor i w ich kontekście sy-
tuuje swojego bohatera – spowodowały, że ostateczna regulacja sytuacji Kościoła 
mogła tu nastąpić dopiero w 1992 r. A nowa diecezja ełcka, w której przez niemal 
13 lat pracował bp Samsel (najpierw jako biskup pomocniczy, a od 2000 r. jako jej 
ordynariusz), łącząc w sobie dziedzictwo warmińskie i Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, stała się wymownym znakiem integracji społecznej.





FLAGA JERZy

Roland Prejs OFMCap, Pięćdziesiąt lat Instytutu Historii Kościoła i Patro-
logii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polihymnia, 
Lublin 2014, ss. 142

Wśród bardzo licznej grupy instytutów i ośrodków badań naukowych, jakie 
znajdują się na Wydziale Teologii KUL, poczesne miejsce (wymieniony jest na 
czwartym miejscu) zajmuje Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL1. Właśnie 
temu to Instytutowi o. prof. Roland Prejs OFMcap poświęcił ostatnio specjalną, 
wymienioną wyżej, publikację2. Jak pokazuje podany tytuł, jest to publikacja ju-
bileuszowa, została przygotowana dla uczczenia pięćdziesięciolecia istnienia In-
stytutu. Podkreślam ten jubileuszowy charakter książki, gdyż przed pięciu laty 
wydano podobnie specjalną pracę dla uczczenia 45 lat funkcjonowania Instytutu3. 
To dowodzi dwóch rzeczy, po pierwsze, że pracujący w Instytucie wykładowcy 
są historykami autentycznymi, nie tylko nauczają, ale również pamiętają o swoim 
ośrodku i jego mniej lub bardziej znanej przeszłości. I po drugie, że sam Instytut 
– jak już nadmieniłem – zajmuje ważne miejsce wśród ośrodków badawczych i to 
nie tylko w ramach własnego Wydziału. Świadomy jest tego sam Autor, który we 
Wstępie napisał: „Przypadająca w 2014 r. 50 rocznica powstania Instytutu Historii 
Kościoła i Patrologii (do 2013 r. Instytutu Historii Kościoła) Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest dobrą okazją, by dokładniej popatrzyć 
na dzieje i dokonania tej placówki naukowej, która wykształciła znaczącą grupę 
polskich historyków Kościoła. Jest to jedyna – oprócz Wydziału Historii Kościoła 
w Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie – placówka przygotowująca do pracy 
dydaktycznej i naukowej w zakresie historii Kościoła, patrologii, dziejów teologii, 
metodologii i nauk pomocniczych historii Kościoła, edytorstwa kościelnych źródeł 

1 Wszystkich instytutów i ośrodków badawczych na wspomnianym Wydziale jest 19, 
nie podaję tutaj ich nazw, gdyż nie mieści się to w kręgu obecnych rozważań.

2 O. prof. Roland Prejs jest kierownikiem Katedry Dziejów Teologii w tymże Instytucie.
3 Zob. J. Flaga, Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii, red. 

J. Walkusz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 212, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 
10(2011), s. 283-289; tenże, Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiogra-
fii, red. Jan Walkusz [= Le role et le lieu de l’Institut d’histoire de l’Eglise de l’Universite 
catholique de Lublin en historiographie], Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, 2012 p. “Revue 
d’Histoire Ecclesiastique” 106(2011), nr 1, s. 352-355.
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historycznych i archiwistyki kościelnej. Osiągnięcia Instytutu są warte podkreśle-
nia tym bardziej, że w okresie międzywojennym, nie mówiąc o czasach wcześniej-
szych, podobnej placówki naukowo-dydaktycznej w Polsce nie było, choć inne 
ośrodki teologiczne miały wybitnych i zasłużonych wykładowców historii Koś-
cioła oraz utalentowanych badaczy kościelnej przeszłości. Zbliżone charakterem 
jednostki naukowe w innych uczelniach są chronologicznie późniejsze, mają inną 
strukturę, opierają się na innych wzorach, wreszcie działają według innych zasad 
i kształcą według innych programów, ponadto w wielu z nich zatrudnieni są absol-
wenci Instytutu Historii Kościoła i Patrologii. Wszystko to każe bacznie przyjrzeć 
się pięćdziesięcioletnim dziejom Instytutu” (s. 9).

Przystępując do prezentacji obecnej pracy należy już na wstępie zauważyć, 
że różni się ona od poprzedniej, pomimo to, iż obie posiadają charakter jubileu-
szowy. Przypomnę, że w pierwszej zamieszczono artykuły kilku różnych autorów, 
a sama problematyka została potraktowana pod kątem udziału dorobku Instytu-
tu w historiografii. Obecna zaś została przygotowana przez jednego autora, któ-
ry skoncentrował się w niej zasadniczo na strukturze wewnętrznej Instytutu, jego 
pracownikach i na osiągnięciach. Te ostatnie zostały jednak potraktowane raczej 
na zasadzie przypadkowych uzupełnień, aniżeli pełnego ich pokazania. Nie kwe-
stionując takiej kolejności prac, autorzy mieli tu wolny wybór, wydaje się jednak, 
że ich kolejność powinna być odwrotna. Pierwszą powinna być praca poświęco-
na strukturze, a dopiero po niej opracowanie bardziej szczegółowe o charakterze 
pogłębionej analizy. Jeśli chodzi o strukturę obecnej pracy, przedstawia się ona 
następująco. całość otwiera zestawienie bibliografii, po niej znajduje się wstęp, 
następnie pięć tekstów – nazwijmy je – merytorycznych z takimi tytułami: 1. Za-
nim powstał Instytut; 2. Powstanie Instytutu Historii Kościoła; struktura, katedry; 
3. Kadra; 4. Kierunki badań; publikacje; 5. Kształcenie; studenci, doktoranci; te-
matyka dysertacji. całą warstwę merytoryczną zamyka tekst nazwany: Zamiast 
zakończenia. Końcowe 8 stronic określone jako ilustracje (s. 135-142) wypełniają 
fotografie (wszystkie w kolorze czarnym) 32 pracowników Instytutu związanych 
z nim w trakcie jego funkcjonowania.

Zanim odniosę się do treści pracy, wcześniej wyrażę swoje zdanie na temat jej 
struktury. Osobiście mam tu dwa zastrzeżenia. Bodajże pierwszy raz spotykam się 
z tym, że pracę otwiera zestawienie bibliografii. Oczywiście, jest ono bardzo waż-
ne i potrzebne, ale zwykle zamieszcza się je na końcu pracy. Obecne jej zamiesz-
czenie wydaje się nieco dziwne, po otwarciu książki jawi się tytuł: Bibliografia. 
Drugą moją wątpliwość nasuwa kolejność zamieszczenia fotografii, nie widzę 
w niej żadnego klucza wyjaśniającego ich uszeregowanie. Wszystkie pozostałe 
paragrafy są na swój sposób ważne, można powiedzieć, że podanie ich było wręcz 
konieczne; one bowiem decydują o jakości rozważań i wartości pracy. W dwóch 
pierwszych przedstawiona jest pokrótce historia Instytutu, której znajomość jest 
podstawowym wymogiem w pracach naukowych. Tym bardziej że są tam poda-
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ne informacje o katedrach i uczynione jest to w sposób bardzo przejrzysty. Autor 
wykorzystał w tym celu formę tabeli, w której podał nazwy katedr, ich kierowni-
ków oraz lata kierowania nimi przez poszczególnych wykładowców (s. 25-26). 
centralny bodajże jest paragraf, w którym zaprezentowana jest kadra naukowa, 
jest on również najbardziej obszerny, liczy 33 stronice tekstu (s. 29-61). Powie-
dzenie, że jest to prezentacja kadry naukowej, jest zbyt skromnym określeniem. 
Przywołane są tam sylwetki 38 pracowników naukowych, którzy pracowali lub 
aktualnie pracują w Instytucie, wraz z krótkimi ich biogramami i charakterystyką 
ich dorobku naukowego. Poszerzenie tego paragrafu stanowi rozdział czwarty, no-
szący tytuł: Kierunki badań, publikacje. Objętościowo jest on nieco skromniejszy, 
liczy 18 stronic tekstu (s. 63-81), lecz zawarty w nim ładunek merytoryczny jest 
nie mniej wartościowy niż treść poprzedniego. Przywołani są tam ci sami badacze 
i pracownicy nauki, jak w paragrafie poprzednim, lecz tym razem wraz z pełnym 
ich dorobkiem naukowym wyrażonym poprzez publikacje. Podane są tam także ich 
kierunki badawcze wraz z oceną ich wielkości i znaczenia dla rozwoju poszczegól-
nych dyscyplin teologicznych i historycznych oraz pełnej historii Kościoła. W bar-
dzo obszernym paragrafie piątym, o znanym nam już szerokim tytule (s. 83-129), 
wykazano dwie kategorie osób, mianowicie: osoby, które uzyskały stopień dokto-
ra habilitowanego i osoby wypromowane na doktorów (z rozróżnieniem na okres 
przed powstaniem Instytutu i w Instytucie Historii Kościoła). Pierwszych, czyli 
przewodów habilitacyjnych było 43, drugich, tzn. doktorskich – 18 (przed powsta-
niem Instytutu) i 171 (w Instytucie), czyli łącznie 189. W przypadku habilitacji, 
za lata 1964-2004, wykorzystano dane zestawione przez Grażynę Karolewicz4. 
W przypadku habilitacji podano, o czym zaznacza sam Autor, imię i nazwisko ha-
bilitanta, przy osobach duchownych przynależność kanoniczną do diecezji lub za-
konu (ewentualnie zgromadzenia), tytuł rozprawy habilitacyjnej (z zaznaczeniem, 
czy ukazała się drukiem i pod jakim tytułem) oraz datę kolokwium habilitacyjnego. 
Podobnie postąpiono przy zestawieniu doktoratów, gdzie dodatkowo podano imię 
i nazwisko promotora. Podobnie też wykorzystano istniejące już wcześniej zesta-
wienia: ks. prof. dr. hab. Zygmunta Zielińskiego i ks. dr. Stanisława Tylusa5. Nale-
ży podkreślić, że podanie tytułów rozpraw było bardzo udanym zabiegiem mery-
torycznym z punktu widzenia metodologii nauki. Na ich podstawie można poznać 
treść merytoryczną badań i osiągnięcia naukowe Instytutu. Na uwagę zasługuje też 
wprowadzenie dwóch zestawień w formie tabel, w których ujęto: w jednym licz-
by doktoratów według promotorów, w drugim – według diecezji i zakonów. Nie 

4 Zamieszczone w pracy pt. Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005, s. 22-23.
5 Historia Kościoła na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-

go 1918-1968, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 15(1968), z. 4, s. 5-52; Przewody dok-
torskie w Instytucie Historii Kościoła, w: Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL 
w historiografii, red. J. Walkusz, Lublin 2010, s. 175-197.
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muszę dodawać, że jest to interesujące, jeśli chodzi o poznanie stopnia aktywno-
ści poszczególnych wykładowców i udziału wspomnianych struktur kościelnych 
(diecezji i zakonów). W punkcie trzecim analizowanego paragrafu Autor odniósł 
się do problemu magisteriów. Zauważył, że przywołanie tytułów wszystkich prac 
magisterskich, których promotorami byli pracownicy Instytutu Historii Kościoła 
i Patrologii, „zamieniłoby tę książkę w opracowanie bibliograficzne”. Wyjaśnia 
równocześnie, że najczęstszymi tematami prac magisterskich były dzieje poszcze-
gólnych parafii, nieco rzadziej biografie wybitniejszych czy bardziej zasłużonych 
osób, często mających ważne znaczenie dla danego regionu; natomiast w pracach 
z patrologii dominowały zagadnienia z teologii poszczególnych Ojców6.

Reasumując chcę zwrócić uwagę, że zajęcie przez Autora takiego podejścia 
do tematu pozwoliło mu – być może nawet niezamierzenie – omówić i ukazać 
kierunki badań w wieloraki sposób: raz przy omawianiu sylwetek wykładowców, 
drugim razem w oddzielnym paragrafie i trzeci raz przy podaniu tematów prac ha-
bilitacyjnych i doktorskich. Wszystko to składa się na jeden wspólny obraz dorob-
ku i osiągnięć naukowych Instytutu. Do tych osiągnięć należy dodać także różne 
konferencje naukowe, jakie Instytut organizował lub w jakich jego przedstawiciele 
uczestniczyli. Na ten temat są również odpowiednie informacje w pracy. Pomijam 
tutaj kwestię wykładów monograficznych, które poszczególni wykładowcy głosili, 
o czym przy różnych okazjach Autor nadmienia.

We wspomnianym quasi-zakończeniu Autor podsumowuje i w pewnym sen-
sie ocenia swoją pracę, a jeszcze bardziej rolę i osiągnięcia Instytutu. Pisze on tam, 
co następuje: „Powyższy tytuł [przypomnijmy – Zamiast zakończenia] świadomie 
jest nieco przekorny. Zakończenie bowiem kojarzy się zwykle z zamknięciem cze-
goś, odsunięciem tego do przeszłości, definitywnym wypełnieniem jakiegoś roz-
działu. Tymczasem Instytut Historii Kościoła jako całość i chyba też nikt z jego 
pracowników nie myślą niczego zakończyć, a wręcz przeciwnie: chcą dalej konty-
nuować dzieło podjęte przed pięćdziesięciu laty, zgodnie z uniwersytecką dewizą 
Deo et Patriae. Przegląd powyższy chyba potwierdził, że tę zasadę Instytut Histo-
rii Kościoła i Patrologii wypełniał z całym zaangażowaniem. Absolwenci Instytutu 
Historii Kościoła i Patrologii są bowiem dobrze przygotowani do samodzielnej, 
twórczej pracy naukowej, badawczej, dydaktycznej i kościelnej. Dzięki szerokiej 

6 Wyjaśnia też, że prace magisterskie nie były zasadniczo realizowane w Instytucie, 
gdyż od przychodzących na studia w Instytucie wymagano, by już posiadali magisterium. Pra-
cownicy Instytutu byli opiekunami naukowymi prac magisterskich, które powstawały w ra-
mach kursu zwyczajnego teologii (kurs A – Wyższe Seminarium Duchowne lub kurs B – teo-
logia dla sióstr zakonnych i osób świeckich), i w tym rozumieniu można te prace magisterskie 
uważać za zrealizowane w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii. Przy okazji dorzucę swoją 
drobną uwagę, że w seminarium nie odbywa się studiów, jak to określa Autor (s. 32), tylko 
zdobywa się odpowiednią wiedzę, studia należą do właściwości wyższych uczelni.
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współpracy Instytutu z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, mają stałą 
możliwość doskonalenia swych kwalifikacji i wymiany oświadczeń, a tym samym 
twórczego wnoszenia swego wkładu w poznanie i zgłębienie przeszłości Kościoła. 
Wielu z nich dzięki wykorzystaniu tych możliwości zajęło znaczące miejsca życiu 
Kościoła w Polsce i za granicą” (s. 131).

Dobrze, że Autor napisał te słowa, gdyż dopełniają one obraz pracy, jaki usi-
łowałem zarysować swoimi rozważaniami. Od siebie dodam, że niezależnie od 
kilku zastrzeżeń, jakie poczyniłem, jest to wartościowa praca, która wnosi wiele 
do szerszego poznania historii Kościoła i nie tylko historii Kościoła, ale w ogóle 
historii powszechnej.
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KS. EDWARD WALEWANDER

Głos z eremu. Ksiądz infułat Czesław Wala, red. Alina Rynio, Wydawnictwo 
Ikona, Szydłowiec 2013, ss. 152, il.

Biografistyka od dawna słusznie cieszy się dużym zainteresowaniem. chyba 
najlepiej jej znaczenie ujął żyjący w XIX wieku znany polski pedagog i publicysta 
Ewaryst Estkowski. Biografie – stwierdził – są tym dla młodych ludzi, czym opisy 
podróży. Budzą ich ciekawość do nauki, kształcą ich nie tylko historycznie, ale 
i moralnie, podnoszą ich umysł i sposobią wcześnie do rozwinięcia własnego cha-
rakteru. Biografie największych mężów staną się dla młodych drogowskazami, po 
których orientować się będą w dalszej nauce historii1.

Wszystkie te zadania spełnia znakomicie recenzowana tu praca zbiorowa. 
Inicjatorką jej wydania, a jednocześnie współautorką, jest Alina Rynio, znany pe-
dagog, profesor w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

czesław Wala urodził się 23 października 1936 r. w Rudniku nad Sanem w ro-
dzinie chłopskiej. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchow-
nym w Sandomierzu. Tam też 7 czerwca 1964 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
świątobliwego bpa Piotra Gołębiowskiego. Początkowo pracował jako wikariusz 
w Sławnie koło Opoczna, a od 1967 r. w Krynkach, stąd udawał się, najczęściej 
pieszo, do Kałkowa, gdzie chciał utworzyć punkt duszpasterski na terenie rozle-
głej parafii Krynki. Dzięki ogromnej pracy, niezwykłemu poświęceniu i niezłom-
ności ks. Wali Kałków stał się szybko parafią pod wezwaniem św. Maksymiliana 
Kolbego, a wkrótce znanym sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej – Pani Ziemi 
Świętokrzyskiej.

Ksiądz czesław Wala dał się poznać w Polsce i poza jej granicami jako wy-
bitny duszpasterz, oddany całkowicie służbie Bogu i Ojczyźnie. Jest zwłaszcza 
skutecznym animatorem pracy społeczno-charytatywnej, propagatorem kultu ma-
ryjnego. Podejmuje także nowe formy duszpasterstwa nadzwyczajnego, zwłaszcza 
osób niesłyszących. W trosce o nie nauczył się języka migowego.

Autorami pracy o ks. Wali są: wspomniana już wcześniej Alina Rynio (Wyjąt-
kowy charyzmat wzoru osobowego), ks. prof. Wiesław Przygoda z KUL (Ksiądz 

1 E. Estkowski, Wybór pism pedagogicznych, oprac. M. Szulkin, Warszawa 1955, 
s. 260-261.
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infułat Czesław Wala jako kapłan i duszpasterz). Znają oni i cenią ks. Walę od 
lat. Udało im się pozyskać do współautorstwa także ks. Aleksandra Sikorę (Wspo-
mnienie o ks. Czesławie Wali z lat seminaryjnych) i Annę Śleźnik (Nasz przyjaciel, 
ksiądz Wala). W swoich tekstach każdy nakreślił inny aspekt życia kapłańskiego 
znanego powszechnie duchownego z Kałkowa. Przedstawiają cechy jego osobo-
wości i model posługi duszpasterskiej, realizowany w ramach parafii oraz w sank-
tuarium maryjnym w Kałkowie-Godowie.

Z lektury książki wynika, że ks. czesław Wala należy do pokolenia tych ka-
płanów, którzy swe posłannictwo rozumieli szeroko. Początki ich pracy duszpa-
sterskiej w PRL-u były bardzo trudne. Wielu z nich mieszkało na plebanii bez 
żadnych wygód. Niekiedy odbywali męczące piesze wędrówki lub wyjazdy w te-
ren rzemiennym dyszlem: furmanką, na rowerze, w najlepszym razie zdezelo-
wanym motocyklem. Wspomina o tym w Przedmowie biskup radomski Henryk 
Tomasik (s. 7).

Zdawać by się mogło, że w takich warunkach niełatwo było znaleźć jakąś 
choćby skromną nadwyżkę czasu na inne sprawy, na pogłębianie własnych zainte-
resowań. Nie można było ująć czasu z katechezy, konfesjonału, ambony czy z innej 
kapłańskiej posługi. One zawsze były na pierwszym miejscu. W Seminarium Du-
chownym powtarzano znane łacińskie powiedzenie: Labia sacerdotis custodiant 
sapientiam [Niech usta kapłańskie strzegą mądrości]. Nie każdy ksiądz traktował 
je całkiem poważnie, to prawda, ale byli i tacy, którzy przez całe życie hołubili 
jakiś temat, aż stali się wytrawnymi specjalistami w wybranej dziedzinie. W przy-
padku ks. Wali była to budowa i rozwój sanktuarium w Kałkowie-Godowie, które 
od 1983 r. odwiedzają tłumnie pielgrzymi. Każdy kapłan ma swoje poletko, które 
uprawia nie dla sławy ani dla pieniędzy bądź czyjejś pochwały, ale dlatego, że 
chce się za coś wywdzięczyć. Ksiądz Wala czyni to w poczuciu serdecznej więzi 
z Kałkowem-Godowem i ziemią świętokrzyską, przetkaną na wskroś narodową 
historią. Nie potrafił przejść obok niej obojętnie. Podjął niezwykły trud duszpa-
sterski i – jak to bywa z człowiekiem poszukującym i ciężko pracującym – stał się 
bogaczem. Uzbierał tyle dobra!

Taki nasuwa się wniosek, kiedy weźmie się do ręki książkę Głos z eremu. 
Ksiądz Infułat Czesław Wala. Ktoś może powiedzieć: co można napisać o małej 
miejscowości? co takiego tam się dzieje, aby warto jej było poświęcić pióro? Od-
powiedź jest prosta. Alina Rynio, ks. Wiesław Przygoda, ks. Aleksander Sikora 
i Anna Śleźnik sformułowali ją jasno i dobitnie. Ukazali, że bohater ich książ-
ki zna doskonale miejscowe środowisko. Pracuje tu długo jako duszpasterz. Jest 
„tutejszy”. czuje się obywatelem zatroskanym o los tej ziemi, o czym świadczy 
niemal każde słowo książki. Dlatego warta jest czytania. Jej Autorzy mieli wiele 
do powiedzenia.

Dziś spotyka się publikacje, które powstały – co łatwo daje się zauważać – 
z czyjegoś snobizmu. Niewiele są warte. Natomiast książka poświęcona osobowo-
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ści i dokonaniom duszpasterskim ks. Wali zasługuje na pochwałę. Nie tu miejsce, 
by ją formułować, by wydobywać różne walory tej publikacji. Niech najpierw 
przeczytają ją ci, którzy są jej bohaterami, nawet jeśli nie zostali wymienieni 
z imienia i z nazwiska. Niech dowiedzą się, jak dawny proboszcz ich widzi, co dla 
nich uczynił, czy wszystko dobrze podpatrzył. czytelnicy są zawsze najlepszymi 
i niezawodnymi recenzentami.

Książka Głos z eremu jest ważnym świadectwem. W świadectwie nie może 
być fałszu. Świadectwo jest wzorem. Uczy, co dobre, co warto naśladować. Poka-
zuje, co złe. Przestrzega, czego trzeba unikać.





MAREK MARcZEWSKI

Ks. Janusz Mariański, Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Stu-
dium socjologiczne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomie-
rzu, Sandomierz 2014, ss. 392

Zagadnieniem praktyk religijnych zajmował się ks. prof. Mariański od po-
czątku swej pracy naukowej. Wystarczy, tytułem przykładu, wskazać na pierwsze 
jego studia: Praktyki religijne w uprzemysłowionym mieście („Kultura i Społe-
czeństwo” 18(1974), nr 3, s. 147-163) oraz Praktyki religijne w procesie migracji 
ze wsi do miasta („Studia Płockie” 10(1982) s. 169-225). Temu zainteresowaniu 
towarzyszyły następnie prace o charakterze szczegółowym w tym zakresie, doty-
czące badania religijności ludowej w środowisku wiejskim, dynamiki przemian 
religijności, kontrowersji wokół roli świeckich w parafii, małych grup jako szansy 
apostolstwa świeckich, udziału katolików w życiu parafii, modlitwy indywidual-
nej jako przedmiotu badań socjologicznych, niedzielnych i wielkanocnych praktyk 
religijnych, nowych wymiarów zróżnicowania religijności, obowiązkowych i nad-
obowiązkowych praktyk religijnych, obowiązku uczestniczenia we mszy świętej, 
religijności młodzieży, religijności poza Kościołem, religijności w procesie prze-
mian, trwałości postaw i zachowań religijnych w rodzinie wiejskiej czy wartości 
religijnych w świadomości ludności wiejskiej, by wymienić tylko niektóre. Pole 
zainteresowań wskazuje na jego stałą obecność jako świadka i interpretatora 
zmian, jakie występują w zakresie – jak określają niektórzy – normy kulturowej, 
iunctim pomiędzy byciem katolikiem a katolikiem praktykującym.

Rację powstania tej książki stanowi zgodne przekonanie socjologów, że daje 
o sobie znać zmiana w religijności, bardziej wyraźna w dwóch środowiskach spo-
łecznych, a mianowicie wśród młodzieży i młodych kobiet, która może zapowia-
dać dalsze zmiany w religijności, a szczególnie w desakralizacji życia małżeńskie-
go i rodzinnego. Ksiądz Profesor używa tu terminu pełzająca i przyspieszona se-
kularyzacja (s. 60). Granicą owej transformacji czy procesu przemian, jak sugeruje 
tytuł książki, ma być rok 2005: Przez całe lata dziewięćdziesiąte utrzymywał się 
wysoki poziom religijności społeczeństwa polskiego, choć widoczne były zaczątki 
procesów charakterystycznych dla modernizacji […]. Dopiero po 2005 roku prze-
miany w religijności nabierają pewnego przyspieszenia, kończy się okres opóźnio-
nej (odłożonej) sekularyzacji (s. 10). Wyróżnia się dwa etapy w analizie przemian 
religii jako wartości po roku 1989 (tak zwanej transformacji): etap pierwszy, do 
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roku 2005, który charakteryzuje się wysokimi deklaracjami wiary i praktyk religij-
nych, a także odgrywaniem znaczącej roli religii w życiu jednostek i rodziny, jako 
wartości uznawanej i realizowanej, oraz etap drugi, po śmierci Ojca Świętego św. 
Jana Pawła II, w którym utrzymywały się jeszcze na tym samym poziomie deklara-
cje wiary, ale zmalała intensywność praktyk religijnych w niektórych kategoriach 
społecznych […]. Religia stawała się wartością uznawaną, ale tylko częściowo 
realizowaną (Urszula Swadźba) (s. 11).

Autor zdaje sobie sprawę z tego, że w społeczeństwie polskim religijność za-
wsze silniej manifestowała się na płaszczyźnie praktyk religijnych niż w dziedzinie 
doktryny religijnej i moralnej, a także i z tego, że praktyki religijne, choć ważne, to 
przecież nie są najważniejszym wykładnikiem religijności w ujęciu socjologicznym 
i nie dają adekwatnego obrazu życia religijnego jednostki lub grupy społecznej. Dla-
czego zatem to zainteresowanie? Decyduje o tym ich związek z żywotnością religijną 
i powiązanie z sankcjami przypadku ich zaniedbywania (s. 22). Dlatego, że stanowią 
one najpierw ważną płaszczyznę oceny stosunku do religii […] ze względu na pro-
cedury socjalizacyjno-wychowawcze stosowane w rodzinie […]. Nakazy rytualno-
-kultowe są dla większości Polaków najlepiej przyswojonym składnikiem postaw 
religijnych, a następnie, że udział w rytuałach i praktykach religijnych był w Polsce 
zawsze zjawiskiem powszechnym w środowiskach wiejskich i miejskich (s. 22-23, 30-
32). Wydaje się także, że za ich podjęciem przemawiają względy natury praktycznej: 
w sposób łatwy i szybki informują o stanie zapalnym: Praktyki religijne stanowią 
dobry wskaźnik dla określenia chrześcijańskiej religijności, bowiem – jak wykazują 
badania socjologiczne w wielu krajach – spadek udziału w praktykach religijnych, 
zwłaszcza niedzielnych, pociąga za sobą negatywne zmiany w sferze przekonań reli-
gijnych. Zmniejszanie się zaangażowania w realizację praktyk religijnych oddziałuje 
na różne systemy normatywne. Z badań socjologicznych wynika, że wraz ze spad-
kiem religijności kościelnej (głównie praktyk religijnych) zanika moralny konsens 
w społeczeństwie, a także społecznie zobowiązująca etyka (s. 42).

Ksiądz Profesor przedkłada w recenzowanej pracy następującą hipotezę ro-
boczą, że religijne praktyki obowiązkowe utrzymują się na względnie wysokim po-
ziomie, a wyraźne przesunięcia będą bardziej widoczne w niektórych kategoriach 
społecznych (np. wśród młodzieży). Wysokie wskaźniki uczestnictwa w praktykach 
religijnych przedstawiają powoli zaznaczający się trend ku pewnej polaryzacji 
– utrzymywanie się na zbliżonym poziomie praktykujących regularnie i wzrost 
w ogóle niepraktykujących. Chcemy zająć się nie tylko zjawiskami takimi, jakimi 
one są w danym momencie, ale i trendami dynamicznymi. Wiele wskazuje na to, że 
od końca pierwszej dekady XXI wieku zaczyna się wyraźny trend spadkowy praktyk 
religijnych w społeczeństwie polskim (s. 16). Oczywiście, w tym kontekście zawar-
te jest pytanie, jak głębokie są to zmiany?

Tej głównej inspiracji badawczej, która w tekście jest nieznacznie modelo-
wana (s. 60), towarzyszy kilka bardziej szczegółowych hipotez, które uzasadniają 
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sformułowane przypuszczenie naczelne: W odniesieniu do społeczeństwa polskie-
go z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku można postawić kilka hipotez do-
tyczących praktyk religijnych. Według jednej z nich utrzymuje się na względnie 
stałym poziomie stan praktyk religijnych, zwłaszcza niedzielnych; według drugiej 
– mamy do czynienia z nieznacznymi wahaniami poziomu uczestnictwa w kulcie 
religijnym; według trzeciej – następuje wyraźne przesunięcie od kategorii prakty-
kujących regularnie do kategorii praktykujących nieregularnie; według czwartej 
– następuje polaryzacja w sferze praktyk religijnych, wzrasta odsetek tych, którzy 
przestali praktykować; według piątej – następuje wyraźny spadek realizowanych 
praktyk religijnych, zwłaszcza takich jak udział w niedzielnej mszy św. i w spowie-
dzi wielkanocnej (s. 50).

Weryfikowaniu hipotezy głównej służy w recenzowanej książce zebrany bo-
gaty materiał empiryczny, a szansę powodzenia uzasadnia logicznie poprowadzo-
ny tok narracyjny przedstawiony na początku w Spisie treści. Książka składa się ze 
Wstępu, pięciu rozdziałów (I. Praktyki religijne jako przejaw partycypacji kościel-
nej; II. Obowiązkowe praktyki religijne; III. Nadobowiązkowe praktyki religijne; 
IV. Uwarunkowania społeczne praktyk religijnych o charakterze wewnętrznym; 
V. Zewnętrzne uwarunkowania praktyk religijnych), Zakończenia, Wykazu skró-
tów, Bibliografii oraz Noty bibliograficznej.

(1) Po podkreśleniu znaczenia praktyk religijnych w życiu społecznym: religia 
uzewnętrznia się w nich (najbardziej zewnętrzny i widoczny przejaw religijności), 
zwracają uwagę na poziom religijności, stanowią uchwytny wymiar wiary (wiara 
bez obrzędów jest jak dusza bez ciała), są znakiem przynależności do wspólnoty 
kultu (grupa religijna potwierdza swoją tożsamość i trwałość) (s. 21-22). Autor 
mocno podkreśla (kilkakrotnie, na różnych miejscach), że nie są one najważniej-
szym wykładnikiem religijności w ujęciu socjologicznym i nie dają adekwatnego 
obrazu życia religijnego jednostki lub grupy społecznej (s. 22, 32, 61). Wprowadza 
także ich podział: obowiązkowe (tak zwane rytuały przejścia, udział w niedzielnej 
mszy św. i komunii wielkanocnej) i nadobowiązkowe (pobożne). Praktyki obo-
wiązkowe dzieli na obowiązkowe-jednorazowe oraz obowiązkowe-powtarzane: 
Z dotychczasowych badań socjologicznych wynika, że najbardziej powszechne 
i stabilne są praktyki jednorazowe. Praktyki obowiązkowe powtarzane […] mimo 
pewnej stabilności, są przestrzegane w mniejszym stopniu. Najniższy poziom ob-
serwuje się w odniesieniu do wielu praktyk nadobowiązkowych (s. 34). Praktyki 
obowiązkowe-jednorazowe zyskały miano twardego pola Kościoła, bo jeszcze tu 
– także w społeczeństwach zachodnioeuropejskich – w określonych przypadkach 
(chrzest, Pierwsza Komunia św., bierzmowanie, ślub, pogrzeb) »potrzebuje« się 
Kościoła. Te praktyki – jak pisze Ksiądz Profesor – utrzymały jeszcze rangę oczy-
wistości kulturowej (s. 35). Oczywiście, nawet te ogólne stwierdzenia, dotyczące 
znaczenia i roli praktyk religijnych, są przez Księdza Profesora dokumentowane 
nie tylko dzięki wprowadzeniu obecnej w socjologii polskiej i międzynarodowej 



306  REcENZJE I OMóWIENIA

wymianie poglądów, ale też dokumentacji badań socjologicznych i sondaży opinii 
publicznej. Świadczy to o mistrzostwie w opanowaniu warsztatu, co jest zrozumia-
łe, a także o umiejętności wprowadzania w refleksję różnych opinii czy stanowisk, 
by zapewnić integralność naukowego przekazu.

(2) Sondaż opinii na temat praktyk obowiązkowych otwiera refleksja poświę-
cona znaczeniu praktyk religijnych w ogóle, które, choć mogą przekształcać się 
w formalizm, to jednak samo ich wykonywanie jest wyrazem posłuszeństwa wier-
nych wobec Kościoła i zachowywania jego nakazów, przyczyniają się do rozbu-
dzenia wiary oraz jej utrzymania, ma ogromne znaczenie dla kształtowania się 
społeczności religijnych, kształtowania życia Kościoła, jego jedności, wpływu na 
rozwój życia liturgicznego, a nawet na rozwój doktryny chrześcijańskiej (s. 61). 
Dlatego tak ważne u początku refleksji nad miejscem i rolą praktyk religijnych po-
siada pytanie o autodeklarację. Ma ono charakter subiektywny, wstępny i ogólnie 
sondujący, ale bardzo ważny. Wskazuje bowiem na globalną postawę wobec religii 
(s. 61). Z badań wynika, że można zauważyć powolną dynamikę zmierzającą osta-
tecznie w kierunku osłabienia autodeklaracji praktyk religijnych […]. W pierw-
szej dekadzie XXI wieku nastąpiło lekkie przyspieszenie spadku zaangażowania 
w praktyki religijne katolików polskich. W 2012 w porównaniu z 1991 rokiem spa-
dek ten wyniósł 9,9%. W tym samym okresie czasu wskaźnik niepraktykujących 
zwiększył się o 6,2% (s. 63-64). Analizując wyniki dotyczące praktyk religijnych 
ze względu na strukturę wieku, ks. Mariański wskazuje na daleko idącą »prze-
paść« pokoleniową zaznaczającą się w archidiecezji wrocławskiej pośród syste-
matycznie uczestniczących w kulcie religijnych pomiędzy najmłodszą i najstarszą 
generacją. Wynosi ona 51,9% (!) (s. 66). Jest to odnotowana sytuacja wyjątko-
wa. Wśród dorosłych Polaków od 37,0% do 51,7% praktykuje systematycznie, 
a od 70,9% do 85,2% niesystematycznie. Jeśli chodzi o młodzież, to od 29,8% do 
39,0% określało siebie jako systematycznie praktykujących, a od 55,9% do 71,5% 
jako niesystematycznie.

Jeśli chodzi o praktyki obowiązkowe-jednorazowe, to z badań wynika, 
a Ksiądz Profesor opiera swą konstatację na podstawie wyników kilkunastu ośrod-
ków badań opinii publicznej, dokonywanych w różnym czasie i w różnych środo-
wiskach społecznych, że są w dalszym ciągu w Polsce »oczywistością kulturową« 
(s. 62).

Według sondażu cBOS, w kwietniu 2014 r. udział we mszy niedzielnej, na-
bożeństwach lub spotkaniach religijnych deklarowało 6,1% dorosłych kilka razy 
w tygodniu; 45,6% – raz w tygodniu; 14,5% – jeden lub dwa razy w miesiącu; 
20,8% – kilka razy w roku; 13,4% – nie uczestniczy w ogóle (s. 80). Młodzież 
w tych badaniach cBOS z 2010 r. w 7,0% deklarowała uczestnictwo kilka razy 
w tygodniu; 38,0% – raz w tygodniu; 15,0% – przeciętnie jeden lub dwa razy 
w miesiącu; 20,0% – kilka razy w roku; 20,0% – w ogóle nie uczestniczy. Czynni-
kiem wyraźnie różnicującym deklaracje młodzieży dotyczące udziału w praktykach 
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religijnych jest miejsce zamieszkania. Uczniowie z obszarów wiejskich w ponad 
połowie uczestniczą regularnie w praktykach religijnych (54 %), z miast poniżej 
20 tys. mieszkańców – 39%, z miast od 20 do 100 tys. mieszkańców – 36%, z miast 
od 101 tys. do 500 tys. mieszkańców – 32% i z miast powyżej 501 tys. mieszkańców 
– 21% (s. 91).

Przedstawione powyżej wskaźniki praktykujących uprawniły ks. Mariańskie-
go do stwierdzenia, że spadek uczestnictwa w praktykach niedzielnych w Polsce 
będzie odbywał się w sposób mniej spektakularny niż w krajach zachodnich. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że religijna tożsamość osobowa wielu młodych ludzi powoli 
przekształca się z »wrodzonej« w »zdobytą« lub »konstruowaną« (s. 98).

Nie mniej interesujące są motywacje oraz sens, z jakimi wiąże się udział 
w praktykach religijnych. Czy przychodzący do kościoła są rzeczywiście religijni, 
czy raczej poddani różnym naciskom społecznym, czy są bardziej zainteresowani 
kontaktami społecznymi niż religijną stroną kultu? Czy praktyki niedzielne mają 
przede wszystkim znaczenie religijne, czy też wyraża się w nich jedynie pewna tra-
dycja? (s. 98). W sondażu Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości z 2009 r. dorośli 
wskazywali na przeżycie religijne (71,3%), spełnienie nakazu sumienia (68,7%), 
wypełnienie obowiązku wobec Kościoła (53,1%), dostosowanie się do ogólnego 
zwyczaju (36,1%), do wymagań rodziny (30,6%) (s. 104). Interesujące są badania 
dokonane wśród maturzystów woj. świętokrzyskiego z 2009 r., bo zawierają od-
niesienia do deklaracji ich rodziców: 23,5% wskazywało na przeżycie religijne, 
21,5% podkreślało motyw sumienia, 22,2% zaznaczyło wypełnienie obowiązku, 
9,6% – wymóg rodziny, 7,5% – dostosowanie się do zwyczaju, 5,0% stwierdziło, 
że msza św. jest rytuałem bez znaczenia. Odpowiedzi rodziców badanych matu-
rzystów odpowiednio – 36,8%, 28,0%, 28,0%, 2,9%, 6,2%, 1,1% (s. 105). Motywy 
uczestnictwa deklarowane przez samych badanych wskazują na ich religijną wy-
mowę. Większość respondentów – częściej dorośli niż młodzież – podkreśla po-
szukiwanie przeżyć religijnych albo spełnianie praktyk wynikających z pobudek 
indywidualnego sumienia (s. 106).

Spowiedź i komunia wielkanocna obok obowiązku niedzielnej mszy św. to 
kolejne z praktyk obowiązkowych-powtarzanych. Na pytanie, postawione w ra-
mach badań przeprowadzanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 
SAc, o częstość przystępowania do spowiedzi, w 2012 r. uzyskano następujące 
wyniki: dwa razy w miesiącu – 3,0%, raz w miesiącu – 18,7%, kilka razy w roku – 
46,5%, raz w roku – 8,7%, raz na kilka lat – 8,1%, ani razu od dzieciństwa – 1,0%, 
ani razu od wielu lat – 4,1%, wcale nie przystępuję – 7,4%, brak odpowiedzi – 
2,3% (s. 111-112).

Z porównania danych dotyczących coniedzielnego uczestniczenia we mszy 
św. (dominicantes) i praktykujących spowiedź i komunię św. wielkanocną (pas-
chantes) wynika, że wskaźnik »paschantes« kształtuje się w Polsce na poziomie od 
70% do 80% w odniesieniu do dorosłych katolików i na nieco niższym poziomie 
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w środowiskach młodzieży szkolnej (od 60% do 70%). Według informacji wielu 
duszpasterzy powoli i w naszym kraju rozpoczyna się kryzys sakramentu poku-
ty. Prawdopodobnie rzeczywiste wskaźniki respektowania obowiązku spowiedzi 
w okresie wielkanocnym są znacznie niższe i nie przekraczają 60% ogółu zobo-
wiązanych (s. 117).

(3) Praktyki nadobowiązkowe, zwane niekiedy pobożnymi lub intensywnymi, 
takie jak: częsta komunia św., modlitwa indywidualna i rodzinna, zamawianie 
intencji mszalnych, zwyczajowe praktyki religijne w rodzinie, pielgrzymki i re-
kolekcje, pełnią ważne funkcje integracyjne w społeczeństwie i w kształtowaniu 
tożsamości osobowej […] symbolizują związek z »sacrum« oraz przynależność 
katolików do wspólnoty Kościoła (s. 125). część z nich zanika lub podlega pry-
watyzacji, część utrzymuje się na niezmienionym poziomie, wreszcie część zyskuje 
na znaczeniu […]. Szczególnie uprzywilejowanym miejscem realizacji zwyczajów 
religijnych był i jest dom rodzinny (s. 126).

Godny odnotowania jest fakt wzrostu częstej komunii św.: od 7,8% w 1980 r. 
do 16,1% w 2012 r., a więc o dziewięć punktów procentowych (s. 128). Nieco 
więcej niż połowa badanych polskich katolików modli się codziennie lub prawie 
codziennie, około czwarta część przynajmniej raz w miesiącu, a co piąta – nie 
modli się. Ci, którzy się modlą w miarę regularnie, czynią to najczęściej wieczo-
rem, rzadziej rano. Zdaniem Księdza Profesora zmiany w praktykach codziennej 
modlitwy w życiu katolików są dość wyraźne, idące w kierunku odchodzenia od 
tego typu praktyk religijnych (s. 138). W latach 1991-2012 wśród osób w wieku 
18-24 lata nastąpił spadek o 18,0%, a wśród osób w wieku 25-34 lat o 10,2% 
(s. 139). Mówi się o przejściu od regularnej do okolicznościowej modlitwy, 
a wskaźniki regularnej modlitwy codziennej odnoszą się co najwyżej około 40% 
badanych Polaków (s. 146).

Kolejną formą nadobowiązkowych praktyk religijnych jest tak zwane za-
mawianie stypendiów mszalnych: intencje mszalne częściej zamawiają katolicy 
mieszkający na wsi i w małych miastach, kobiety, osoby powyżej 51 roku życia, 
o wykształceniu podstawowym lub zasadniczym zawodowym […]. Na spełnia-
nie tej praktyki mają wpływ motywacje religijne, czynniki społeczno-kulturowe 
i obiektywne warunki materialne (s. 151). Z omawianych danych empirycznych 
wynika, że około 40% dorosłych katolików spełnia przynajmniej raz w roku tę 
praktykę (s. 152).

Pielgrzymki jako przejaw religijności ludowej, o których do niedawna wy-
rażano się w tonie dość lekceważącym – zauważa Ksiądz Profesor – przeżywają 
wyraźną koniunkturę (s. 153). Można by powiedzieć, że cechą charakterystyczną 
polskiego katolicyzmu jest i był udział wiernych w pielgrzymkach. W przeszłości 
łączyły w sobie charakter religijny i patriotyczno-narodowy, a w ostatnich kilku-
nastu latach pojawiło się zjawisko określane mianem turystyki religijnej, łączącej 
w sobie elementy religijne i poznawcze (turystyczne) (s. 153). Jednakże udział Po-
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laków w tej formie wyrażania swej pobożności nie jest wielki. Wśród katolików 
warszawskich badanych w roku 2006, co dziesiąty respondent potwierdził, że brał 
udział w pielgrzymce (9,5%) (s. 156). Wśród młodzieży są one słabo upowszech-
nione. W zbiorowości maturzystów poznańskich w roku szkolnym 2012/2013 tylko 
nieliczni badani informowali, że brali udział w pielgrzymkach regularnie (2, 4 %), 
nieco więcej – o czasu do czasu (12, 2 %) (s. 157). Pielgrzymki – jak podkreśla 
prof. Józef Baniak – przyczyniają się do intensyfikacji postaw i zachowań religij-
nych wiernych, służą odnowie moralnej, integrują ze wspólnotą religijną i lokalną 
(s. 154).

Z kolei rekolekcje parafialne służą wiernym w ich dążeniu do chrześcijańskiej 
doskonałości i świętości oraz pomagają w realizacji religijnego powołania. W Pol-
sce stały się zwyczajną i powszechnie aprobowaną jedno- lub dwurazową prak-
tyką duszpasterską (na przykład z racji rozpoczęcia Adwentu i Wielkiego Postu), 
ale tylko połowa dorosłych Polaków uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych 
(s. 177). Wśród maturzystów poznańskich w roku szkolnym 2012/2013 prawie trze-
cia część deklarowała regularne uczestnictwo w rekolekcjach (29,1%), 40,5% – od 
czasu do czasu, 30,2% – brak uczestnictwa i 0,2% – brak odpowiedzi (s. 160).

Rodzinne rytuały, obrzędy i zwyczaje religijne – jak wykazują sondaże opinii 
publicznej – utrzymują się wciąż na wysokim poziomie: W sondażu CBOS z marca 
2012 roku dorośli Polacy deklarowali w następujący sposób przestrzeganie prak-
tyk i zwyczajów religijnych w ich rodzinach: post w Środę Popielcową – 89,0% 
badanych, posypywanie głowy popiołem w Środę Popielcową – 74,8%, udział 
w rekolekcjach wielkopostnych – 70,3%, udział w nabożeństwie Drogi krzyżowej 
i Gorzkich Żali – 59,5%, poświęcenie palemki w Niedzielę Palmową – 84,9%, 
udział w kościelnych obchodach Triduum Paschalnego – 67,8%, zachowanie po-
stu w Wielki Piątek lub Sobotę – 79,3%, poświęcenie pokarmu w Wielką Sobotę 
(tzw. święcone) – 93,0%, udział w rezurekcji (porannej mszy w Wielką Niedzielę) 
– 69,1%, dzielenie się z najbliższymi święconym jajkiem – 92,7% (s. 167). God-
ne uwagi jest przekonanie socjologów, że uczestnictwo niektórych rytuałach nie 
wymaga nawet zdecydowanej wiary, odbywa się z pobudek pozareligijnych. Dla 
znacznej części Polaków uczestnictwo w obrzędach kościelnych jest wartością nie-
mal autonomiczną, a spełniany rytuał nie wymaga zdecydowanej i osobowo prze-
żywanej wiary […]. Odejście od religii jako systemu wierzeń nie oznacza zerwania 
z obrzędową i tradycyjną formą świąt kościelnych (s. 163, 178).

*
Dwa poprzednie rozdziały zawierały informacje dotyczące zagadnień ilościo-

wych praktyk religijnych. Ostatnie dwa rozdziały książki poświęcił ks. Mariań-
ski zagadnieniu jakości lub ich intensywności. co sprawia, że słabną lub rosną. 
Stawia się pytanie o wewnętrzne (zależne lub związane ze środowiskiem wiary 
i z działalnością duszpasterską Kościoła) i zewnętrzne (wzrost dobrobytu material-
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nego, dyferencjacja funkcjonalna, postępująca pluralizacja społeczno-kulturowa, 
indywidualizacja, rozszerzenie horyzontów wiedzy i doświadczenia) uwarunko-
wania realizacji praktyk religijnych. Jeśli chodzi o uwarunkowania wewnętrzne, 
to ich szczegółowa analiza, ukazująca stan Kościoła i rozumienia duszpasterstwa 
przez hierarchię z jednej strony, oraz ukazanie, a raczej brak, apostolskiej współ-
odpowiedzialności za Kościół ze strony ochrzczonych wiernych, z drugiej strony, 
w nowej i wymagającej sytuacji społeczno-kulturowej, znakomicie tłumaczy zary-
sowany w rozdziale drugim i trzecim obraz praktyk religijnych.

*
(4) W przypadku uwarunkowań wewnętrznych chodzi o zaznaczający się 

dysonans pomiędzy realizowaną sferą powinności kultowych a zaniedbywaną, 
niekiedy wprost kwestionowaną [przez wierzących] sferą powinności moralnych 
(s. 251), a więc coraz bardziej wyraźny problem moralności pozakościelnej i se-
lektywnej, następnie ujawniający się znaczny, choć ostatnio nieco zmniejszający 
się poziom braku zaufania społecznego do hierarchii i przyjmowania jej autoryte-
tu, bo nie do Kościoła i nie autorytetu Kościoła, mimo że tak zwykło się stawiać 
problem, oraz wciąż trwały i obezwładniający apostolską postawę wiernych brak 
zaufania do wewnątrzkościelnych form zaangażowania wierzących i nieufności 
pomiędzy parafią a instytucjami społeczeństwa obywatelskiego i w ogóle życia 
publicznego (s. 233).

Zagadnienie pierwsze zostało szczegółowo przedstawione w pracach Księdza 
Profesora: Kontrowersje wokół relacji religii i moralności. Tożsamość czy rozbież-
ność? Studium socjologiczne (Toruń 2014) oraz Wiara i wierzenia Polaków w nie-
stabilnej nowoczesności. Studium socjologiczne (Lublin 2014). Natomiast spory 
dotyczące pozycji Kościoła w społeczeństwie obywatelskim, wciąż formułowane 
zarzuty, że Kościół katolicki w Polsce nie potrafi się przystosować do nowych 
warunków demokratycznego porządku, że próbuje realizować swoje postulaty mo-
ralne na drodze regulacji prawnych, że dąży do odzyskania dawnych przywilejów, 
by wymienić tylko niektóre ze stawianych zarzutów (s. 183-186), z pewnością rzu-
tuje na poziom praktyk religijnych: W Polsce pozytywny stosunek do Kościoła ma 
ważne znaczenie jako wyznacznik osobistej religijności (s. 186). czy można ten 
problem podjąć, pytając o poziom zaufania do Kościoła? Najpierw w sytuacji, gdy 
w społeczeństwie polskim poziom zaufania ludzi do instytucji życia publicznego nie 
jest zbyt wysoki? (s. 188), a następnie braku zaufania do współobywateli w ogóle? 
Według sondażu CBOS ze stycznia 2014 roku 22% badanych dorosłych Polaków 
wyrażało pogląd, że ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać, 75% – że 
w stosunkach z innymi ludźmi trzeba być bardzo ostrożnym, 3% – trudno powie-
dzieć (s. 188).

Wyniki – jedne z wielu prezentowanych w książce – sondażu cBOS z marca 
2014 r. wykazują, że 23,8% badanych dorosłych Polaków deklarowało w zdecy-
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dowany sposób, że ma zaufanie do Kościoła rzymskokatolickiego, 39,2% – raczej 
ma zaufanie, 20,1% – raczej nie ma zaufania, 9,1% – zdecydowanie nie ma za-
ufania, 7,0% – trudno powiedzieć, 0,8% – odmowa odpowiedzi (s. 190). Poziom 
aprobaty autorytetu i poważania społecznego osób duchownych w badaniach 
nad kapitałem intelektualnym Lubelszczyzny w 2011 r. wykazał, że największym 
zaufaniem ankietowanych cieszyła się rodzina (97,6%), a dalej – dalsza rodzi-
na (83,9%), przyjaciele i znajomi (89,5%), sąsiedzi (62,9%), osoby duchowne 
(53,8%) […], rząd (23,0%), parlament (20,5%) (s. 192). Jeśli chodzi o poglądy 
Polaków dotyczące zawodu księdza, to według sondażu cBOS z sierpnia 2013 r. 
9,8% badanych wyrażało poważanie i uznanie dla zawodu księdza w bardzo du-
żym stopniu, 31,1% – w dużym, 34,6% – średnim, 15,2% – małym, 5,9% – w bar-
dzo małym, 2,6% – trudno powiedzieć i 0,7 – odmowa odpowiedzi (s. 192). Mam 
wrażenie, że mimo zdecydowanego kierowanego i nagłaśnianego ataku oraz po-
dejmowanych, często zakłamanych, prób niszczenia dobrego imienia duchow-
nych ze strony sodomitów i gomorytek, to powoli w społeczeństwie formuje się 
postawa, która kieruje ku modelowi kooperatywnego rozdziału instytucji Kościo-
ła i państwa, czego najlepszym dowodem jest fakt, że słowo „Kościół” piszemy 
z dużej litery: Krytyka Kościoła nie musi prowadzić do powstawania konfliktów 
w społeczeństwie. Według sondażu CBOS z września 2013 roku 73% badanych 
Polaków istnieją rzeczywiście konflikty społeczne. Tylko nieliczni wskazywali na 
konflikty związane z religią i Kościołem. W całej zbiorowości dorosłych Polaków 
1% badanych wymieniło konflikty między rządem a Kościołem katolickim oraz 
między państwem i Kościołem i 3% – konflikty między wierzącymi i niewierzący-
mi, między klerem i społeczeństwem, miedzy klerem i społeczeństwem […]. Po-
mimo krytyki Kościoła katolickiego zdecydowana większość Polaków uważa, że 
księża są potrzebni. Pogląd ten wyrażała także większość młodzieży szkolnej […] 
– 75,8% ankietowanych maturzystów poznańskich (s. 190).

W moim przekonaniu wręcz porażające są statystyki dotyczące angażowania 
się katolików polskich w działalność ruchów eklezjalnych, stowarzyszeń czy orga-
nizacji katolickich oraz katastrofalnie nikły procent apostolskiego zaangażowania 
się wiernych w życie parafii (s. 215-251). Pocieszające jest to, jeśli może być to po-
ciechą, że brak zaangażowania się apostolskiego koreluje z brakiem społecznego 
i obywatelskiego potencjału Polaka. W jakimś momencie naszej tożsamości naro-
dowej doszło do pęknięcia, a następnie rozdarcia tej jedni. Ze wszech miar słuszne 
jest stwierdzenie Autora: Brak poczucia sprawstwa w sprawach kraju i pomniej-
szone poczucie podmiotowości obywateli na poziomie lokalnym koresponduje do 
pewnego stopnia z poczuciem brak wpływu na sprawy parafii i Kościoła w Polsce, 
nawet jeżeli pomiędzy tymi dziedzinami życia społecznego nie ma bezpośrednich 
zależności, a mechanizmy wpływu obywateli i parafian na sprawy publiczne czy 
parafialno-kościelne są odmienne. Przezwyciężenie deficytów sprawstwa i pod-
miotowości w obydwu dziedzinach byłoby ważnym czynnikiem motywującym do 
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aktywności obywatelskiej i parafialnej (s. 244). Niebezpieczna dla losu Kościoła 
okazuje się także opinia katolików na temat ich przyszłości w Kościele. charakte-
ryzuje ją pesymizm, zamiast budowania struktur nadziei (s. 328-338). To wszystko 
– oczywiście – a więc wartościujące określenia dotyczące działalności duszpaster-
skiej Kościoła, jak i stanu świadomości kościelnej katolików, należy potraktować 
jako reakcję czytelnika, która może wywołać tak emocjonalne reakcje i należy po-
traktować jako glosę, zapis czytelnika poczyniony na marginesie książki.

(5) Po przedstawieniu wewnętrznych uwarunkowań, to znaczy wpływu (po-
zytywnego lub negatywnego) na praktyki religijne, należy zwrócić uwagę na 
uwarunkowania zewnętrzne (wzrost dobrobytu materialnego, dyferencjacja funk-
cjonalna, postępująca pluralizacja społeczno-kulturowa, indywidualizacja, roz-
szerzenie horyzontów wiedzy i doświadczenia), a więc na to wszystko, co zawie-
ra się w pojęciu modernizacji (nowoczesności) i jej oddziaływań na religijność 
w ogóle, a na praktyki religijne – szczególnie. Ważną w tym momencie refleksji 
okazuje się odpowiedź na pytanie o wpływ (a) modernizacji na praktyki religij-
ne, a więc fenomenu znamionującego współczesne społeczeństwo ludzkie, a tak-
że (b) globalizacji jako procesu mającego za cel doprowadzenie do planetarnej 
unifikacji. Równie interesujące jest także postawione w rozdziale piątym pytania 
Księdza Profesora o (c) oddziaływanie na religijność dokonanego zjednoczenia 
z Unią Europejską, (d) zwielokrotnionej na niebywałą skalę migracji Polaków 
na realizowanie przez nich praktyk religijnych w nowym środowisku życia oraz 
(e) o perspektywy religii i Kościoła w Polsce. Na ten temat zamieściliśmy ogólną 
uwagę pod koniec punktu czwartego.

a. Do niedawna przyjmowano w socjologii dość powszechnie tezę, że między 
modernizacją społeczną a religijnością istnieje współzależność, najczęściej jedno-
kierunkowa: im więcej modernizacji, tym mniej religijności, im społeczeństwo jest 
bardziej zmodernizowane, tym bardziej zsekularyzowane (s. 255). Teza ta, z seku-
laryzacją jako owocem modernizacji społecznej była do niedawna przyjmowana 
bez zastrzeżeń. Jest ona obecnie podważana, a teza o desekularyzacji zyskuje na 
znaczeniu. W przekonaniu Księdza Profesora tak jedna, jak i druga jest przydatną 
kategorią analityczna zmian w nowoczesnych społeczeństwach dotyczących reli-
gijności (s. 261). Według Hansa Joasa nie ma jednoznacznego związku przyczy-
nowo-skutkowego między modernizacją społeczną a sekularyzacją (s. 261), coraz 
częściej mówi się o wielu odmianach modernizacji i tylko niektóre z nich łączą się 
nieuchronnie z sekularyzacją (s. 262). Jeśli chodzi o Polskę, o przemiany społecz-
no-kulturowe w Polsce, to niewątpliwie procesy charakterystyczne dla moderni-
zacji będą się zaznaczać coraz częściej w społeczeństwie polskim. Nie jest jednak 
wykluczone, że oddziaływania procesów modernizacyjnych na religijność w społe-
czeństwie polskim będą przebiegać według innej ścieżki rozwoju […]. Nikt nie jest 
w stanie przewidzieć, jak będą przebiegać procesy sekularyzacyjne i desekularyza-
cyjne w Polsce, w krajach postkomunistycznych, w Europie zachodniej i w całym 
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świecie. Można mieć nadzieję, ale też można wyrazić zwątpienie, czy Polska będzie 
w stanie dać impulsy do odnowy religijnej w Europie. Ważne jest natomiast to, by 
pozostała ona »przypadkiem szczególnym« w krajobrazie religijnym Europy, co 
bynajmniej nie musi oznaczać »wyspowatości« czy »rezerwatu« katolicyzmu w Eu-
ropie, lecz swoiste świadectwo wobec zsekularyzowanej Europy (s. 282).

b. Jeśli chodzi o relację pomiędzy globalizacją a religią, to Ksiądz Profesor 
wypracował odpowiedź zawartą w formie ośmiu hipotez (s. 292-301), która stawia 
czytelnika przed nowym, nieznanym do tej pory polem refleksji, a dla socjologów 
ujawnia nowe obszary badawcze. Wyczuwam, że ze względu na wypracowaną 
w niej formę dialogu, podkreślenia pozytywnych i negatywnych możliwych wa-
riantów rozwoju, a także zaznaczenia postawy otwartej na dyskusję, odpowiedź 
ta może stać się płaszczyzną porozumienia, a przynajmniej tworzyć podstawy 
porozumienia. W tym kontekście ważne są także pytania, które postawił Autor 
Kościołowi w Polsce (s. 302). Pozostaje jednak pytanie, które tłumaczy wcześniej 
zaznaczoną przeze mnie zdecydowaną opozycję wobec globalizacji, czy można 
przyjmować postawę otwartości i dialogu w sytuacji, gdy u podstaw modernistycz-
nej konstrukcji dziejów leży filozofia i oparta na niej antropologia odrzucające 
zakorzenienie w rzeczywistości?

c. Społeczne poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej wśród dorosłych 
utrzymuje się na w miarę wysokim poziomie. W styczniu 2014 r. 42,3% ankie-
towanych popierało członkostwo Polski w sposób zdecydowany, 40,8% – raczej 
popierało, 7,6 – raczej było temu przeciwnych, 3,7% – zdecydowanie było prze-
ciwnych, 5,3% – trudno powiedzieć i 0,2% – odmowa odpowiedzi. Nieco niższy 
poziom poparcia wykazują środowiska młodzieżowe: młodzież ostatnich klas szkół 
ponadgimnazjalnych […] w 2013 roku w 21% zdecydowanie popierała członko-
stwo w Unii Europejskiej, w 42% – raczej popierała, w 7% – raczej była temu 
przeciwna, w 7% – zdecydowanie przeciwna i w 23% – trudno powiedzieć (s. 308). 
Badania socjologiczne i sondaże opinii publicznej z lat 2004-2010 nie uprawniają 
na uprawomocnienia jakiejkolwiek opinii na temat wpływu integracji na jakość 
polskiego katolicyzmu (s. 309-315).

d. W badaniach socjologicznych nad procesami migracyjnymi przeważa 
podejście ekonomiczne. Ważną rzeczą byłoby zbadanie wymiarów kulturowych 
i religijnych emigracji. Na przykład wpływ zsekularyzowanych społeczeństw za-
chodnich na polską emigrację nie jest jeszcze dostatecznie zbadany przez socjo-
logów. Trudno też określić, ilu emigrantów pozostaje całkowicie poza kontaktem 
z ośrodkami życia religijnego w Europie Zachodniej (s. 322). Nie bez znaczenia 
jest też uwaga Mariana Lisaka, przywołana przez Księdza Profesora na temat 
biernego uczestnictwa katolików świeckich w praktykach religijnych, ograniczo-
nej współpracy pomiędzy duchownymi i świeckimi oraz paternalistycznego stylu 
kierowania parafiami czy ośrodkami duszpasterskimi na emigracji (s. 322). Ba-
dania dokonane w Niemczech wykazują, że około trzecia część badanych odcho-
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dzi od regularnych praktyk religijnych i proces ten wydaje się pogłębiać u emi-
grantów w miarę przedłużania się ich pobytu za granicą. Nieco wolniej spadają 
wskaźniki prywatnej religijności (np. modlitwa indywidualna). Także wspólnoty 
religijne nie są wystarczająco przygotowane do przyjęcia nowych emigrantów 
masowo przybywających do Niemiec. Przebywanie w społeczeństwie, które cha-
rakteryzuje się niskimi wskaźnikami religijności, sprzyja erozji życia religijnego 
emigrantów (s. 324).

Także powracający z emigracji już nie są ci sami: Pobyt za granicą i powrót 
do kraju prowadzą do wielu przewartościowań w hierarchii wartości (s. 325). To 
z pewnością jeden z tematów prac, które winny znaleźć się w polu widzenia pol-
skiej socjologii religii.

*
Przedstawiona publikacja ks. Janusza Mariańskiego Praktyki religijne Polsce 

w procesie przemian. Studium socjologiczne, poświęcona religijnej identyfikacji 
społeczeństwa polskiego, analizowanego i ocenianego poprzez pryzmat praktyk 
religijnych, okazuje się niezwykle ważna z tego powodu, że jest pierwszym tak 
dogłębnie i wielowarstwowo podjętym badaniem zgłaszanych przez środowisko 
socjologów zmian religijności. Za punkt graniczny przyjęto rok 2005. Wprawdzie 
deklaracje wiary utrzymywały się na tym samym poziomie, ale zauważono ma-
lejącą intensywność praktyk religijnych: Mniej osób praktykuje regularnie (spa-
dek z około 60 procent do około 50 procent), więcej praktykuje nieregularnie lub 
wcale (wzrost z blisko 40 procent do 50 procent). Wśród najmłodszych badanych 
(18-24 lat) spadek regularności praktyk jest bardziej wyraźny i obecnie jest mniej 
regularnie praktykujących (około 45 procent) niż pozostałych, czyli praktykują-
cych nieregularnie (około 40 procent) i wcale (około 15 procent). Od 2005 roku 
wzrósł wśród nich odsetek niewierzących i niepraktykujących (z około 5 procent 
do około 10 procent) (s. 13). Znaczenie tej pracy nie polega tylko na samej diag-
nostyce, ale i praktycznych odniesieniach. Dziś socjologia nie boi się przekraczać 
progu empiryczno-pozytywistycznej interpretacji rzeczywistości społecznej (Pa-
weł Prüfer) i zajmuje się opisem, interpretacją i wyjaśnianiem wzajemnych relacji 
pomiędzy zmianami dokonującymi się w niedających się rozdzielić rzeczywistoś-
ciach sacrum i profanum społeczeństwa. Z tego względu książka ks. Mariańskiego 
okazuje się niezwykle przydatna w rozpoznawaniu (widzieć), wnikliwej analizie 
stanu rzeczy (osądzić) i wynikającym z tych dwóch duszpasterskim oddziaływaniu 
(działać).



ZOFIA PAŁUBSKA

Ks. Jerzy Misiurek, „Ja was wybrałem” (J 15,16). Rozważania na rekolekcje 
kapłańskie, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 
2010, ss. 105

Nieprzerwana od ponad czterdziestu lat praca naukowa ks. prof. Jerzego 
Misiurka, wybitnego znawcy teologii duchowości i niemającego równego sobie 
historyka teologii duchowości w Polsce, od czasu do czasu wydaje owoce w po-
staci osobistych refleksji duchowych. Dzieli się nimi najpierw z gronem słucha-
czy, a następnie publikuje je udostępniając szerszemu kręgowi czytelników. Tak 
też uczynił w roku osobistego jubileuszu 50-lecia kapłaństwa. Wyśpiewał swoje 
dziękczynienie za dar powołania, czemu dał wyraz w tekście motto: „Wielbi dusza 
moja Pana” (Łk 1,46). Wdzięczny Bogu i ludziom za dar i tajemnicę powołania 
oraz 50 lat życia kapłańskiego – Autor. Wybrzmiało w nim zdumienie nad tajem-
nicą wybrania do stanu kapłańskiego i wdzięczność kierowana do Boga, który go 
powołał, i ludziom, którzy mu towarzyszyli przez 50 lat kapłańskiego życia.

Motywy wydania rekolekcyjnych refleksji przedstawił we Wstępie (s. 7-10). 
Jednym z nich były prośby emerytowanych kapłanów diecezji włocławskiej, słu-
chaczy Księdza Profesora, „którzy wyrazili życzenie opublikowania tych rekolek-
cji, by stały się przydatnymi także dla innych kapłanów” (s. 9). Jednak tematyka, 
którą podjął, związana była z jego osobistym doświadczeniem kapłańskim.

Opierając się na własnych doświadczeniach kapłańskich i ogromnej wiedzy 
teologicznej z zakresu doktryny wiary i jej owoców – zrodzonych z zastosowa-
nia ich (wiedzy i doświadczenia) w życiu – teologii duchowości, głosił słowo 
Boże osobom równym sobie w powołaniu kapłańskim. Mimo to nie omiesz-
kał zdefiniować zjawiska „rekolekcji”: „Ze swej istoty, rekolekcje polegają na 
słuchaniu i rozważaniu słowa Bożego, na rozpoznawaniu Jego woli, na podej-
mowaniu odpowiednich decyzji i postanowień odnośnie do swojej przyszłości 
w związku ze swym powołaniem” (s. 9). Zadbał również o ponowne ukazanie 
sensu odbywania ich – „Dobrze przeżyte rekolekcje pozwalają na nabranie dy-
stansu do codzienności oraz przyczyniają się do pogłębienia ducha modlitwy 
i przyjaźni z Bogiem w Jezusie chrystusie” (s. 9). Warto zwrócić uwagę na właś-
ciwą, a w sposób naturalny wyrażaną przez Autora postawę stworzenia wobec 
Boga – „uświadamiamy sobie, że Bóg zaprzyjaźnił się z nami i oczekuje na nas 
w codzienności życia”; zatem chce on powiedzieć, że zadaniem człowieka jest 



316  REcENZJE I OMóWIENIA

otworzyć się i przyjąć to Boże „zaprzyjaźnienie”, poddać się działaniu Jego sło-
wa i przyjąć Jego wolę (s. 9).

Świadomy udziału nie tylko w powszechnym, ale i hierarchicznym kapłań-
stwie Jezusa chrystusa, czujny w zakresie dbałości o wzrost otrzymanego daru 
powołania, wysoko ceni ustawiczną formację duchową, w skład której wchodzi 
uczestniczenie w okresowych ćwiczeniach duchownych. Jego specjalną troską jest 
niezmarnowanie czasu przeznaczonego na nie – „czas przeznaczony na rekolekcje 
winien być odpowiednio wykorzystany, jest to bowiem czas duchowego wzrostu 
dany nam przez Boga” (s. 10), by kapłan diecezjalny mógł rozwijać w sobie du-
chowość trynitarną, chrystocentryczną i eklezjalną (s. 10). By rekolekcje były uda-
ne, Autor wymienia konkretne warunki: „zrezygnowanie w tym czasie nie tylko 
z kontaktowania się z ludźmi, ale też zajmowania się zbytecznymi sprawami oraz 
zachowanie ścisłego milczenia, by móc łatwiej usłyszeć głos Boga” (s. 9). Nale-
ży podkreślić, że Ksiądz Profesor stawia zadania swoim słuchaczom, ale również 
sobie, przywołując wymaganie Kościoła zawarte w słowach zawartych pod nr. 85 
Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów: „by coroczne rekolekcje były przeży-
wane jako czas modlitwy, a nie jako kursy teologiczno-duszpasterskie” (s. 11), 
podkreślając jednocześnie, iż „punktem wyjścia ćwiczeń rekolekcyjnych winien 
być tekst biblijny, prowadzący do podjęcia refleksji nad życiem kapłana” (s. 9) 
powołanego do wiary w Boga (s. 23-28) w Kościele i dla Kościoła (s. 29-33), do 
walki z grzechem (s. 34-38), przyjaźni z chrystusem (s. 39-45), do świętości życia 
(s. 46-50), do dzieła nowej Ewangelizacji (s. 51-57), bezżenności dla Królestwa 
Niebieskiego (s. 58-62), uobecniania chrystusa w Eucharystii (s. 63-67), osobi-
stej modlitwy wg schematu modlitwy Pańskiej (s. 68-.81), do dźwigania krzyża 
z chrystusem (s. 83-86), do szczęścia w niebie (s. 93-98). Osobny wykład poświę-
cił maryjnemu wymiarowi duchowości kapłańskiej (s. 87-92). Ksiądz Rekolekcjo-
nista scharakteryzował dobrze przeprowadzone i korzystnie przeżyte rekolekcje 
jako: „czas szczególny w naszym życiu duchowym, czas wewnętrznego skupie-
nia, podczas którego poddamy gruntownej analizie swoje postępowanie” (s. 11); 
„Rekolekcje są również stosownym czasem dokonania tzw. rewizji życia, a więc 
zastanowienia się nad sposobem realizowania kapłańskiego powołania” (s. 11).

Treścią wygłoszonych nauk wyraża zdumienie nad fenomenem powołania do 
kapłaństwa chrystusowego i nad jego istotą. Niemniej, czerpiąc z DK 11, podkre-
śla, iż charyzmatyczny charakter powołania do hierarchicznego kapłaństwa sakra-
mentalnego polega na służbie dla dobra ludu Bożego, które jednak rodzi się na 
gruncie chrześcijańskiego kapłaństwa powszechnego, „a dopiero potem otrzymuje 
nowe powołanie i nowe zobowiązania”. Dlatego to nowe powołanie do kapłaństwa 
hierarchicznego w Kościele nie zwalnia „z obowiązku słuchania Słowa Bożego 
i postępowania zgodnie z nim” (s. 29). Jest to jakby potwierdzeniem pierwotnej 
zasadności odprawiania rekolekcji przez kapłanów powołanych do sakramentalnej 
posługi w Kościele, do uobecniania chrystusa w Eucharystii (s. 63-67), do dzieła 
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nowej Ewangelizacji (s. 51-57), do ofiary z osobistego życia rodzinnego (s. 58-
62), niezwolnionych jednak od obowiązku osobistego dążenia do świętości życia 
(s. 46-50) i od walki z grzechem. W nauce dotyczącej eschatologii zwraca uwagę 
na powołanie do szczęścia w niebie jako nowego rodzaju życia, „które jest przez 
nas «zdobywane» przez tworzenie na ziemi dobra, posiadającego coś z wiekuisto-
ści Boga” (s. 95), „w którym zachowana jest ciągłość ziemskiej świadomości; […] 
polega na udziale w nieskończonym Dobru i Prawdzie” (s. 93).

Przewodnim motywem prezentowanych tu rekolekcji jest odkrywanie tajem-
nic kapłańskiego powołania. W lekcji zatytułowanej cytatem z Pawłowego listu 
(1 Kor 1,26) – „Przypatrzmy się bracia powołaniu naszemu”, określa je Autor jako 
specyficzną drogę do świętości, gdyż „doskonałe życie kapłańskie to nic innego 
jak praca nad własnym uświęceniem, które ma się dokonać nie tylko przez za-
chowanie przykazań, ale też przez naśladowanie Boskiego Arcykapłana” (s. 16). 
Rozpatruje je w kategorii łaski, przypuszczając, że „po chrzcie powołanie do życia 
kapłańskiego jest największą łaską” (s. 17), uzdatniającą do „zaparcia siebie sa-
mego”, podjęcia krzyża swoich codziennych obowiązków i towarzyszenia „nasze-
mu Mistrzowi w Jego drodze na Kalwarię” (s. 17), nie wykluczając ofiary z życia 
– „Dźwiganie swego krzyża i pójście za chrystusem może niekiedy kosztować 
wiele, bo cenę życia ziemskiego” (s. 17). Definitywne przyjęcie łaski powołania 
oznacza: zaparcie się siebie, czyli usunięcie się w cień i postawienie chrystusa na 
pierwszym miejscu, umniejszanie się, a wzrost chrystusa w kapłanie oraz pełne, 
świadome wszystkich konsekwencji, realizowanie Jego programu ewangelizacyj-
nego i nie tylko postępowanie Jego śladami przez naśladowanie Jego życia, ale też 
pełne z Nim zespolenie, „abyśmy, stanowiąc jedno z chrystusem w doczesności, 
stanowili z Nim jedno także w wieczności” (s. 18). Przypomina, że „kapłaństwo 
sakramentalne i służebne jest zarazem uczestnictwem w kapłaństwie Jezusa chry-
stusa”, i że „nie istnieje bez Jezusa chrystusa ani poza Nim” (s. 18). Jest zarazem 
drogą uświęcenia z pomocą „trzech drogocennych klejnotów” – wiary, nadziei 
i miłości oraz rad ewangelicznych. Za wyjątkowo zaszczytne dla kapłana uważa 
działanie w Jego zastępstwie dla budowania Mistycznego ciała. Trynitarny wy-
miar duchowości Księdza Profesora ujawnia się w świadomym zawierzeniu Bogu 
objawionemu w Ojcu, Synu i Duchu Świętym.

Zgodnie z przekonaniem, że duchowość kapłańska winna mieć charakter try-
nitarny, osiągany „w świetle wiary w Boga jednego w Trójcy Osób, objawionego 
w Jezusie chrystusie i obecnego mocą Ducha Świętego” (s. 11), chrystocentryczny 
i eklezjalny, Autor rozpoczął swoje rozważania od epiklezy do Ducha Świętego, 
wykorzystując słowa apostolskiego nauczania papieża Jana Pawła II; tytuł lek-
cji zaczerpnął z jego wołania „z mocą” 3 czerwca 1979 r. w Warszawie, podczas 
pierwszej pielgrzymki do Kraju; odwołując się do nauczania Ojca Świętego wska-
zał też na inne aspekty działania Ducha Świętego w kapłańskim życiu i posługi-
waniu: wylanie Ducha Świętego w sakramencie święceń kapłańskich i konsekra-
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cji biskupiej oraz w umacnianiu Jego darów związanych z sakramentem świę-
ceń, w sprawowaniu Mszy świętej (s. 11), w uświęcaniu i udoskonalaniu (s. 13), 
posłudze apostolskiej, a zwł. głoszeniu słowa Bożego, w poznaniu i umiłowaniu 
niezgłębionej tajemnicy Boga, ale też uwznioślaniu i uszlachetnianiu go jako czło-
wieka, a także wzmacnianiu przez przyzywanie Go w chwilach słabości.

Mocno akcentuje znaczenie wiary w życiu kapłana (s. 23-28), przywołując 
wręcz nieprawdopodobne stwierdzenie Prymasa Tysiąclecia „o niewierzących 
księżach”. Nie dopuszczając istnienia takiego absurdu podaje przykłady kapłanów 
odznaczających się heroiczną wiarą – bł. Michała Sopoćkę, bł. Jerzego Popiełusz-
kę i bł. Władysława Findysza.

W konkluzji rozważań na temat wiary w życiu kapłana oddał przekonanie, że 
„żyć wiarą, to przyjąć bezwarunkowo i bez zastrzeżeń słowo chrystusa, być Mu 
wiernym. […] Potrzeba nam zatem mieć wzrok utkwiony w chrystusa, potrzeba, 
abyśmy wpatrywali się w Niego, obecnego wśród nas w Eucharystii, byśmy znaj-
dowali chwilę czasu na adorację Najświętszego Sakramentu” (s. 26-27).

Mocno akcentuje znaczenie kultu Najświętszej Maryi Panny w życiu kapła-
na. Najważniejszym jego wyrazem powinno być, wg niego, naśladowanie Jej 
w posłuszeństwie Bożym zamysłom, rozpoznawanym dzięki Duchowi Świętemu 
(s. 15); powołuje się przy tym na nauczanie papieża Jana Pawła II (Pastores dabo 
vobis). Podkreśla, że naśladowanie Jej w „uwierzeniu” („Błogosławiona jesteś, któ-
raś uwierzyła, że spełnią się słowa wypowiedziane ci od Pana”) polega na bez-
względnym powierzeniu – oddaniu siebie Bogu („bezwzględnie powierzyła siebie 
Bogu”). Wartość obecności Maryi w życiu kapłana polega według ks. Misiurka na 
przeświadczeniu, że Maryja jest oparciem i przewodniczką w wierze (por. s. 28); 
dlatego postuluje: „Prośmy więc Maryję, aby była dla nas nie tylko wzorem, lecz 
i nieustającą pomocą na drodze wiary” (s. 28). Odwołał się do J 19-27: „Uczeń 
wziął ją do siebie”, kreśląc wartość bliskiej obecności Matki Bożej w życiu kapłana. 
Wyjaśnił, że obecność Maryi w życia kapłana ma nie tylko wymiar osobistej relacji 
z Matką chrystusa, lecz również uniwersalnej, właściwej i należnej wszystkim po-
wołanym do sakramentalnego kapłaństwa. Na uniwersalną więź Matki chrystusa 
z kapłanami Jej Syna wskazał On sam, nazywając Ją określeniem ogólnym – „Nie-
wiasta”. Przywołał Jej obecność w historii zbawienia, począwszy od typicznej Ewy 
i Niewiasty, „której Potomek zmiażdży głowę węża – szatana i szatańskie panowa-
nie (por. Rdz 3,15)”, poprzez Golgotę: „Niewiasto, oto syn Twój […]. Oto Matka 
Twoja” (J 19,26-27), aż po obecność w Kościele (por. Dz 1,14). Jej charyzmatem 
jest niesienie chrystusa światu – jak Elżbiecie (Łk 1,43), tak Kościołowi, w którym 
„mocą Ducha Świętego nieustannie rodzi Mistyczne ciało chrystusa […]”. Stąd 
przeświadczenie Profesora, że „obecnie wspólnota uczniów chrystusa potrzebuje 
Maryi i Jej ustawicznej obecności” i trzeba, by każdy „wziął Ją do siebie” (s. 92).

Rekolekcjonista głosi, że dla kapłana „modlitwa jest jedną z najważniejszych 
czynności dnia, a z pewnością najważniejszą, po sprawowaniu Eucharystii” (s. 68). 
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Postuluje ponadto, by była nie tylko obecna, ale również, by była ona coraz dosko-
nalsza. Wskazuje na wzór doskonałej modlitwy pozostawiony przez Jezusa chry-
stusa kierującego ją do miłosiernego i dobrego Ojca. Należy nadmienić, że Reko-
lekcjonista wykracza poza schemat napomnienia, zachęty i podkreślenia koniecz-
ności modlitewnego obcowania z Bogiem. Teolog, w kontekście modlitwy Jezusa 
chrystusa, a zwł. w odniesieniu do Modlitwy Pańskiej, konstruuje wyczerpujący 
wykład o modlitwie, poszerzony o historię rozwoju modlitwy w tradycji judeo-
chrześcijańskiej. Specyficznym kontekstem modlitwy chrześcijańskiej jest medy-
towanie w niej Męki Pańskiej przeżywanej na oczach Uczniów, „Weroniki”, cyre-
nejczyka. Modlitewne odniesienie do cierpień Zbawiciela jest szczególnie ważne 
w przypadku zaakceptowania, przyjęcia, czy zgody na cierpienia własne, a w przy-
padku kapłana zapomnienia własnych trudności na rzecz posługiwania innym. „Po-
winniśmy zatem wpatrywać się w przykład, jaki nam pozostawił Jezus chrystus. To 
On, nawet wisząc na krzyżu, nie mówił o własnych cierpieniach, lecz troszczył się 
o innych […]” Dlatego, „wyzbywając się egoizmu, nawet w obliczu nadchodzącej 
śmierci i zagrożenia życia wskutek doznanych cierpień, powinniśmy wznosić się 
ponad siebie, by z miłością kierować się do swoich braci i innych ludzi” (s. 85). 
Wskazuje też na jednoczącą wartość cierpienia – „cierpienie jednoczy człowieka 
z chrystusem przeżywającym mękę, ale i wywyższonym […] Rz 8,17” (s. 86).

Ksiądz prof. Jerzy Misiurek, nieodrodny uczeń mistrza ks.Wincentego Gra-
nata, a także dziedzic teologii uprawianej wcześniej na KUL-u przez profesorów 
ks. Antoniego Słomkowskiego czy o. Jacka Woronieckiego, dokłada się do ich 
dorobku zdobytego na KUL-u i kontynuuje wykreślony przez nich kierunek badań 
naukowych, zwłaszcza dotyczący teologii duchowości katolickiej. Potwierdza tak-
że ich dążenie do doskonałości życia w stanie kapłaństwa (należałoby wspomnieć, 
że dwaj z nich – ks. Granat i o. Woroniecki – oczekują na kanoniczne orzeczenie 
o świętości ich życia). Działaniem naukowym i duszpasterskim potwierdzili war-
tość obecności kapłanów w społeczności Kościoła i Uniwersytetu.

Skromna książka, zawierająca treść kilkudniowych rekolekcji kapłańskich 
w wykonaniu ks. Jerzego Misiurka, zdaje się być traktatem o kapłaństwie w Koś-
ciele katolickim po Soborze Watykańskim II i po okresie długiego pontyfikatu 
papieża Jana Pawła II, którego nauczanie, obejmując wszystkie sfery życia Koś-
cioła, w sposób szczególny dotyczyło stylu życia duchowego kapłanów. Warto, by 
sięgali po nią duchowni nie tylko przynależący do diecezji włocławskiej – postu-
lujący wydanie prezentowanej pozycji – ale również inni, mogący ją zdobyć za 
pośrednictwem „Gaudium” – Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej.
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Niniejszy wykaz publikacji, będący rezultatem działalności naukowo-badaw-
czej polskich historyków Kościoła z różnych ośrodków, jest kontynuacją inicjaty-
wy z wcześniejszych lat. Bieżący rejestr zawiera publikacje oraz zestaw wypromo-
wanych magisteriów i doktoratów – w takim samym ujęciu jak poprzednio1 – za 
rok 2013 oraz uzupełnienia za lata 2000-2012.

Mając świadomość, iż tego typu opracowanie z jednej strony wymaga ko-
niecznej dyscypliny dokumentalnej, z drugiej zaś stanowi bezcenną pomoc w co-

1 Zob. J. Walkusz, P. Janowski, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Koś-
cioła za lata 2000-2002, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 3(2004), s. 229-350; J. Wal-
kusz, P. Strycharski, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2003 
z uzupełnieniami za lata 2000-2002, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 4(2005), s. 295-
348; J. Walkusz, G. Teneta, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 
2004 z uzupełnieniami za lata 2000-2003, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 5(2006), 
s. 445-503; J. Walkusz, G. Teneta, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła 
za rok 2005 z uzupełnieniami za lata 2000-2004, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 
6(2007), s. 245-281; J. Walkusz, G. Teneta, Bibliografia podmiotowa polskich historyków 
Kościoła za rok 2006 z uzupełnieniami za lata 2000-2005, „Kościół w Polsce. Dzieje 
i Kultura” 7(2008), s. 309-370; J. Walkusz, G. Teneta, Bibliografia podmiotowa polskich 
historyków Kościoła za rok 2007 z uzupełnieniami za lata 2000-2006, „Kościół w Polsce. 
Dzieje i Kultura” 8(2009), s. 331-386; J. Walkusz, G. Teneta, Bibliografia podmiotowa 
polskich historyków Kościoła za rok 2008 z uzupełnieniami za lata 2000-2007, „Kościół 
w Polsce. Dzieje i Kultura” 9(2010), s. 467-533; J. Walkusz, R. Starzak, Bibliografia pod-
miotowa polskich historyków Kościoła za rok 2009 z uzupełnieniami za lata 2000-2008, 
„Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 10(2011), s. 295-365; J. Walkusz, M.R. Górniak, 
Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2010 z uzupełnieniami za 
lata 2000-2009, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 11(2012), s. 253-312; J. Walkusz, 
M.R. Górniak, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2011 z uzu-
pełnieniami za lata 2000-2010, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 12(2013), s. 233-
297; J. Walkusz, M.R. Górniak, Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła 
za rok 2012 z uzupełnieniami za lata 2000-2011, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 
13(2014), s. 317-380.



324  BIBLIOGRAFIA

dziennych przedsięwzięciach badawczych, wypada nam serdecznie podziękować 
wszystkim autorom-historykom za życzliwość i zdecydowaną gotowość do współ-
pracy, a zarazem prosić – szczególnie nieuwzględnionych dotąd badaczy przeszło-
ści kościelnej – o dalsze nadsyłanie swoich materiałów.
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wieku. Wyd. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 
(Łódź 1969-1971, Wrocław 1971-1991, Warszawa 1993-
1996), red. T. Wolsza i in., Pułtusk 1996-
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EłcStTeol – „Ełckie Studia Teologiczne” (wcześniej ukazywały się pod 
nazwą „Lux Veritatis” – 1999). Wyd. Instytut Teologiczny 
Diecezji Ełckiej, red. S. Strykowski, Ełk 2000-2005.

EncBP – Encyklopedia „białych plam”, Wyd. Polskie Wydawnictwo 
Encyklopedyczne, red. A. Winiarczyk (t. I-XVIII) i E. Gigi-
lewicz (suplement – t. XIX-XX), Radom 2000-2006.

EncK – Encyklopedia katolicka, Wyd. Towarzystwo Naukowe Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, t. VIII 
(2000) – red. B. Migut, E. Gigilewicz; t. IX (2002) – red. 
B. Migut, R. Sawa; t. X (2004), XI (2006), XII (2008) 
– red. E. Ziemann, R. Sawa; t. XIII (2009), XIV (2010), 
XV (2011), XVI (2012), XVII (2012), XVIII (2013), XIX 
(2013) – E. Gigilewicz; Lublin 1973-

EncKr – Encyklopedia Krakowa, Wyd. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, red. D. Kalisiewicz, A.H. Stachowski, Kraków 2000.

EncPed XXI w. – Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wyd. Wydawni-
ctwo Akademickie „Żak”, red. E. Różycka (t. I-VII oraz su-
plement A-Ż) i U. Śmietana (t. IV), Warszawa 2003-2010.

FHCr – „Folia Historica cracoviensia”. Wyd. Wydział Historii Koś-
cioła Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersy-
tetu Jana Pawła II), red. A. Bruździński, T. Gałuszka i in., 
Kraków 1989-

GłOP – „Głos Ojca Pio”. Dwumiesięcznik wydawany przez Kra-
kowską Prowincję Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, 
red. K czeczko, J. Świątkiewicz i in., Kraków 2000-

GłTChr – „Głos Towarzystwa chrystusowego”. Miesięcznik Towa-
rzystwa chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (tytuł 
poprzedni „Głos Seminarium Zagranicznego”; 2003-2007 
dwumiesięcznik, od 2008 miesięcznik), red. E. Strycharz, 
Poznań 2003-

GN – „Gość Niedzielny”. Ogólnopolski tygodnik katolicki wy-
dawany w Katowicach [początkowo związany z Górnym 
Śląskiem], Wyd. Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej, red. 
M. Gancarczyk, T. Jaklewicz i in., Katowice 1923-1939, 
1945-

Ignatianum – Akademia Ignatianum w Krakowie (do września 2011 roku 
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” 
w Krakowie; od 1 października 2011 roku posługuje się 
obecną nazwą – Akademia Ignatianum w Krakowie). W ra-
mach Wydawnictwa Ignatianum wydawany jest „Rocznik 
Filozoficzny Ignatianum. The Ignatianum Philosophical ye-
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arbook [1988-1999 jako Rocznik Wydziału Filozoficznego 
Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 2000-2011: Rocz-
nik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-
-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie; Rocznik Wydziału 
Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie]

IT Cz – Instytut Teologiczny w częstochowie (obecnie Wyższy 
Instytut Teologiczny im. NMP Stolicy Mądrości; powstał 
1.08.1967 roku jako Studium Dokumentacji Soborowej przy 
Referacie Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w częstocho-
wie, od 1.04.1969 roku za zgodą rzymskiej Kongregacji pro 
Institutione catholica posługiwano się nazwą Instytut Do-
kumentów Soborowych Diecezji częstochowskiej)

IT Sand – Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w San-
domierzu (erygowany 21.10.1992 roku przez bpa ordyna-
riusza diecezji sandomierskiej Wacława Świerzawskiego 
pod nazwą Instytut Liturgiczny im. bł. Michała Giedroy-
cia; obecną nazwę uczelnia przyjęła 1.06.1993 roku, a od 
6.09.1993 roku zawarła umowę o współpracy z ówczes-
nym Wydziałem Teologicznym Papieskiej Akademii Teo-
logicznej, obecnie Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie)

KDP – „Kronika Diecezji Przemyskiej” (1901-1962 miesięcznik, 
1963-1991 dwumiesięcznik, 1992 kwartalnik; od 1993 
„Kronika Archidiecezji Przemyskiej”). Od 1960 roku organ 
urzędowy diecezji przemyskiej (czasopismo nie ukazywało 
się w latach 1940-1946 i 1950-1956; numeracja roczników 
zachowana), Przemyśl 1901-1992.

KDS – „Kronika Diecezji Sandomierskiej” [miesięcznik; 1982-
1992 „Kronika Diecezji Sandomiersko-Radomskiej”], Wyd. 
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, red. J. Krasiń-
ski i in., Sandomierz 1992-

KDWł – „Kronika Diecezji Włocławskiej”, Wyd. Wydawnictwo 
Kurii Diecezjalnej we Włocławku [do 1926 roku „Kronika 
Diecezji Kujawsko-Kaliskiej”, od 2006 „Miesięcznik Die-
cezji Włocławskiej”], red. M. Morawski, Włocławek 1907-
2005.

KMWarm – „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” [1946-1950 „Ko-
munikaty Działu Informacji Naukowej”]. czasopismo po-
święcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej. 
Kwartalnik naukowy Towarzystwa Badań Naukowych 
i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
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w Olsztynie, red. W. Wrzesiński, G. Jasiński, J. Kiełbik i in., 
Olsztyn 1957-

KNOB – „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” [od 1998 roku czasopis-
mo wychodzi jako dodatek do „Niedzieli”, wydanie Szcze-
cin – Kamień Pomorski, przejmując oznaczenie rocznika 
41(1998) i numerację w obrębie roku], Wyd. Szczecińskie 
Wydawnictwo Diecezjalne „Ottonianum”, red. G. Wejman 
i in., Szczecin 1989-

KrIns – „Kronika Inspektorialna” [miesięcznik 2000-2004, od 2008 
roku kwartalnik], Wyd. Towarzystwo Salezjańskie – Inspek-
toria pod wezwaniem św. Wojciecha z siedzibą w Pile, Piła 
2000-

KrMPoz – „Kronika Miasta Poznania”. Miesięcznik [wcześniej kwar-
talnik] poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania. 
Organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, red. 
J. Wiesiołowski, D. Książkiewicz-Bartkowiak i in., Poznań 
1923-

KrRA – „Krakowski Rocznik Archiwalny”, Wyd. Archiwum Naro-
dowe w Krakowie, red. K. Follprecht, B. Lesiak-Przybył 
i in., Kraków 1995-

LDR – Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w la-
tach 1945-1989, tomy: I (2002), II (2003), III (2006), Wyd. 
„Verbinum” Wydawnictwo Księży Werbistów, red. J. My-
szor, Warszawa 2002-2006.

ŁdzStTeol – „Łódzkie Studia Teologiczne”. Wyższe Seminarium Du-
chowne w Łodzi, Wyd. Archidiecezjalne Wydawnictwo 
Łódzkie, red. J. Lewandowicz, R. Piwowarczyk, D. Kuchar-
ski i in., Łódź 1992-

ŁWD – „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”. Pismo urzędowe 
diecezji łomżyńskiej, Wyd. Łomżyńska Kuria Diecezjalna, 
red. T. Śliwowski, J. Krupka, A. Szurawski, Łomża 1986-

MK – „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”. Eccle-
sia catholica, Wyd. Kuria Metropolitalna w Poznaniu [1947-
1948 Kuria Arcybiskupia w Poznaniu], red. M. Szczepaniak 
i in., Poznań 1946-

MDPelp – „Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej”. Urzędowe pismo okól-
ne Kurii Biskupiej Pelplińskiej, Wyd. Wydawnictwo Diece-
zjalne, red. T. Brzeziński, Pelplin 1992-

MPPł – „Miesięcznik Pasterski Płocki”. Organ urzędowy diecezji 
płockiej, Wyd. Kuria Diecezjalna Płocka, red. A. Janicki, 
Płock 1906-
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MSDB – „Don Bosco” Magazyn Salezjański. [Dwu]miesięcznik To-
warzystwa Salezjańskiego Dom „Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych”. Polska edycja „Il Bollettino Salesiano” 
założonego w 1877 roku, Wyd. Towarzystwo Salezjańskie 
Inspektoria Krakowska, red. A. Świta, M. Kwaśniewski 
i in., Poznań 2000-

NA – „Nasza Arka”. Miesięcznik rodzin katolickich, Wyd. Wy-
dawnictwo AZ S.c., red. J. Dulińska, Kraków 2001-

NCz – „Niedziela częstochowska”. Tygodnik katolicki (pierwszy 
numer ukazał się 4.04.1926 z podtytułem „Tygodnik dla ludu 
katolickiego diecezji częstochowskiej. Ilustrowany tygodnik 
katolicki diecezji częstochowskiej”. Redaktorem naczelnym 
był ks. Wojciech Mondry. W 1937 redaktorem został ks. Sta-
nisław Gałązka. W latach 1928-1937 wydawany był „Kalen-
darz Jasnogórski”, „Niedziela dla Dzieci” oraz wiele dodat-
ków parafialnych. Po wojnie pismo wznowiono w kwietniu 
1945. Redaktorem został ks. Antoni Marchewka, którego po 
aresztowaniu zastąpił w sierpniu 1947 ks. Marian Rzeszewski 
(do czerwca 1948). W 1953 czasopismo zostało zawieszone, 
wznowione w 1981 – pierwszy numer ukazał się 7.06. a re-
daktorem naczelnym został ks. Ireneusz Skubiś, Wyd. często-
chowska Kuria Metropolitalna, red. L. Dutkiewicz [honorowy 
red. naczelny I. Skubiś], Łódź 1926-1939, 1945-1953, 1981-

NDz – „Nasz Dziennik”. Ogólnopolska gazeta codzienna o profi-
lu katolicko-narodowym, Wyd. „Spes” Spółka z o.o., red. 
E. Sołowiej [wcześniej A. Zawisza, A. Górski, E. Nowina-
-Konopka], Warszawa 1998-

NŁdz – „Niedziela Łódzka”. Tygodnik katolicki (od 1996 roku do-
datek regionalny – Łódź), Wyd. Łódzka Kuria Metropolital-
na, red. A. Skopińska, Łódź 1996-

NP – „Nasza Przeszłość”. Studia z dziejów Kościoła i kultury 
katolickiej w Polsce (Notre Passé: études sur l’histoire de 
l’Église et de la culture catholique en Polotne), Wyd. In-
stytut Wydawniczy Księży Misjonarzy, red. W. Umiński, 
T. Bałuka i in., Kraków 1946-

NPrz – „Niedziela Przemyska”. Tygodnik katolicki (od 1996 roku 
dodatek regionalny – Przemyśl), Wyd. Przemyska Kuria 
Metropolitalna, red. Z. Suchy, Rzeszów 1994-

NPW – „Nowy Przegląd Wszechpolski”. Dwumiesięcznik Polaków 
w Kraju i na Obczyźnie, Wyd. Agencja Wydawniczo-Rekla-
mowa „Promotor”, red. A. Turek, Lublin 1994-
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NRz – „Niedziela Rzeszowska”. Tygodnik katolicki (od 2006 roku 
dodatek regionalny – Rzeszów), Wyd. Rzeszowska Kuria 
Diecezjalna, red. J. Kula, Rzeszów 2006-

NZL – „Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” [od 1998 roku doda-
tek regionalny: Zamość – Lubaczów], Wyd. częstochowska 
Kuria Metropolitalna, red. T. Bordzań, częstochowa 1994-

NŻ – „Nowe Życie”. Religia, kultura, społeczeństwo: dolnoślą-
skie pismo katolickie, Wyd. Kuria Metropolitalna Wrocław-
ska, red. Z. Stokłosa, Wrocław 1983-

OBnK – „Ostra Brama nad Kamienną”. Biuletyn niedzielny Sanktua-
rium Matki Bożej Ostrobramskiej [w latach 1991-1994 pis-
mo powielano na ksero, pierwszy drukowany numer ukazał 
się 23. 10. 1994 roku], red. B. Piasta, Skarżysko-Kamienna 
1994-

PAT Kr – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (obecnie Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

PAT Kr ITKM – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Instytut Teo-
logiczny Księży Misjonarzy [obecnie Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II w Krakowie; od 1973 roku Instytut Teologicz-
ny Księży Misjonarzy rozpoczął współpracę naukową z Pa-
pieskim Wydziałem Teologicznym, a od 1981 roku z Wy-
działem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie]

Perspectiva – „Perspectiva”. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 
[półrocznik], Wyd. Papieski Wydział Teologiczny we Wroc-
ławiu – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legni-
ckiej, red. B. Drożdż, S. Araszczuk, K. Jaworska i in., Leg-
nica 2002-

PR WZM ZNH – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Wy-
dział Zarządzania i Marketingu, Zakład Nauk Humanistycz-
nych

PSB – Polski słownik biograficzny. Wyd. Wydawnictwo Akademii 
Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (realizowane przez 
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN), tomy: 
XLI (2002), XLII (2003-2005), XLIII (2005-2006), XLIV 
(2006-2007), XLV (2008-2009), XLVI (2009-2010), XLVII 
(2010-2011), XLVIII (2012-2013), XLIX – z. 200, 201); 
uzupełnienia i sprostowania do tomów I-XL (2002), red. 
A. Romanowski, M. czeppe, S.T. Sroka i in., Kraków 1935-

PWT Wr – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
PWT Wwa – Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
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PZH – „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” [czasopismo nie-
regularne], Wyd. Wydawnictwo „Rys”, red. A. czabański, 
Poznań 2003-

PzStTeol – „Poznańskie Studia Teologiczne” [półrocznik]. Studia The-
ologica Posnaniensia, Wyd. Uniwersytet im. Adama Mi-
ckiewicza – Wydział Teologiczny, red. B. Kochaniewicz 
i in, Poznań 1972-

RA BI WSP Cz – „Res Academicae”. Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w częstochowie (od nr 6/2004 podtytuł Biu-
letyn informacyjny Akademii im. Jana Długosza w często-
chowie zmiana nazwy wydawcy: Akademia im. Jana Dłu-
gosza w częstochowie), red. M. Makowski, częstochowa 
1997-

RBL – „Ruch Biblijny i Liturgiczny” [De Actione Biblica et Litur-
gica] kwartalnik poświęcony Biblii i liturgii, Wyd. Polskie 
Towarzystwo Teologiczne w Krakowie, Sekcja Biblijno-
-Liturgiczna, red. S. Wronka, S. Jędrzejewski i in., Kraków 
1948-

RHK – „Roczniki Historii Kościoła” Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Annales de l’Histoire de l’Église; 
Annals of church History [kontynuuje również numerację 
„Roczników Teologicznych”], Wyd. Towarzystwo Nauko-
we Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
red. J. Walkusz, T. Moskal i in., Lublin 2009-

RSal – „Rodzina Salezjańska” Biuletyn Inspektorii św. Wojciecha 
z siedzibą w Pile, red. I. Bryłka i in., Piła 2002-

RoczTeol – „Roczniki Teologiczne” Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego (Annales de Théologie = Annals of Theology), Wyd. 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, kom. red. H. Ordon, A. Tronina, Lublin 1992-2008.

RoczWin – „Roczniki Wincentyńskie”. Wyd. Wydawnictwo Księży 
Misjonarzy św. Wincentego a Paulo [kwartalnik 1981-1993, 
czasopismo nie ukazywało się w latach 1994-2002,], red. 
S. Rospond, Kraków 1981-1993, 2003-

RTKat – „Rocznik Teologii Katolickiej” („Rocznik Teologii Kato-
lickiej Uniwersytetu w Białymstoku”), Wyd. Uniwersytet 
w Białymstoku. Międzywydziałowa Katedra Teologii Kato-
lickiej, red. A. Proniewski i in., Białystok 2002-

RV – „Resurrectio et Vita” (wcześniejszy tytuł „Rok święty”). 
Pismo Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, red. A. Na-
piecek, Kraków 1933-
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RWP – „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum 
w Krakowie” (2000-2002 jako „Rocznik Sekcji Pedagogi-
ki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej 
»Ignatianum« w Krakowie”, następnie Wyższej Szkoły 
Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie), red. 
W. Kubik, G. Łuszczak, J. Nosal i in., Kraków 2003-

SBDML – Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej 
obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, 
Wyd. Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, red. 
J. Krętosz, M. Pawłowiczowa, Opole 2007.

SCh – „Saeculum christianum”. Pismo historyczno-społeczne 
[półrocznik], Wyd. Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (do 
1999 roku Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Kościel-
nych Nauk Historycznych i Społecznych), red. W. Graczyk 
i in., Warszawa 1994-

SHCSR – „Spicilegium Historicum congregationis SSMI Redemptoris” 
[półrocznik]. Istituto storico della congregazione del Santissi-
mo Redentore, collegium S. Alfonsi de Urbe, Roma 1953-

SPTK – Słownik polskich teologów katolickich, t. IX (2006; A-Z) 
stanowi kontynuację obejmującą biogramy teologów zmar-
łych w latach 1994-2003 [wcześniejsze: I (1981; A-G) – 
red. M. Banaszak i in.; t. II (1982; H-Ł), III (1982; M-R), 
IV (1983; S-Ż) – H.E. Wyczawski, V (1983; A-J), VI (1983; 
K-P), VII (1983; R-Z) – L. Grzebuień, t. VIII (2006) – 
J. Mandziuk]. Lexicon theologorum catholicorum Poloniae, 
Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego [wcześniej Akademia Teologii Katolickiej], red. 
J. Mandziuk, Warszawa 1981-

StClar – „Studia claromontana” [Studia Jasnogórskie], Wyd. Wy-
dawnictwo Zakonu Ojców Paulinów, red. J. Zbudniewek, 
J. Dzięgielewski, T. Krawczak i in., częstochowa 1981-

StDRad – „Studia Diecezji Radomskiej”, Wyd. Radomskie Wydawni-
ctwo Diecezjalne „Ave”, red. Z.M. Niemirski, Radom 1998-

StElb – „Studia Elbląskie”. Wyd. Wyższe Seminarium Duchowne 
Diecezji Elbląskiej, red. S. Ewertowski, Z. Bieg, W. Borow-
ski i in. Elbląg 1999-

StEłc – „Studia Ełckie” [kwartalnik od 2013 roku, rocznik w latach 
2006-2012; 1999 „Lux Veritatis”; 2000-2005 „Ełckie Studia 
Teologiczne”], Wyd. Wydawnictwo Diecezjalne „Adalberti-
num”, red. A. Skowroński i in., Ełk 2006-
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StFran – „Studia Franciszkańskie”. Studia Franciscana, Wyd. Ojco-
wie Franciszkanie, red. S.B. Tomczak, Poznań 1984-

StPar – „Studia Paradyskie”. Studia Paradisensia, Wyd. Wyższe Se-
minarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 
Uniwersytet Szczeciński. Instytut Filozoficzno-Teologiczny 
im. Edyty Stein Wydział Teologiczny – Sekcja w Paradyżu 
(wcześniej Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne), 
Gościkowo-Paradyż 1985-1992, Paradyż 1993-2000, Po-
znań 2001-2002, red. G. chojnacki, J. Stoś, Szczecin–Para-
dyż 2003-

StPelp – „Studia Pelplińskie”. Rocznik Diecezji Pelplińskiej, Wyd. 
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej, red. 
J. Szulist i in., Pelplin 1969-

StPł – „Studia Płockie”. Wyd. Płocki Instytut Wydawniczy, red. 
I. Mroczkowski, Płock 1973-

StPo – „Studia Polonijne”, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Ośrodek 
Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym – Wy-
dział Nauk Humanistycznych KUL Jana Pawła II, red. 
J. Gołębiowski i in., Lublin 1976-

StRz – „Studia Rzeszowskie”. Wyd. Instytut Europejskich Studiów 
Społecznych w Rzeszowie, Instytut Pamięci Narodowej – 
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 
red. J. Draus, Rzeszów 1995-

StSalet – „Studia Saletyńskie”. Wyd. Wydawnictwo La Salette Księ-
ży Misjonarzy Saletynów, red. J. Kopciński, Kraków 2000-

StSand – „Studia Sandomierskie”. Teologia, filozofia, historia, Wyd. 
Wydawnictwo Diecezjalne, (1980-2003 rocznik, 2004-2010 
kwartalnik, obecnie półrocznik), red. B. Stanaszek i in., 
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(XVI-XVIII wiek), Olsztyn 2013.

B. A r t y k u ł y:
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skich, red. E. Gigilewicz, W. Pałęcki, S. Zych, Kolbuszowa 2012, s. 47-66 
[wespół z K. Geryn].

Wokół początków sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, „Zwiastowanie” 
21(2012), nr 3, s. 113-115.

Wstęp, w: Madonna z Puszczy. Sanktuarium Matki Bożej Patronki Leśników, Pani 
Ziemi Kolbuszowskiej w Ostrowach Tuszowskich, Kolbuszowa 2012, s. 7-8 
[współred. E. Gigilewicz, W. Pałęcki].

Z dziejów parafii Cmolas w okresie przedrozbiorowym (wybrane zagadnienia), 
„W blasku Przemienienia”. Dodatek lokalny do tygodnika rodzin katolickich 
„Źródło” 2012, nr 26, s. 12-14.

c. R e c e n z j e:
Reaktywowanie duszpasterstwa w diecezjach żytomierskiej i kamienieckiej. Mate-

riały źródłowe Kurii Diecezjalnej w Łucku 1941-1945, wybór, wstęp i opraco-
wanie M. Dębowska, Rzeszów 2010, w: StPo 33(2012), s. 185-187.

Walkusz J., Minister Ecclesiae et hominum, czyli ksiądz Wawrzyniec Wnuk, jego 
życie i dzieło, Pelplin 2010, w: „Teka Komisji Historycznej [Oddziału PAN 
w Lublinie]” 10(2013), s. 159-160.
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KS. BOLESŁAW MIcEWSKI cR

KSIĄDZ JAN MARIAN TRACZYŃSKI CR (1922-2014)

Jan M. Traczyński pochodził z Kielecczyzny. Urodził się 14 lipca 1922 r. 
w Lasocinie (w Przysiółku Las Słaboszowski) koło Opatowa, w diecezji san-
domierskiej. Był synem Stanisława i Anieli z domu Piwnik. Ochrzczony zo-
stał w Lasocinie. Bierzmowany był 20 maja 1937 r. w Krakowie. Tu kontynu-
ował naukę w szkole średniej od 1935 r.; był wychowankiem internatu zmar-
twychwstańców. Zgłosił się do krakowskiego nowicjatu 11 stycznia 1941 r., 
a 15 sierpnia 1942 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Studiował na tajnym 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wyzwoleniu konty-
nuował studia na tej uczelni z historii Kościoła. Święcenia kapłańskie otrzymał 
4 lipca 1948 r. Promotorem jego rozpraw Działalność misji polskiej w Pary-
żu 1842-1904 (1948) i Działalność kościelna biskupa Gembickiego (1951) był 
ks. abp M. Godlewski. W tym czasie był też socjuszem mistrza nowicjatu. Od 
1951 r. pracował w Poznaniu. Uczył religii młodzież szkoły średniej. Od 1952 r. 
był rektorem alumnatu w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Pozna-
niu; wykładał klerykom historię Kościoła. W 1960 r. został sekretarzem Za-
rządu Prowincji, a rok później również proboszczem parafii Zmartwychwstania 
Pańskiego. W latach 1969-1972 był prowincjałem, a do 1975 r. jego zastęp-
cą. W tym czasie kontynuował badania historyczne do dziejów wspólnoty. Ich 
uwieńczeniem jest praca zbiorowa pod jego redakcją Zmartwychwstańcy w Pol-
sce (Poznań 1954). Odczytywał z mikrofilmów i rękopisów spuściznę pierw-
szych zmartwychwstańców. W latach 1983-1986 pomagał w Rzymie księdzu 
J. Iwickiemu w opracowywaniu historii swej wspólnoty. Od roku 1986 pomagał 
w duszpasterstwie w parafii Wniebowzięcia NMP – zmartwychstańcy – w Zło-
cieńcu (koszalińskie). W latach 1987-1993 był przełożonym domu zakonnego 
zmartwychwstańców w Kościerzynie. Następnie mieszkał w Krakowie: spowia-
dał kleryków, wykładał im dzieje wspólnoty. W dalszych latach opracował okres 
delegatury generalnej w Polsce i dużo listów ks. H. Kajsiewicza. Zmarł 12 stycz-
nia 2014 r. w Krakowie w 92. roku życia, 73. powołania i 65. kapłaństwa. ciało 
jego pochowano na cmentarzu Rakowickim w grobowcu zmartwychwstańców. 
Był człowiekiem pracowitym i skromnym.
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Jubileusz siedemdziesięciopięciolecia istnienia Zgromadzenia Pańskiego w Po-

znaniu, „Resurrectio et Vita” 8(1999) nr 4-5, s.120-121.
Ojciec Paweł Smolikowski ofiarą kryzysu Zgromadzenia związanego z konstytu-

cjami roku 1902, „Resurrectio et Vita” 15(2006), nr 3, s. 51-55.
Delegatura Polska Zmartwychwstańców w latach 1934-1948, Kraków 2007, 

ss. nlb. 4, 76.
Moje prowincjalstwo po trzydziestu pięciu latach, „Resurrectio et Vita” 18(2009), 

nr 1/2, s. 14/16.
Odczytał z rękopisów, przepisał i opr. [z J. Mrówczyńskim]: Ojciec Piotr Seme-

nenko cR, Listy, t. II, Rzym 1986, ss. 370.
Odczytał z rękopisów, przepisał i opr.: Ojciec Piotr Semenenko cR, Listy, t. V-VI, 

Rzym 1988-1998, ss. I-II, 250, 201.
Odczytał z rękopisów, przepisał i opr.: Hieronim Kajsiewicz cR, Listy, t. I-X, 

Rzym 2004-2012.
Red.: Zmartwychwstańcy w Polsce, Poznań 1954, s. 103.
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KS. RAFAŁ SZcZUROWSKI

JAN KRACIK – PREZBITER, HISTORYK (1941-2014)

Tyle wyczytać można z inskrypcji nagrobnej na jednej z mogił cmentarza pa-
rafialnego w Krakowie-Bielanach. Za lapidarnością tego napisu kryje się jednak 
dzieło życia i osiągnięć naukowych ks. prof. dr. hab. Jana Kracika – duchowne-
go diecezji krakowskiej, wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie, wybitnego znawcy kościelnej przeszłości, inspirującego autora dzieł 
historycznych i publicystycznych. „Jego książki – pisał ks. Adam Boniecki w re-
cenzji publikacji wydanej tuż przed śmiercią Księdza Profesora – są spełnieniem 
ważnego postulatu fides quaerens intellectum – wiara, która szuka zrozumienia. 
Historia jest w nich rzeczywiście nauczycielką życia i pomaga zrozumieć to, co 
mamy dzisiaj” („Książki w Tygodniku. Magazyn Literacki” 1-2(2014), s. 19). I to 
za tę lekcję rozumienia minionego czasu kształtującego teraźniejszość oraz za po-
stawę życiową i posługę kapłańską, dziękowali liczni uczestnicy liturgii pogrzebo-
wej zgromadzeni 2 maja 2014 r. w bazylice pw. św. Floriana w Krakowie, żegnając 
Księdza Profesora Jana.

Jan Kracik, syn Antoniego i Katarzyny z domu Bachórz, urodził się 11 listopa-
da 1941 r. w Spytkowicach k. chabówki. Był najstarszy z rodzeństwa – po nim na 
świat przyszło jeszcze czterech braci i dwie siostry. Do szkoły podstawowej uczęsz-
czał w rodzinnej miejscowości w latach 1948-1955. Po jej ukończeniu kontynuował 
naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Jordanowie (w latach 1955-1959). W obu 
szkołach rozwijał zainteresowanie przeszłymi dziejami. Historia stawała się jego 
pasją, co potwierdzał w konkursach wiedzy z tej dziedziny nauki. Po latach Ksiądz 
Profesor ze szczerością wspominał o jednym z takich konkursów, kiedy to przed-
stawił dwie prace. Jedną podpisał własnym imieniem i nazwiskiem, drugą kolegi. 
Wygrała ta druga. Musiał więc wyjaśniać co zaszło. Nagrodę otrzymał.

Po maturze w 1959 r. Jan Kracik nie poszedł jednak na historię, ale złożył 
papiery do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie do kapłaństwa 
przygotowywał się zgodnie z obowiązującym wówczas modelem. Przyjął kolejno: 
tonsurę (17 kwietnia 1962), minorki (23 maja 1962), subdiakonat (15 listopada 
1964) i diakonat (21 grudnia 1964). W tym też okresie, będąc jednym z redaktorów 
wznowionego w 1964 r. pisma kleryckiego „Novum Tempus Liberum”, ujawnił 
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swój talent pisarski. W tamtych próbach literackich alumna Kracika zauważyć się 
daje wrażliwość na wagę słowa, interesującą narrację, trafność i zwięzłość prze-
kazu, wyrafinowany humor – cechy tak charakterystyczne jego późniejszego stylu 
pisania. Zwieńczeniem seminaryjnego kształcenia i formowania były święcenia 
kapłańskie, które przyjął 11 kwietnia 1965 r. w katedrze wawelskiej z rąk abpa 
Karola Wojtyły.

Jako neoprezbiter, ks. Jan Kracik skierowany został z dniem 21 sierpnia 
1965 r. na wikariat w Żywcu-Zabłociu, gdzie przebywał do sierpnia następnego 
roku, i gdzie pozostawił po sobie wspomnienie pobożnego i zaangażowanego 
duszpastersko kapłana. Odchodząc z żywieckiej parafii, pracę wikariusza zamie-
nił na studia z historii Kościoła. W 1966 r. podejmuje je, najpierw w Krakowie, 
a od 1967 r. na KUL-u, kończąc doktoratem w 1972 r. Dysertację doktorską za-
tytułowaną Duszpasterstwo parafialne w dekanacie Nowa Góra w 1. poł. XVIII 
wieku napisał pod kierunkiem ks. prof. Mieczysława Żywczyńskiego, od którego 
uczył się warsztatu niezbędnego historykowi oraz odwagi i samodzielności w sta-
wianiu pytań badanym archiwaliom, a zarazem w udzielaniu na nie odpowiedzi. 
Przyswajał także proste prawdy cenne w życiu każdego człowieka. Profesor Jan 
opowiadał, jak jego mistrz zwrócił mu uwagę na wartość czasu i jego dobre wyko-
rzystanie, przypominając, że również na spotkania w kwestiach naukowych należy 
się wcześniej umawiać. Z pewnością ta uwaga zapadła w świadomość Księdza 
Profesora bardzo mocno, bo zawsze starał się wyzyskiwać posiadany czas racjo-
nalnie i maksymalnie. Okres lubelski to także zafascynowanie tekstami Tadeusza 
Żychiewicza. Ksiądz Profesor otwarcie przyznawał, że wiele mu pomogły, zwłasz-
cza w rozumieniu Kościoła w duchu ustaleń Soboru Watykańskiego II.

Po doktoracie, ks. Kracik, przez rok przebywał na stypendium w Louvain, 
uczęszczając na seminarium naukowe ks. prof. Rogera Auberta – wybitnego znaw-
cy historii Kościoła XIX i XX wieku. W louvańskim ośrodku uniwersyteckim 
zapoznał się z nieco odmiennym od rodzimego warsztatem pracy, kierunkiem 
zainteresowań oraz stylem prowadzonych zajęć. Ten zagraniczny pobyt zakończył 
kwerendą w archiwum watykańskim i archiwach wiedeńskich. Do kraju wrócił 
w 1973 r., rozpoczynając wykłady z historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym w Krakowie. Od tego też momentu jego kariera naukowa nabrała tem-
pa. 1 października 1974 r. zatrudniony został na stanowisku adiunkta. Pięć lat póź-
niej, tj. 23 października 1979 r., uzyskał stopień doktora habilitowanego na podsta-
wie rozprawy zatytułowanej Vix venerabiles. Z dziejów społecznych niższego kleru 
parafialnego w archidiakonacie krakowskim XVII-XVIII wieku. Konsekwencją zaś 
tego osiągnięcia było mianowanie go na stanowisko docenta. Stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego uzyskał 8 maja 1990 r., tytuł profesora nauk humanistycznych 
30 listopada 1998 r., a profesora zwyczajnego 1 grudnia 2008 r. co istotne, te dum-
nie brzmiące stanowiska i tytuły z datami ich nadawania były efektem wytężonej 
pracy ks. Kracika dla uczelni, nauki i Kościoła.
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Gdy w 1981 r. Jan Paweł II przekształcił Papieski Wydział Teologiczny 
w Krakowie w Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie (obecnie Uniwer-
sytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Ksiądz Profesor wziął czynny udział 
w opracowywaniu struktury i programu studiów nowo powstałego Wydziału Hi-
storii Kościoła. W czerwcu 1982 r. został również wybrany prodziekanem tegoż 
Wydziału. Jednak w połowie kadencji, w maju 1984 r., złożył rezygnację z pełnio-
nej funkcji. O powodach tego posunięcia nigdy nie wspominał, za to wyjaśniają 
je zachowane dokumenty. Rezygnacją Profesor zaprotestował przeciw usunięciu 
z publikacji posesyjnej (z uczelnianego czasopisma „Analecta cracoviensia”) jego 
tekstu o św. Kazimierzu. Przekonywał w nim, iż w żywotach świętych łatwiej od-
naleźć propagowany i pożądany wzorzec świętego i świętości, niż realny wizeru-
nek czczonego wyznawcy chrystusa. Lecz to co dzisiaj przyjmowane jest za oczy-
wistość, wówczas uznano za kontrowersję, dlatego też nie opublikowano artykułu 
ks. dr. hab. Jana Kracika. Ten dostrzegł w tym postępowaniu naruszenie zasad 
funkcjonowania myśli w środowisku naukowym. I pomimo próśb Rady Wydziału 
o cofnięcie rezygnacji, swojej decyzji nie zmienił. W kolejnych latach będzie też 
konsekwentnie odmawiał przyjęcia proponowanych mu na Wydziale różnorakich 
stanowisk. Wyjątkiem było reprezentowanie Wydziału Historii Kościoła w latach 
1988-1994 w Senacie Akademii.

Nieabsorbowany dodatkowymi zadaniami uczelnianymi, mógł Ksiądz Profesor 
poświęcić się nauce i dydaktyce. Będąc kierownikiem Katedry Historii Kościoła 
w czasach Nowożytnych wypromował 6 doktorów, 5 licencjatów, 100 magistrów. 
Uczniów traktował po partnersku. Szanował ich odrębność i indywidualność. ce-
nił samodzielność. Nie ponaglał w trakcie opracowywania wybranego zagadnienia. 
Przede wszystkim, w ciągu 40 lat pracy kolejnym rocznikom adeptów teologii i hi-
storii tłumaczył dzieje Kościoła. A tłumaczenie to wyróżniało się bogactwem treści, 
interesującą interpretacją faktów oraz ekspresyjnym przekazem, choć nie pozba-
wionym mankamentów. Profesor mówił szybko, więc zwłaszcza nowi słuchacze 
jego wykładów musieli oswoić się z prędkością, z którą docierały do nich kolejne 
informacje. Wysiłek koncentracji jednak się opłacał. Przekładał się na zwiększoną 
zasobność wiedzy historycznej oraz na nowatorskie do niej podejście.

Tylko sporadycznie mogli się o tym przekonać uczestnicy sympozjów i sesji 
naukowych, bo Ksiądz Profesor bywał na nich epizodycznie. W autoreferacie przed 
profesurą wyjaśniał, skąd się to brało: „Na wszelkich sympozjach naukowych by-
wam rzadko, głównie z braku przekonania do efektywności tej formy komunikacji 
myśli. Wolę lekturę, kwerendę archiwalną, pisanie” (Archiwum Wydziału Historii 
i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, b. sygn., teczka personalna: ks. Jan Kracik). 
I rzeczywiście, jego pasją były książki (gromadzone i czytane), badania prowadzo-
ne w archiwach ogólnodostępnych (doskonale poznał zawartość Archiwum Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie), jak i tych lokalnych (parafialnych) oraz tworzenie 
kolejnych tekstów. Pozostawiona spuścizna jest tego dobitnym przykładem.
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Bez wątpienia, zamieszczona poniżej bibliografia Profesora Jana prezentuje się 
okazale zarówno pod względem ilościowym, jak i zróżnicowania tematycznego. Za-
wiera bowiem 503 pozycje. Przy czym biogramy i hasła słownikowe ujęte zostały 
zbiorczo. Prezentowane oddzielnie znacznie powiększyłyby objętość owej biblio-
grafii. Ważniejsze jest jednak to, iż na tę mnogość publikacji składa się zadziwiająca 
różnorodność treści i form – począwszy od rozważań drogi krzyżowej i biogramów 
świętych, poprzez źródłowo opracowane artykuły i książki, frapującą publicysty-
ką (w samym „Tygodniku Powszechnym” zamieścił 122 artykuły), dzieła popular-
nonaukowe, wnikliwe recenzje książek, aż do zbioru „żartów niepoświęconych”. 
W tekstach tych zaś Ksiądz Profesor chętnie dzieje Kościoła opowiadał z perspekty-
wy zwykłego człowieka oraz lokalnych wspólnot (parafii i miejscowości). We wstę-
pie do monografii o kleparzanach czasów staropolskich klarował, dlaczego obierał 
takie właśnie ujęcie: „Pogrążeni w kłębach własnych frasunków, z trudem dostrze-
gamy cudze, a sprawy tych, co przeminęli, gotowi jesteśmy uznać za nieważne, bo 
zamknięte. Jakby istnienie, tak w biologicznym trwaniu, jak i w wymiarze kultury, 
było możliwe bez kontynuacji. Powracające pytanie o własną tożsamość skierowuje 
przecież uwagę ku przeszłości. Nie tylko tej narodowej. Także społecznej, w cią-
gle poszerzanym tego słowa znaczeniu. Oprócz makroskali istnieje ów docenia-
ny dzisiaj wyraźniej wymiar zbiorowego życia, który jednostkę kształtował bodaj 
najmocniej: związki rodzinne, więzi zawodowe, sąsiedzkie, parafialne. Osobę i jej 
wewnętrzny świat formowały owe podstawowe styczności społeczne. Bez pytania 
o to, jakie były te więzi i dystanse, gdzie tamten człowiek należał bardziej, a gdzie 
mniej, jakie miał poczucie godziwości i nieprawości, zła i dobra, czego się spodzie-
wał i lękał, co cenił sobie bardzo, a na czym mu mniej zależało, w co wierzył, jak 
pojmował swe miejsce wśród drugich, swój obowiązek i swoje prawa – historia staje 
się odczłowieczona i uprzedmiotowiona. choć wielce uczona. […] Bez częstszych 
pytań o stan społecznej wiedzy, wyobrażeń, emocji obiektywizujące mitologizowa-
nie człowieka wysysa z historiografii humanistyczne treści” (Ludzie z przedmieścia 
historii. Kleparzanie czasów staropolskich, Kraków 1993, s. 7-8).

Takie zaś patrzenie na przeszłość, zwłaszcza tę kościelną, sprawiało, że w pis-
mach Księdza Profesora Jana ożywały ludzkie historie – te wielkie i chwalebne, ale 
jakże często mierne i grzeszne. Wraz z nimi pojawiały się surowe oceny Autora wy-
stawiane niektórym formom masowej pobożności (szczególnie barokowej), proce-
som zachodzącym w Kościele (np. trudnym relacjom z nowoczesnym światem), czy 
czynom i słowom ludzi Kościoła. Dlatego też krytycy twórczości Profesora dopatry-
wali się w niej koncentracji na sprawach równie nieistotnych, co złych i wstydliwych 
dla wspólnoty wierzących. Jednak wbrew tym opiniom dzieła ks. Kracika pozwalają 
życie jednostek postrzegać jako ważny element historii społecznej, narodowej, koś-
cielnej. Wyłania się z nich również troska o kształtowanie wyznawców chrystusa 
w oparciu o Ewangelię, rozumowe działanie oraz stawanie w prawdzie, która – jak 
napisał w zakończeniu dysertacji habilitacyjnej – „najlepiej broni się sama”.
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Przez ostatnie kilka lat życia Ksiądz Profesor zmagał się ze śmiertelną cho-
robą, ale w pracy nie ustawał. Nadal pisał. Tuż przed śmiercią ukazała się jego 
książka nosząca tytuł „I tak się żyło”. Opowieści mojej matki (Kraków 2014), 
a kapituła Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera przyznała mu wyróż-
nienie w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, będącego szerzeniem 
tischnerowskiego „myślenia według wartości”. Profesor Jan przebywał wówczas 
w szpitalu i osobiście nagrody odebrać nie mógł. Związaną z nią sumę pienię-
dzy przekazał na Dom dla Niewidomych Mężczyzn im. Matki Elżbiety czackiej 
w Niepołomicach. Odchodził w wielkim spokoju (wcześniej dokładnie zaplanował 
przebieg swojego pogrzebu), ufny w paschalne obietnice, ale i ciekawy tego – jak 
sam stwierdził – jak tam jest, po drugiej stronie. Odszedł do Pana 24 kwietnia 
2014 r., w Oktawie Wielkiej Nocy.

Ks. Jan Kracik zapamiętany został nie tylko jako wybitny historyk, ale rów-
nież jako skromny, ubogi i oddany ludziom ksiądz. Pomimo intensywnego zaan-
gażowania w działalność naukową, nie dyspensował się od pełnienia posługi dusz-
pasterskiej. Korzystali z niej parafianie od św. Floriana w Krakowie, gdzie Ksiądz 
Jan mieszkał, oraz wierni tych parafii w diecezji krakowskiej i w Niemczech, gdzie 
jeździł na zastępstwa. Żyjąc zaś bardzo ascetycznie, wspierał potrzebujących. Po-
zostało także po nim wspomnienie jako pasjonacie jazdy na rowerze. Był dla mnie 
i wielu innych Mistrzem.

Oprócz wymienionych w tekście źródeł, przy opracowywaniu wykorzystane 
zostały następujące pozycje bibliograficzne:

[b.a.] Jan Kracik, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 
152(2014), nr 4-6, s. 82.

G. Ryś, Ks. Jan Kracik (1941-). 2/3 biografii, w: Historia bliższa ludziom. 
Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, 
red. E. E. Wróbel, R. Szczurowski, Kraków 2011, s. 15-23.

J. Marecki, W służbie przeszłości i nauki, Kraków 2012.

Bibliografia publikacji ks. prof. dr. hab. Jana Kracika

1968
Droga Krzyżowa, w: W. Smereka, Studium pasyjne. Rys historyczny i teksty Drogi 

Krzyżowej, Kraków 1968, s. 213-216, toż w wyd. 2 i 3.

1971
Cokolwiek uczyniliście (Droga Krzyżowa), „Gość Niedzielny” 1971, nr 12, s. 70; 

toż w: J. Kopeć, Droga Krzyżowa. Dzieje nabożeństwa i antologia współczes-
nych tekstów, Poznań 1975, s. 229-234 i wyd. nn.
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1973
Sprawa reformy studiów w krakowskim seminarium duchownym za rządów bisku-

pa Woronicza (1815-1828), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 20(1973), 
z. 4, s. 35-54.

Katolicka indoktrynacja doby saskiej w parafiach Zachodniej Małopolski, tamże, 
20(1973), z. 6, s. 13-27.

Baalbek, Banijas, Banja Luka, w: Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1973, 
kol. 1228, 1305.

Księża zmarli w 1973 roku, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 
111(1973), nr 11-12, s. 293-295 – 16 biogramów.

1974
Najstarsze akta kongregacji dekanalnych w Archiwum Kurii Metropolitalnej 

w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 29(1974), s. 261-272.
Księża zmarli w 1974 roku, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 

112(1974), nr 11-12, s. 286-289- 22 biogramy.

1975
Praktyki religijno-magiczne na górze Witosławskiej w czasie epidemii 1708 r., 

„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 22(1975), z. 4, s. 249-271.
Księża zmarli w 1975 roku, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 

113(1975), nr 11-12, s. 267-269- 10 biogramów.

1976
Biblioteki parafialne a prywatne księgozbiory duchowieństwa. Dekanat Nowa 

Góra w XVII-XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 32(1976), 
s. 249-271.

Alumni krakowskiego seminarium w okresie Wolego Miasta (1815-1846), „Ana-
lecta cracoviensia” 8(1976), s. 345-363.

Bourges, Braga (cz.), Bristol, w: Encyklopedia Katolicka, t. II, Lublin 1976, 
kol. 852, 1024-25, 1076.

Księża zmarli w 1976 roku, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 
114(1976), nr 11-12, s. 311-313 – 19 biogramów.

1977
Z dziejów seminarium krakowskiego. Etapy rozwoju, „Notificationes e curia Me-

tropolitana cracoviensi” 115(1977), nr 1-2, s. 57-75.
Duszpasterstwo parafialne w dekanacie Nowa Góra w pierwszej połowie XVIII 

wieku, „Studia Historycznokościelne” 2(1977), s. 127-282.
Niełatwe początki seminarium duchownego w Krakowie (w 375 rocznicę założe-

nia), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 35(1977), s. 231-246.
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Zasoby Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, „Analecta cracoviensia” 
9(1977), s. 471-493.

Księża zmarli w 1977 roku, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 
115(1977), nr 11-12, s. 334-336 – 20 biogramów.

Materiały do kazań pasyjnych, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 
1977, nr 3-4, s. 124-144.

Droga krzyżowa dla młodzieży, „Notificationes e curia Metropolitana cracovien-
si” 115(1977), nr 3-4 ,s. 93-95

1978
Świątnicy katedry krakowskiej, „Rocznik Krakowski” 49(1978), s. 71-98.
Kroniki parafialne wczoraj i dziś, „Notificationes e curia Metropolitana craco-

viensi” 116(1978), nr 1-2, s. 237-243.
Potrydencki system rekrutacji duchowieństwa w diecezji krakowskiej XVI-XVIII 

wieku, „Analecta cracoviensia” 10(1978), s. 471-493.

1979
Kroniki parafialne wczoraj i dziś, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznań-

skiej” 1979, s. 224-229.
Toż, „Gorzowskie Wiadomości Diecezjalne” 1979, s. 173-177.
Księża zmarli w 1978 roku, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 

117(1979), nr 4-5, s. 95-97 – 15 biogramów.
Coimbra, Cynerski-Rachtamowicz Jan, Długosz Teofil, w: Encyklopedia Katoli-

cka, t. III, Lublin 1979, kol. 537, 683, 1357.
Rekwizycje na Kleparzu podczas konfederacji Barskiej, „Rocznik Krakowski” 

50(1979), s. 206-208.

1980
Duchowieństwo Wolnego Miasta Krakowa i Galicji wobec powstania listopadowe-

go, „Roczniki Humanistyczne” 28(1980), z. 2. s. 159-175.
W kręgu rodziny wójta Komonieckiego, „Karta Groni” 1980, nr 9-10, 145-148.
Księża zmarli w 1979 roku, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 

118(1980), nr 3-4, s. 95-96 – 13 biogramów.

1981
Kler wędrowny w Małopolsce XVI-XVIII wieku. Problem źródeł i metod, „Roczniki 

Teologiczno-Kanoniczne” 28(1981), z. 4, s. 53-76.
Krakowscy alumni na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego 

i w Seminarium Głównym (1818-1833), „Analecta cracoviensia” 13(1981), 
s. 489-497.
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Księża zmarli w 1980 roku, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 
119(1981), nr 3-4, s. 94-97 – 29 biogramów.

Księgi święceń i konsekracji jako źródło historyczne, „Notificationes e curia Me-
tropolitana cracoviensi” 119(1981), nr 7-8, s. 216-222.

Duchowni krakowscy szykanowani za udział w powstaniu listopadowym, tamże, 
s. 222-224.

Księża zmarli w 1981 roku, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 
119(1981), nr 10-12, s. 286-287 – 14 biogramów.

Bartoszewski Jan, w: Słownik polskich teologów katolickich, red. H. E. Wyczaw-
ski, t. I, Warszawa 1981, s. 117-118.

Bober Ludwik, Chełmecki Jan, Chmielowski Antoni, Droździewicz Jan, Gałecki 
Antoni, Gładyszewicz Mateusz, Górka Jakub (współaut.), tamże, s. 171-172, 
282-283, 301-304, 424, 507-508, 531-532, 564-566.

1982
Vix venerabiles. Z dziejów społecznych niższego kleru parafialnego w archidiako-

nacie krakowskim w XVII-XVIII wieku, Kraków 1982, ss. XVII+255.
Krakowskie seminarium duchowne w latach 1911-1951, w: Księga Sapieżyńska, 

red. J. Wolny, t. I, Kraków 1982, s. 197-203.
Początki duszpasterstwa akademickiego w Krakowie, tamże, s. 243-250.
Rozwój sieci parafialnej i dekanalnej diecezji krakowskiej w latach 1912-1951, 

tamże, s. 409-436.
Nieznani impresorowie, autorzy i bibliopole druków sowizdrzalskich w Krakowie, 

„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 32(1982), nr 1-2 , s. 53-66.
Janowski Maciej, w: Słownik polskich teologów katolickich, red. H.E. Wyczawski, 

t. II, Warszawa 1982, s. 165.
Polkowski Ignacy, tamże, t. 3, Warszawa 1982, s. 399-406.
Księża zmarli w 1982 roku, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 

121(1982), nr 12, s. 286-287, 299-302 – 19 biogramów.

1983
Archidiecezja krakowska, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 

1939-1945, red. Z. Zieliński, Warszawa 1983, s. 167-186.
Duchowe niedostatki wsi beskidzkiej w przeddzień utworzenia parafii – Spytkowice 

1758, „Nasza Przeszłość” 60(1983), s. 169-191.
Dwory i chłopi w Lubelskiem wobec szkół parafialnych doby Komisji Edukacji 

Narodowej, „Studia Historyczne” 26(1983), z. 1, s. 29-38.
Słownik teologów wszelkich, „Więź” 26(1983), nr 2, s. 129-134.
(Rec.: Słownik polskich teologów katolickich, red. H.E. Wyczawski, t. I-IV, War-

szawa 1981-83), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 36(1983), nr 4, s. 373-376.
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Księża zmarli w 1983 roku, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 
122(1983), nr 11-12, s. 310-313 – 23 biogramy.

Dozyteusz, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 179.
Archutowski Józef, Bielenin Alfons, Bystrzonowski Antoni, Fijałek Jan, Gołba 

Franciszek, Gromnicki Tadeusz, Grzelak Władysław, w: Słownik polskich teo-
logów katolickich 1918-1981, red. L. Grzebień, t. V, Warszawa 1983, s. 52-56, 
105, 171-172, 374-383, 469, 519-520, 528-529.

Kruszyński Tadeusz, Krzesiński Andrzej, Machay Ferdynand, Mirek Franciszek, 
tamże, t. VI, Warszawa 1983, s. 222-227, 235-237, 389-396, 487-488.

Salamucha Jan, Sapiński Stanisław, Sieniatycki Maciej, tamże, t. VII, Warszawa 
1983, s. 73-74, 74, 101-102.

1984
Kraków kościelny, w: Kraków w czasach saskich, red. J. Małecki, Kraków 1984, 

s. 59-74.
O relacjach biskupich (głos w dyskusji), tamże, s. 166-167.
Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej w XVII-XVIII wieku, „Na-

sza Przeszłość” 61(1984), s. 111-147.
Olkuscy świadkowie staropolskiej religijności, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 

60(1984), nr 6, s. 419-424.
Paulini XVI-XVIII wieku w krakowskich i częstochowskich wykazach święceń, 

„Studia claromontana” 5(1984), s. 295-393.
(Rec.: Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1983), 

„Więź” 27(1984), nr 7, s. 127-130.
Osiemsetlecie św. Floriana w Krakowie, „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 20, s. 7.

1985
Polscy święci i błogosławieni w roku kościelnym, w: Wiem komu zawierzyłem. Ka-

techizm dla dorosłych, Kraków 1985, s. 388-403.
Spór o podręczniki teologii w Wolnym Mieście Krakowie, „Nasza Przeszłość” 

63(1985), 229-250.
Drogi i bezdroża chrystianizacji w rodzimych kultach późnego średniowiecza. 

W związku z pracą Aleksandry Witkowskiej, kulty pątnicze piętnastowiecznego 
Krakowa, Lublin 1984, „Nasza Przeszłość” 64(1985), s. 269-279.

Jak roku pańskiego 1631 pleban w Kętach Pannę Maryję czcić przykazał, „Jasna 
Góra” 3(1985), nr 2, s. 52-56.

Niewłasna twarz świętego. U źródeł trwałości funkcji społecznej stereotypu, 
„Więź” 28(1985), z. 4-5, s. 55-66.

Raków katolicki, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 30(1985), s. 95-110.
Wokół spisu ludności diecezji krakowskiej z roku 1787, „Studia Historyczne” 

28(1985), z. 1, s. 29-37.
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(Rec.: A. Labudda, Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania rytuału Piotrkow-
skiego 1631, Warszawa 1983), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 38(1985), nr 1, 
s. 80-81.

1986
Duchowieństwo Kielecczyzny w XVII-XVIII wieku. Formacja zamierzona a śro-

dowiskowa, w: Księga jubileuszowa stulecia diecezji kieleckiej (1883-1983), 
Kielce 1986, s. 57-65.

(Wraz z M. Rożkiem) Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. 
O marginesie społecznym XVI-XVIII wieku, Kraków 1986, ss. 228.

Pobożność czasu trwogi. Trzęsienie ziemi w Małopolsce w 1786 roku, „Nasza 
Przeszłość” 65(1986), s. 267-274.

Rodzime wątki w duszpasterstwie polskim XVIII wieku, „Ateneum Kapłańskie” 
78(1986), t. 106, z. 3, s. 414-425.

Puzyna Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXIX, wyd. Ossolineum 1986, 
s. 488-491.

1987
Podkrakowscy poszukiwacze srebra w 2 połowie XVIII wieku, „Rocznik Krakow-

ski” 53(1987), s. 191-193.
(Rec.: A. Komoniecki, Chronografia albo dziejopis żywiecki, wyd. S. Grodziski, 

I. Dwornicka, Żywiec 1987), „Nasza Przeszłość” 68(1987), s. 263-271.

1988
Krakowskie Millenium, w: Karol Wojtyła jako biskup krakowski, red. T. Pieronek, 

R. Zawadzki, t. I, Kraków 1988, s. 249-259.
„Byleby mieli księdza”. Zanim Chochołów stał się parafią, „Nasza Przeszłość” 

70(1988), s. 273-280.
Cena zwycięstwa ikony. W 1200-lecie drugiego soboru nicejskiego, „Znak” 

40(1988), nr 395, s. 48-62.
Obraz Hodegetrii czczonej w Kętach, „Notificationes e curia Metropolitana cra-

coviensi” 126(1988), nr 5-6, s. 100-109.
Sekularyzacja pojmowania historii Kościoła w dobie Oświecenia, „Studia Theolo-

gica Varsaviensia” 26(1988), nr 2, s. 253-262.
Fijałek Jan, Glemma Tadeusz, w: Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. I, 

Warszawa 1988, s. 53-64, 72-73.

1989
Miasto zatrzymuje umarłych. Krakowskie nekropolie a kultura duchowa XVII-

-XVIII wieku, w: Z przeszłości Krakowa, red. J. Małecki, Warszawa 1989, 
s. 165-182.
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Qui venerunt ex magna tribulatione. Kapłani archidiecezji krakowskiej prześla-
dowani podczas II wojny światowej, „Notificationes e curia Metropolitana 
cracoviensi” 1989, nr 7-8, s. 191-205.

Jan Kubiński – nieznany typograf krakowski XVII wieku?, „Biuletyn Biblioteki 
Jagiellońskiej” 39(1989), nr 1-2, s. 13-16.

Oświeceniowa dobroczynność w sarmackim świecie? Bractwo Miłosierdzia pry-
masa Poniatowskiego w diecezji krakowskiej, „Studia Historyczne” 32(1989), 
z. 2, s. 201-212.

Personalia Andrzeja Komonieckiego w niedbałym zwierciadle historiografii, „Kar-
ta Groni” 1989, nr 15, s. 62-64.

Federowicz Maciej, Fox George, Fryderyk Jagiellończyk, Gałecki Antoni, Gawor-
ski Jan, Gawroński Andrzej, Gawroński Hilary, w: Encyklopedia Katolicka, 
t. V, Lublin 1989, kol. 92-93, 421-422, 743, 844-845, 899, 901.

1990
Konfederaci barscy w Krakowie. Nieznany diariusz wydarzeń 1768 roku, „Rocznik 

Krakowski” 56(1990), s. 149-159.
Idąc nauczały. Sidziniarska ewangelizacja, „Nasza Przeszłość” 73(1990), s. 35-76.
Chrzest w staropolskiej kulturze duchowej, „Nasza Przeszłość” 74(1990), s. 181-

205.
Jak oprowadzać po kościele, „Notificationes e curia Metropolitana cracoviensi” 

128(1990), nr 4-6, s. 78-84.
Jak Paweł Gąsienica kaplicę w Zakopanem fundował, „Tygodnik Podhalański” 

1(1990), nr 8, s. 5.
Ziemia nieobiecana. Czy nauka religii w szkole?, „Nowe Życie” 7(1990), nr 9, 

s. 4-5.

1991
Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy, Kraków 1991, ss. 

238.
Post po staropolsku, „Nasza Przeszłość” 75(1991), s. 65-90.
Święte obrazy wśród grzesznych Sarmatów. Ze studiów nad recepcją kultowego 

dziedzictwa, „Nasza Przeszłość” 76(1991), s. 141-192.
Jak pleban w Tenczynku zadżumionych ratował, „Dekada Literacka” 1991, nr 11, 

s. 3.
Czytanie z ran, czyli o wymowie złorzeczeń, „Dekada Literacka” 1991, nr 21, s. 3.

1992
Środowisko kościelne, w: Dzieje miasta Nowego Sącza, red. F. Kiryk, t. I, Warsza-

wa 1992, s. 179-188.
Kontrreformacja i reforma katolicka, tamże, s. 411-435.
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Stosunki kościelne doby sarmatyzacji katolicyzmu, tamże, s. 625-632.
Ewangelicznie i rozumnie. Oświecenie katolickie, „Znak” 44(1992), nr 451, 

s. 57-69.
Księgi żywych i umarłych. Metryki parafii Wawrzeńczyce z XVIII wieku, „Dzwon” 

1992, nr 3, s. 6.
Gdy plebani Wawrzeńczyc biskupami bywali, „Dzwon” 1992, nr 4, s. 9.
Bp Franciszek Sonik, ks. Zygmunt Pilch, „Dzwon” 1992, nr 5, s. 5.
Cmentarz, „Dzwon” 1992, nr 6, s. 6.
Niemi świadkowie, „Gość Niedzielny” 69(1992), nr 44, s. 7.
Przez Twoje święte zmartwychwstanie, „List” 1992, nr 4, s. 19.
Modlitwa staropolska. „Chrystusa nam ukaż”, „List” 1992, nr 5, s. 11.
Modlitwa staropolska. „Studnia żywa, ogień, miłość”, „List” 1992, nr 6, s. 19.
Jezu Chryste nasza radość, „List” 1992, nr 12, s. 19.
(Rec.: Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, opr. 

Z. Pietrzyk, Kraków 1991), „Nasza Przeszłość” 77(1992), s. 317-320.
Nowa encyklopedia katolicka (rec.: Bóg, człowiek, świat), „Gość Niedzielny” 

69(1992), nr 47, s. 7.
Koncyliaryzm dowartościowany (rec.: S. Swieżawski, Eklezjologia późnośrednio-

wieczna na rozdrożu, Kraków 1990), „Znak” 44(1992), s. 134-138.

1993
Radziechowy. Parafia z jagiellońskich czasów, Radziechowy 1993, ss. 80 (cztery 

fragmenty drukowane w „Gazecie Żywieckiej” 1993, nr 8-11).
Ludzie z przedmieścia historii. Kleparzanie czasów staropolskich (Biblioteka Kra-

kowska 129), Kraków 1993, ss. 369.
„A jam przecie mieszczanin”. Stereotypy społeczne mieszkańców Kleparza w XVI-

-XVIII wieku, w: Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane 
Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. chrobaczyński 
i in., Kraków 1993, s. 206-213.

Biskupi w senacie dawnej Rzeczypospolitej, w: Senat w Polsce. Dzieje i teraźniej-
szość. Sesja naukowa, Kraków 25 i 26 maja 1993, red. K. Matwijowski, J. Pie-
traszak, Warszawa 1993, s. 54-59.

Staropolski Kleparz. Targ w lokalnej kulturze społecznej, w: Kraków. Przestrzenie 
kulturowe, red. R. Godula, Kraków 1993, s. 83-98.

Przedrabacyjny epizod trzeźwościowy Galicji, „Nasza Przeszłość” 79(1993), 
s. 229-248.

Mała prehistoria zakopiańskiej parafii, „Nasza Przeszłość” 79(1993), s. 279-294; 
toż w poszerzonej wersji: „Rocznik Podhalański” 6(1994), s. 31-51.

Między legendą a historią. Biskupa tarnowskiego Józefa Grzegorza Wojtarowi-
cza droga do dymisji, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 43(1993), nr 1-2, 
s. 139-155.



 NEKROLOGI I WSPOMNIENIA 391

Tolerancja i nietolerancja w dziejach Kościoła. Starożytność i średniowiecze, 
„Znak” 45(1993), nr 457, s. 56-67.

Formacja pasterzy oblężonej twierdzy. Zapiski kleryka z początku XX wieku, 
„Znak” 45(1993), nr 459, s. 52-58.

Wydział Teologiczny Akademii Krakowskiej między wiekiem złotym a saską jesie-
nią, „Analecta cracoviensia” 24(1993), s. 311-319.

Księża z Wawrzeńczyc w l. 1575-1608, „Dzwon” 1993, nr 10, s. 5.
„Kto by przyjął jedno takie”, „Gość Niedzielny” 70(1993), nr 17, s. 17.
Świeckich i duchownych o chrześcijan pytając, „Tygodnik Powszechny” 1993, 

nr 6, s. 1, 10.
Zrozumieć inkwizycję?, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 10, s. 1, 5.
Miecz w rękach chrześcijan, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 27, s. 1, 7.
Pątnicy średniowiecza, „Apokryf”, nr 3 (dodatek do „Tygodnika Powszechnego”) 

1993, nr 32, s. 7.
Starsi kuzyni „Dzwonu”, „Dzwon” 1993, nr 7, s. 6.
Modlitwa z Kazań sejmowych, „List” 1993, nr 9, s. 17.
Czy władza pochodzi od Boga?, tamże, s. 15.
Jegomość i górale na szkle malowani. W setną rocznicę śmierci księdza Stolarczy-

ka, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 37, s. 13.
Jadwiga i Jagiełło w Wawrzeńczycach, „Dzwon” 1993, nr 11, s. 9-10.
Wawrzeńczyce w 1570 roku – „we wsi barzo złe drogi”, tamże, nr 12, s. 8.
Kościół i nowoczesność: razem czy osobno, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 35, 

s. 1, 9.
Żarty niepoświęcone, Kraków 1993, ss. 112.

1994
Jordanowska modlitwa wieków, Kraków 1994, ss. 75.
Parafie Księstwa Siewierskiego w dobie baroku i katolicyzmu oświeconego, w: Sie-

wierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i Księstwa 
Siewierskiego, red. F. Kiryk, Katowice 1994, s. 517-547.

Rekolekcje biskupa Jana Pawła Woronicza dla kleryków krakowskich w 1820 roku, 
„Folia Historica cracoviensia” 2(1994), s. 87-91.

Chrześcijańska inkulturacja. Rzecz o odsetkach, „Znak” 46(1994), nr 468 s. 21-31.
Poza Kościołem nie ma zbawienia. Historia pojmowania formuły, „Znak” 

46(1994), nr 472 s. 22-32.
Przemiany jakościowe kultu relikwii w starożytności i wczesnym średniowieczu, 

„Saeculum christianum” 1(1994), nr 2, s. 95-107.
Pokuta z bliznami historii, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 8, s. 1, 6.
Ruchome granice krytyki Kościoła, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 10, s. 1, 12.
Taka bliska, taka nasza. O pobożności Maryjnej, „Gość Niedzielny” 71(1994), 

nr 18, s. 7.
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Kościuszko pod Wawrzeńczycami, „Dzwon” 1994, nr 5, s. 8.
Świętych dobieranie, „Gazeta Wyborcza” 1994, nr 95, s. 19.
Pierwszy sakrament. Droga do chrztu, „Gość Niedzielny” 71(1994), nr 28, s. 7.
Gdy grzeszników Bogiem straszono, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 25, s. 1, 14.
Kościoła, mężczyzn i kobiet droga przez wieki, „Tygodnik Powszechny” 1994, 

nr 29, s. 1, 14.
Jak w 1846 roku ksiądz Feliks na pierwszą parafię jechał, „Gość Niedzielny” 

71(1994), nr 31, s. 27.
Ich dżuma, ich cholera, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 41, s. 3.
Konsekrowani przez chrzest, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 44, s. 10.
Historia chrześcijaństwa według Paula Johnsona, (rec.: P. Johnson, Historia 

chrześcijaństwa, Gdańsk 1993), „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 9, s. 12.
(Rec.: Die Geschichte des Christentums. Religion, Politik, Kultur, Bd. 6: 1272-

1449; 8: 1530-1630, Freiburg i. Br. 1991, 1992), „Nasza Przeszłość” 81(1994), 
s. 355-360.

(Rec.: Żołnierz – kapłan – prefekt. Ksiądz Wojciech Kowalik, 1893-1967, katecheta 
szkół średnich w Myślenicach. W stulecie urodzin, oprac. S. Kowalik, Myśle-
nice 1993), „Nasza Przeszłość” 81(1994), s. 349-354.

(Wraz z S. Skrętem) Sapiński Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXV, 
wyd. Ossolineum 1994, s. 175-176.

1995
Gdy Kościół spojrzał na ateizm inaczej, „Znak” 47(1995), nr 477, s. 29-39.
Religijność baroku. Przejaw reformy katolickiej czy kontrreformacji?, „Znak” 

47(1995), nr 482, s. 10-16.
„Nieposłuszne Kościołowi dziatki”. Reakcja społeczna na papieską redukcję świąt 

w Polsce w 1775 roku, „Analecta cracoviensia” 27(1995), s. 501-509.
Drogowskaz w czasach zamętu. Katechizm trydencki, „Tygodnik Powszechny” 

1995, nr 12, s. 10.
Zmartwychwstały pośród Sarmatów, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 16, s. 5.
Okupacyjna danina krwi krakowskiego duchowieństwa, „Słowo. Dziennik Katoli-

cki. Magazyn” 1995, nr 3, s. 22-23.
Wrogowie Kościoła, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 31, s. 1, 4.
Ma granice Nieskończony, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 298, s. 10.

1996
„Gdy o wspólną Ojczyznę idzie”. Duchowieństwo krakowskie wobec Insurekcji, w: 

Powstanie Kościuszkowskie i jego Naczelnik. Historia i tradycje, red. T. Ku-
lak, M. Francić, Kraków 1996 (druk 1997), s. 31-39.

Nie dokończony dialog. Pozytywizm a katolicyzm polski, „Znak” 48(1996), nr 489, 
s. 39-50.
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Gdyby Justyn miał następców wcześniej, „Znak” 48(1996), nr 495, s. 4-13.
Kościół i sumienie. Z dziejów edukacji wzajemnej, „Znak” 48(1996), nr 498, 

s. 115-124.
W kręgu św. Jadwigi (rec.: Księga Jadwiżańska, Wrocław 1995), „Nasza Prze-

szłość” 85(1996), s. 389-391.
Synteza przeszłości chrześcijaństwa w Polsce (rec.: J. Kłoczowski, Dzieje chrześ-

cijaństwa polskiego, t. I-II, Paryż 1987, 1991), „Tygodnik Powszechny” 1996, 
nr 47, s. 10.

Między tradycją a wciąż nie napisaną historią wychowania chrześcijańskiego 
(rec.: E. Paul, Geschichte der christlichen Erziehung, Bd. 1-2, Freiburg 1993, 
1995), „Znak” 48(1996), nr 498, s. 143-149.

„Plama na czole”. Mija 150 lat od rzezi galicyjskiej, „Tygodnik Powszechny” 
1996, nr 7, s. 8.

Dawne polskie świętowanie, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 102, s. 18-19.
Wybieranie papieża w dziejach Kościoła, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 23, 

s. 10.
Prymat na drogach historii, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 26, s. 12- 13.
Powtórki z historiografii, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 30, s. 10.
Ołtarz dla poległych unitów, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 40, s. 10.
Błogosławieni, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 41, s. 6.

1997
Parafia Dankowice. Szkic historyczny, Dankowice 1997, ss. 24.
Katolicki kontestator połowy XVIII wieku – ks. Jan Szaszkowski, w: Kultura staro-

polska, prace ofiarowane J. Tazbirowi, Warszawa 1997, s. 163-166.
Prawo do przepowiadania w dziejach Kościoła, w: Sługa słowa, red. W. Przyczy-

na, Kraków 1997, s. 36-48.
Długo czekałaś Jadwigo, w: Miejsca i słowa. Jan Paweł II w Krakowie 1997, red. 

A. Piecuch, Kraków 1997, s. 21-23.
Biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego działalność w duchu katolickiego Oświe-

cenia, „Prace Naukowe WSP w częstochowie. Zeszyty Historyczne” 1997, 
nr 4, s. 91-100.

Stać się Kościołem, „Znak” 49(1997), nr 500, s. 100.
Kapłaństwo w historię wpisane, „Znak” 49(1997), nr 510, s. 58-68.
Kościoły i renesans. Spór o relacje wzajemne, „Znak” 49(1997), nr 504, s. 60-68.
Pątnicze szlaki historii (rec.: J. chelini, H. Branthomme, Drogi Boże. Historia 

pielgrzymek chrześcijańskich, Warszawa 1996), „Znak” 49(1997), nr 503, 
s. 189-195.

Staropolskich klasztorów panieńskich szczere nawiedzanie (rec.: M. Borkowska, 
Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII w., Warszawa 
1996), „Znak” 49(1997), nr 508, s. 148- 154.
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Staropolskie procesy Żydów o profanację Hostii i mord rytualny, „Tygodnik Po-
wszechny” 1997, nr 2, s. 11.

Męczennicy podzielonych chrześcijan, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 4, s. 1, 
10.

Masoński wirus, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 5, s. 3.
Czy św. Jan Kapistran był antysemitą (odp. na list), „Tygodnik Powszechny” 1997, 

nr 5, s. 4.
Nawrócić siebie, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 7, s. 1, 5.
Tamci spowiednicy tamtych grzeszników, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 12, 

s. 1, 10.
Jak na spowiedzi (rozmowa), „Polityka” 1997, nr 13, s. 64, 66.
Męka Pańska po 20 wiekach, „Gazeta Wyborcza” (Gazeta w Krakowie) 1997, 

nr 74, s. 9.
Wielebni, przewielebni, najprzewielebniejsi, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 16, 

s. 11.
A najlepiej zadeptać, „Gazeta Wyborcza” (Gazeta w Krakowie) 1997, nr 92, s. 4.
Gniezno i Praga – dwa groby jednego świętego, „Tygodnik Powszechny” 1997, 

nr 17, s. 9.
Przeczytać człowieka, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 20, s. 11.
Podróże dawnych papieży, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 22, s. 5.
Papież do czytania, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 23, s. 10.
Kościół święty i grzeszny (rozmawia Anna Jarmusiewicz), „Rzeczpospolita” 1997, 

nr 161, s. 16; toż w: A. Jarmusiewicz, W Polsce czyli w Europie. Rozmowy na 
początek XXI wieku, Kraków 1997, s. 189-19.

Czarne i białe legendy, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 30, s. 1, 10.
Prorok tragiczny. Aureola nad Savonarolą?, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 32, 

s. 1, 10.
Patron otwartych dróg (Fryderyk Ozanam), „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 34, 

s. 1, 11.
Ambony i mównice. Biskupi II RP wobec udziału księży w wyborach, „Tygodnik 

Powszechny” 1997, nr 36, s. 5.
Święty przeciw Żydom i masonom?, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 38, s. 10.
Siostrzyczka. W stulecie śmierci św. Teresy z Lisieux, „Tygodnik Powszechny” 

1997, nr 42, s. 1, 11.
Chrześcijański antysemityzm, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 43, s. 11.
Święci Pańscy i nasi, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 44, s. 11.
Obecność nieobecnych, „Gazeta Wyborcza” (Gazeta w Krakowie) 1997, nr 255, 

s. 7.
Plaga i sąd. Religijne myślenie o powodzi w 1605 i 1997 roku, „Tygodnik Po-

wszechny” 1997, nr 48, s. 11.
Papieże, prawda, prawa człowieka, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 278, s. 30.
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Gdy w Krakowie trzęsła się ziemia, „Gazeta Wyborcza” (Gazeta w Krakowie) 
1997, nr 283, s. 8.

Ruchomość czasu, stałość punktów odniesienia: Adwent – kwestia perspektywy, 
„Gazeta Wyborcza” (Gazeta w Krakowie) 1997, nr 295, s. 8.

Kościół mówi o prawach człowieka, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 300, s. 20.
(Wybór i opracowanie): Ks. Piotr Skarga, Droga Krzyżowa, Kraków 1997, ss. 72.

1998
Święty Kościół grzesznych ludzi, Kraków 1998, ss. 362.
Chrzanowskie parafie, w: Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 

1939, chrzanów 1998, s. 243-282.
Pisarze polityczni a geneza Unii Brzeskiej, w: Unia Brzeska. Przeszłość i teraźniej-

szość, 1596-1996, red. P. Natanek, R. M. Zawadzki, Kraków 1998, s. 113-129.
(Głos w dyskusji), Święci a pojednanie Kościołów: święci łączą czy dzielą?, red. 

Z. J. Kijas, Kraków 1998, s. 112-113.
Chrześcijaństwo wobec pokusy fundamentalizmu, „Znak” 50(1998), nr 514, 

s. 4-19.
Nawracani w cieniu konkwisty, „Znak” 50(1998), nr 515, s. 82-91.
Spowiedź za pokwitowaniem, „Znak” 50(1998), nr 520, s. 88-90.
Jeśli tylko do nieba puszczą fundatory” (rec.: Testamenty szlachty krakowskiej 

XVII-XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650-1799, oprac. A. Falniow-
ska-Gradowska, Kraków 1997), „Nasza Przeszłość” 89(1998), s. 501-508.

Tolerancja w dobie reformacji i kontrreformacji (rec.: J. Tazbir, Reformacja – 
kontrreformacja – tolerancja, Warszawa 1996), „Znak” 50(1998), nr 512, 
s. 132-137.

Średniowieczne zwierciadło masowej kultury religijnej (rec.: A. Guriewicz, Kul-
tura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku, Warszawa 
1997), „Znak” 50(1998), nr 515, s. 139-146.

Prawda w mitach ukryta (rec.: H. Samsonowicz, O „historii prawdziwej”. Mity, 
legendy i podania jako źródło historyczne, Gdańsk 1997), „Znak” 50(1998), 
nr 519, s. 152-158.

Gdy kontemplacja oponowała nauce (rec.: J. Leclercq, Miłość nauki a pragnienie 
Boga, Kraków 1997), „Życie Duchowe” 1998, nr 15, s. 157-161.

Wokół inkwizycji (rec.: G. Ryś, Inkwizycja, Kraków 1997), „Tygodnik Powszech-
ny” 1998, nr 6, s. 11.

Papież potępia integryzm, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 173, s. 22-23.
Kruche narzędzie słabej płci. 900-lecie urodzin Hildegardy z Bingen, „Tygodnik 

Powszechny” 1998, nr 37, s. 11.
Post zwany wielkim, „Gazeta Wyborcza” (Gazeta w Krakowie) 1998, nr 49, s. 19.
Niedziela palmowa, „Gazeta Wyborcza” (Gazeta w Krakowie) 1998, nr 80, s. 1.
Hodegetria, „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 18, s. 10.
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Nie można żyć samymi remamentami (rozmowa), „Gazeta Wyborcza” (Gazeta 
w Krakowie) 1998, nr 127, s. 5.

Kościelnej przeszłości wybielacz uniwersalny, „Tygodnik Powszechny” 1998, 
nr 26, s. 14.

Prywatne echa jednego Objawienia, „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 31, s. 1, 11.
Hymn w kamieniu wyśpiewany. 750 lat katedry w Kolonii, „Tygodnik Powszech-

ny” 1998, nr 33, s. 11.
Szpital ducha (wywiad), „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 202, s. 27.
Prawda łagodna i silna. 20 lat pontyfikatu wobec tradycji i historii Kościoła, „Ty-

godnik Powszechny” 1998, nr 243, s. 1, 8.
Jeden procent dziejów Kościoła, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 243, s. 4.
Kłopoty Kościoła ze świętymi obrazami, „List” 1998, nr 10, s. 23-25.
Biskupów polskich wędrówka do niepodległości, „Tygodnik Powszechny” 1998, 

nr 13, „Apokryf”, s. 10-11.
Jakub Parkoszowic, Innocenty VII, Innocenty VIII, w: Encyklopedia Katolicka, 

t. VII, Lublin 1997, kol. 252, 725.

1999
Dziesięć wieków diecezji krakowskiej, Kraków 1999, ss. 242 (współautor: ks. G. Ryś).
Trwogi i nadzieje końca wieków, Kraków 1999, ss. 180.
Soborowe reformy między bytem a niebytem, „Znak” 1999, nr 524, s. 103-107.
Zbawienie w Kościele poszerzonych granic, „Przegląd Powszechny” 1999, nr 1, 

s. 9-21.
Odwieczne kłopoty Kościoła z cudami, „Znak” 1999, nr 529, s. 4-13.
Kto przez 20 wieków fundował kościoły?, „Znak” 1999, nr 531, s. 127-134.
Przedmowa, w: Z. Danielewicz, Między Kościołem a sektą, Warszawa 1999, s. 7-8.
Parafia Raba Wyżna w XVI-XVIII wieku, „Analecta cracoviensia” 30-31(1998-

99), s. 493-503.
Klerykalizm i antyklerykalizm doby Sejmu Czteroletniego. Spór kasztelana Jacka 

Jezierskiego z kanonikiem Wojciechem Skarszewskim, „Biuletyn Biblioteki Ja-
giellońskiej” 49(1999), nr 1-2, s. 187-196.

Od Piotra do Jana Pawła (rec.: P. Johnson, Papiestwo. XX wieków historii, War-
szawa 1998), „Nowe Książki” 1999, nr 1, s. 36-37.

Kościół wobec wojen (rec.: G. Minois, Kościół i wojna, Warszawa 1998), „Nowe 
Książki” 1999, nr 5, s. 32-33.

Chleby duchowne policzyć (rec.: W. Kowalski, Uposażenie parafii archidiakona-
tu sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, Kielce 1998), „Nasza Przeszłość” 
91(1999), s. 385-388.

Misje parafialne przełomu XIX i XX wieku (rec.: E. Nocuń, Misje parafialne re-
demptorystów polskich w latach 1886-1918, Kraków 1998), „Nasza Prze-
szłość” 91(1999), s. 389-393.
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Kościelna strona późnośredniowiecznej kultury polskiej (rec.: Kultura Polski 
średniowiecznej XIV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997), „Nasza Prze-
szłość” 92(1999), s. 507-512.

Gazetowy wytrych do przepowiedni (rec.: F. cuomo, Wielkie proroctwa. Klucz do 
odczytania najsłynniejszych przepowiedni w dziejach […], Kraków 1999), 
„Znak” 51(1999), nr 535, s. 142-146.

Spisek rządzi światem, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 61, s. 30-31.
Kłopoty ogrodnika. Kościół wobec wielości kultur, „Tygodnik Powszechny” 1999, 

nr 13, s. 11.
Jego i nasze zmartwychwstanie, „Gazeta Wyborcza” (Gazeta w Krakowie) 1999, 

nr 79, s. 1.
(wraz z G. Rysiem) Nie od razu Kościół zbudowano (rozmowa), „Dziennik Polski” 

55(1999), nr 78, s. 41.
Wśród staropolskich biskupów. Przed tysiącleciem diecezji krakowskiej, „Tygo-

dnik Powszechny” 1999, nr 15, s. 8.
Inkwizycja według Guy Bedouelle’a, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 16, s. 10.
Oglądanie niewidzialnego. Chrześcijaństwa ze sztuką wędrowanie przez historię, 

„Tygodnik Powszechny” 1999, nr 22, „Kontrapunkt” nr 3-4, s. VIII.
Kiedy papież przeprasza, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 129, s. 8-9.
Biskupi pod obcym berłem. Przed tysiącleciem diecezji krakowskiej, „Tygodnik 

Powszechny” 1999, nr 24, s. 9.
Ukrzyżowany przez krzyżowców. W 900-lecie zdobycia Jerozolimy, „Tygodnik Po-

wszechny” 1999, nr 29, s. 9.
Kalendarze Sądu Ostatecznego, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 35, s. 9.
Wyzwalająca moc prawdy, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 37, s. 11.
Między trwogą a zaufaniem. Historia chrześcijańskiego poczucia bezpieczeństwa, 

„Tygodnik Powszechny” 1999, nr 39, s. 11.
Moi wszyscy święci (głos w dyskusji), „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 44, s. 9.
I odpuść nam nasze odpusty…, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 49, s. 1, 11.
Koniec świata? Nie do wiary! (wywiad), „List” 1999, nr 12, s. 3-7.
Zwięzła historia jubileuszy, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 51-52, s. 3.

2000
Przeciw reformacji, w: Kościół krakowski w tysiącleciu, Kraków 2000, s. 169-303.
Wola Radziszowska. Parafia z czasów piastowskich, Kalwaria Zebrzydowska 

2000, ss. 104.
Józef Alojzy Putanowicz (1737-1788), w: Złota Księga Papieskiej Akademii Teolo-

gicznej, red. S. Piech, Kraków 2000, s. 270-272.
Spowiedź zamiast pokuty?, „Życie Duchowe” 2000, z. 22, s. 38-42.
Męczennicy od czcicieli zależni, „Znak” 52(2000), nr 540, s. 46-60.
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Stanisław, Patron Polaków, w: 2000 lat chrześcijaństwa. Jan Paweł II, księga 1, 
Warszawa (2000), s. 21-24.

Odróżnić skrzydła od garbów (rozmowa), „Życie Duchowe” 2000, z. 23, s. 16-19.
Chrześcijaństwo w średniowiecznej Polsce, w: 2000 lat chrześcijaństwa. Jan Pa-

weł II, księga 14, Warszawa (2000), s. 5-8.
Czas na historię chrześcijaństwa (rec.: Historia chrześcijaństwa, t. IV, Warszawa 

1999), „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 1, s. 11.
Wileński biskup katolickiego Oświecenia (rec.: T. Kasabuła, Ignacy Massalski bi-

skup wileński, Lublin 1998), „Nasza Przeszłość” 93(2000), s. 451-462.
Hanzeatycki pogrzeb (rec.: E. Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII 

wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk 1998), „Nasza Prze-
szłość” 93(2000), s. 465-470.

U świętej Barbary za Wazów (rec.: J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego 
OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630-39, t. V, Kraków 1999), „Nasza 
Przeszłość” 93(2000), s. 477-482.

Szwajcarski rachunek sumienia wobec Żydów (rec.: U. Altermatt, Katholizismus und 
Antisemitismus. Mentalitaten, Kontinuitaten, Ambivalenzen. Zur Kulturgeschichte 
der Schweitz 1918-1945, Frauenfeld 1999), „Znak” 52(2000), nr 541, s. 105-110.

Przedwrześniowy dom Polaków i Żydów (rec.: A. Landau-czajka, „W jednym stali 
domu”. Koncepcja rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 
1933-39, Warszawa 1998), „Znak” 52(2000), nr 544, s. 163-164.

Kolęda po staropolsku. Od daniny do wizyty duszpasterskiej, „Tygodnik Po-
wszechny” 2000, nr 6, s. 1, 11.

Jakub patron walecznych, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 42, s. 27.
Pamięć pojednania. Im więcej Ewangelii dziś, tym mniej przeprosin jutro, „Tygo-

dnik Powszechny” 2000, nr 11, s. 10.
Być starym dawno temu, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 11, „Kontrapunkt”, 

nr 1-2, s. I, VII.
Leksykon imion i patronów, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 13, s. 2.
Rachunek sumienia (rozmowa), „Dziennik Bałtycki” 55(2000), nr 65, magazyn 

„Rejsy”, s. 15.
Rzetelność na odwrót. Polemika z tekstem ks. Marka Starowieyskiego o książce 

Vittorio Messoriego „Czarne karty historii”, „Życie” 2000, nr 91, s. 15.
Boże Ciało w człowieczych rękach, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 26, s. 1, 11.
Bez ryzyka nie ma wolności, „Rzeczypospolita” 2000, nr 146, Plus-minus, nr 25, s. D6.
Józef było mu na imię, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 29, s. 11.
Dwa światy. Beatyfikacja Piusa IX i Jana XXIII, „Tygodnik Powszechny” 2000, 

nr 36, s. 9.
Miłosierdzie i kara. Przemiany kościelnego myślenia o śmierci, „Tygodnik Po-

wszechny” 2000, nr 45, „Kontrapunkt”, nr 8-9, s. I, XI.
Patron sumienia polityków, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 47, s. 19.
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Cesarskiej korony krótkie blaski, długie cienie. 1200 rocznica koronacji Karola 
Wielkiego, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 52-53, s. 8.

Kosztowne „non possumus” Piusa IX, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 173, s. 26-27; 
toż, „Słowo” (Berlin) 2000, nr 50, s. 3-12.

Klucze do nieba. „Poza Kościołem nie ma zbawienia”: historia formuły, „Tygo-
dnik Powszechny” 2000, nr 38, „Kontrapunkt”, nr 5, s. XII.

Aby zaświadczyć o światłości, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 299, s. 29.
Kaszelewski Kazimierz, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 966.
Kaszkowic Stanisław, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 967.

2001
Papież, który przeprasza, „Pastores” 2001, nr 1, s. 141-148.
Matrimoninium, fornicatio, concubinatus (rec.: A. Krawiec. Seksualność w śred-

niowiecznej Polsce, Poznań 2000), „Znak” 53(2001), nr 556, s. 150-155.
Z biblijnego gabinetu cieni (rec.: Apokryfy Nowego Testamentu. Listy apostolskie, 

Kraków 2001), „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 45, s. 2.
Prawda boli, lecz wyzwala (rec.: Brat Johanan, Chrześcijanie i antysemityzm. Mię-

dzy bolesną przeszłością a nadzieją jutra, Kraków 2000), „Rzeczypospolita” 
2001, nr 41, Plus-minus, nr 7, s. D6.

Dzieje do oglądania i czytania (rec.: A. Due, Dzieje 2000 lat chrześcijaństwa, czę-
stochowa 2000), „Nowe Książki” 2001, nr 3, s. 36-37.

Poprawianie hagiografii (rec.: Z. Mikołejko, Żywoty świętych poprawione, War-
szawa 2000), „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 13, s. 10.

Europejczyk na tropie przesądu (rec.: K. Bracha, Teolog, diabeł i zabobony. Świa-
dectwo Mikołaja Magni z Jaworowa „De superstitionibus” (1405), Warszawa 
1999), „Nasza Przeszłość” 95(2001), s. 499-508.

Ksiądz od kuchni (część), „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 3, s. 11.
Muzułmanie pierwszej Rzeczypospolitej, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 4, s. 11.
Kardynałowie sprzed wieków, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 7, s. 10.
Mizerny wizerunek świętego (rozmowa), „Rzeczypospolita” 2001, nr 41, Plus-

-minus, nr 7, s. D6.
Jego ofiarą obdarowani, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 9, s. 11.
Cena wolności Kościoła. Mija 200 lat od konkordatu Napoleona i Piusa VII, „Ty-

godnik Powszechny” 2001, nr 28, s. 11.
Dlaczego pielgrzymowali?, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 31, s. 1, 9.
Ludzie tamtych powodzi, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 32, s. 5.
Śmiech miejscami poświęcany. Chrześcijaństwa kłopoty z wesołością, „Tygodnik 

Powszechny” 2001, nr 34, „Kontrapunkt”, nr 9, s. X.
Uśmiech pontyfikalny, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 48, s. 11.
Krótka historia lęku, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 49, s. 11.
28 haseł w: Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków, 2000, passim.
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2002
Relikwie, Kraków 2002, ss. 242.
Jakub patron walecznych, w: Dwunastu Apostołów, red. J. Turnau, Kraków 2002, 

s. 31-37.
Wolność w wierze: indywidualizm i sumienie, w: J. Jarnusiewicz, Chrześcijaństwo 

i kultura w XXI wieku, Kraków 2002, s. 181-183.
Mizerny wizerunek świętego (rozmowa), tamże, s. 262-272.
Odróżnić skrzydła od garbów (rozmowa), w: Sezon dialogu. Rozmów 23, Kraków 

2002, s. 92-96.
Miejsce ubogich w dziejach Kościoła, „Pastores” 2002, nr 2, s. 14-22.
Przedmowa, w: P. Jamioł, Dzieje sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu w la-

tach 1910-1996, Kraków 2002, s. 13.
Antymodernistyczna kampania, „Znak” 54(2002), nr 566, s. 30-44.
Słowo wstępne, w: Małżeństwo i rodzina w okresie staropolskim. Teologia – Demo-

grafia – Wychowanie, red. R. Szczurowski, R. Zawadzki, Kraków 2002, s. 5-7.
Malowana eschatologia, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 8(2002), nr 2, 

s. 193.
Aby rokosz fundatora nie szkodził Kalwarii, „Przegląd Kalwaryjski” 7(2002), 

s. 9-11; 113-117.
Między rzeczywistą a pozorną reformą Kościoła (rec.: y. congar, Prawdziwa i fał-

szywa reforma w Kościele, Kraków 2001), „Nowe Książki” 2002, nr 2, s. 62-
63.

Negowane braterstwo na drogach historii (rec.: M. Horoszewicz, Przez dwa mil-
lenia do rzymskiej synagogi. Szkice o ewolucji postawy Kościoła katolickiego 
wobec Żydów i judaizmu, Warszawa 2001), „Znak” 54(2002), nr 570, s. 147-
152.

Nieustanna reforma Kościoła, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 9, s.11.
Watykański drugi i 20 poprzedników, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 13, s.15.
Celibat z wymienną motywacją, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 93, s. 23.
Dylematy pierwszych chrześcijan, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 21, s.19.
Kościół czasów mocy i słabości, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 26, s.11.
Tam gdzie papież był wikarym, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 30, s.10.
Przestrogi księcia metropolity, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 186, s. 23-24.
16 warszawskich miesięcy (Nowi błogosławieni. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Fe-

liński), „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 33, s. 16.
Relikwie na pokucie, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 38, s. 11.
Jak Władysław Opolczyk Jasnej Góry nie fundował, „Tygodnik Powszechny” 

2002, nr 42, s. 11.
Ognie na grobach, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 44, s. 11.
Napój chrześcijan, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 47, s. 9.
Prawda, a nie dobre wrażenie, „eSPe” 2002, nr 4, s. 37-39.
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Kazanie w środku nocy, „Gazeta Wyborcza” (Gazeta w Krakowie) 2002, nr 299, s. 3.
Korczewski Wit, w: Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol. 834-835.

2003
Wspaniałe Bogu wystawione dzieło. Jak w Krakowie kościół świętej Anny budowa-

no, Kraków 2003, ss. 82.
Maksymilian Kolbe – od takich słów do takich czynów! Pro Memoria, „Biuletyn 

Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau” 2002-2003, 
nr 17-18, s. 49-52.

Pytanie o posłuszeństwo (ankieta), „Znak” 55(2003), nr 581, s. 76-78.
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TOMASZ BŁASZcZyK

KSIĄDZ KRZYSZTOF BOJKO (1963-2013)

Pamięć o minionych pokoleniach jest objawem wdzięczności względem tych, 
którzy swoją osobowością wnieśli w życie społeczne twórczego ducha i fascyna-
cji ideami ponadczasowymi, bo humanistycznymi, wskazując drogę ich realizacji. 
Jeśli oprócz codziennych obowiązków, wynikających z nakazu misji, realizowali 
swoją młodzieńczą pasję, konkretyzując ją we wspólnotach społecznych, stając się 
ich wychowawcami w pełnym wymiarze tego słowa znaczeniu, to godne podkre-
ślenia jest też ich życie i dzieło, którym się zajmowali. Wśród tych osób, którymi 
zajmuje się współczesna biografistyka, nie brakuje i kapłanów, których wszech-
stronna działalność doprowadziła do rozkwitu życia religijno-moralnego nie tylko 
wspólnot diecezjalnych, ale także parafialnych i stanowych. W tej ostatniej grupie 
na szczególną uwagę zasługuje wspólnota młodzieżowa, która zawsze zdolna jest 
do heroicznych wysiłków, jeśli tylko znajdzie lidera odsłaniającego im sens dzia-
łania. Tym przywódcą duchowym i działaczem młodzieżowym bez wątpienia był 
ks. Krzysztof Bojko, który jako harcmistrz ZHR wywarł głęboki wpływ na świado-
mość młodzieży harcerskiej, wpisując się w poczet legendarnych kapelanów har-
cerstwa na czele z bł. ks. Stefanem Wincentym Frelichowskim, bp. Władysławem 
Bandurskim, ks. Antonim Bogdańskim czy też ks. Stefanem Miecznikowskim.

1. Pochodzenie

Krzysztof Jerzy Bojko urodził się 27 stycznia 1963 r. we Wrocławiu jako syn 
Jerzego i Romany z d. Kaczorowska. Matka jego ojca, Helena, wywodziła się ze 
sławnej szlacheckiej rodziny Mikulicz-Radeckich herbu Mikulicz1. Najstarszy znany 
przodek, żyjący ok. 1500 r. Jan Mikulicz-Radecki, był właścicielem dóbr ziemskich 
w Księstwie Litewskim. członkowie rodziny Mikuliczów wywodzący się z Radecka 
brali udział w odsieczy wiedeńskiej (1683), a w XIX wieku znany był ich udział 

1 Do odsieczy wiedeńskiej ród Mikulicz-Radeckich pieczętował się herbem Gozda-
wa. Z tego rodu pochodził także słynny chirurg wrocławski, Jan.
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w Powstaniu Listopadowym (1831)2. Ojciec Heleny, a pradziadek Krzysztofa, Pa-
weł Mikulicz-Radecki był znanym aptekarzem kowieńskim i polskim działaczem 
społecznym na Litwie. W okresie międzywojennym, od 1920 r., był radnym miasta 
Kowna3. Oprócz działalności zawodowej i przynależności do Stowarzyszeń Apteka-
rzy i Związku Farmaceutów należał także do Towarzystwa „Sokół” i Towarzystwa 
Dobroczynności, a także Stowarzyszenia Opieki Matki Boskiej, działającym przy 
Gimnazjum Polskim w Kownie4. Wraz ze swoją córką Heleną prowadził rodzinną 
aptekę na Aleksocie, która po wybuchu II wojny światowej i włączeniu Litwy do 
ZSRR została znacjonalizowana5. Helena jeszcze jako studentka farmacji na Uni-
wersytecie Kowieńskim działała w Związku Polskiej Młodzieży Akademickiej Li-
twy, będąc w 1930 r. członkiem jego zarządu. W tym samym roku prezesem Związ-
ku został Alfons Bojko, przyszły mąż Heleny i dziadek Krzysztofa.

Rodzina Bojków szczyciła się powstańcem styczniowym, Jerzym Gudalew-
skim, który był bratem pradziadka Krzysztofa. Niemniej wielkim szacunkiem, 
graniczącym z uwielbieniem, darzył swojego dziadka Alfonsa Bojkę, który działał 
w polskich organizacjach studenckich, m. in. w Związku Polskiej Młodzieży Aka-
demickiej Litwy, będąc jego prezesem. Jako student działał również w Towarzy-
stwie Popierania Kultury i Oświaty wśród Polaków na Litwie „Pochodnia”, pełniąc 
w tej organizacji funkcję sekretarza. To wówczas zajął się działalnością literacką, 
drukując swoje teksty i wiersze w Miesięczniku Polskiej Młodzieży Akademickiej 
Litwy „Iskry”. Jego talent literacki najpełniej objawił się podczas pracy redakcyj-
nej w najbardziej popularnym wśród Polaków na Litwie tygodniku „chata Ro-
dzinna”. W zespole redakcyjnym współpracował m.in. z Zygmuntem Ugiańskim 
i Krystyną Szukszcianką. Przyjaźnił się ze znanym pisarzem i poetą litewskim Liu-
dasem Girą. Miał kontakt z Melchiorem Wańkowiczem, który przebywał na Litwie 
w 1939 r. Po zawarciu małżeństwa z Heleną Mikulicz-Radecką, dom Bojków stał 
się miejscem spotkań działaczy kulturalnych i społecznych Kowna. Do tej grupy 
działaczy należeli także, obok Ugiańskiego i Szukszcianki, Michał Ukiński, Marta 
Burbianka oraz Antoni i Julian Urniaż.

Lata II wojny światowej nie były łatwe dla Polaków zamieszkujących na Li-
twie. Zarówno Paweł Mikulicz-Radecki, pradziadek Krzysztofa, jak i Alfons Boj-
ko, jego dziadek, w ramach akcji oczyszczania Kowna z elementu polskiego, byli 
osadzeni w więzieniu. Alfons Bojko był nawet w 1943 r. wywieziony do obozu 

2 W. Kazuschek, Jan Mikulicz-Radecki 1850-1905. Współtwórca nowoczesnej chirur-
gii, Wrocław 2005, s. 279.

3 K. Bojko, Polacy na Litwie Kowieńskiej. Historia życia Alfonsa Bojki, „Znad Wilii” 
6(2001), nr 3-4, s. 173.

4 Złote gody pracy zawodowej zasłużonego działacza społecznego, „chata Rodzinna” 
14(1936), nr 48, s. 2.

5 K. Bojko, Polacy na Litwie Kowieńskiej, s. 177.
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koncentracyjnego w Prowieniszkach, skąd po dwóch tygodniach został zwolnio-
ny dzięki wykupowi zastawnemu rodziny6. Po zakończeniu działań wojennych 
rozpoczął pracę w repatriacyjnej Komisji Ewakuacyjnej w Kownie, co w 1947 r. 
pozwoliło rodzinom Mikulicz-Radeckich i Bojków na opuszczenie rodzinnych 
stron i zamieszkanie w Polsce. Po krótkim pobycie w Warszawie, gdzie Mikulicz-
-Radeccy zamieszkiwali na Saskiej Kępie a Bojkowie na Mokotowie, cała rodzina 
przeprowadziła się do Wrocławia, zamieszkując na Sępolnie.

2. Czas młodości

W 1970 r. Krzysztof Bojko rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 45 we 
Wrocławiu, a po jej ukończeniu kontynuował naukę w II Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, uczęszczając do klasy humanistycznej. 
To w tym okresie wstąpił do harcerstwa, wpierw w 1973 r. działając w drużynie zu-
chowej, a rok później w drużynie harcerskiej, gdzie zdobywał kolejne sprawności 
i stopnie. Przygodę harcerską rozpoczynał w 27. Wrocławskiej Drużynie Harcer-
skiej (WDH) im. Mariana Langiewicza, pełniąc w niej funkcję zastępowego. Od 
1979 r. już jako instruktor harcerski był jej drużynowym. W 1981 r. został druży-
nowym 72. WDH im. Andrzeja Romockiego. Dzięki jego działalności drużyna ta 
stała się zalążkiem przyszłego szczepu i hufca „Wigry”7. Jego aktywność na polu 
harcerskim sprawiła, że w listopadzie 1981 r. został członkiem Kręgu Instruktorów 
Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), włączając się w nurt odnowy 
moralnej harcerstwa. Zdecydowanie popierał postulaty krakowskiego środowi-
ska harcerskiego, sygnatariuszy KIHAM-u, żądających odkomunizowania ruchu 
harcerskiego i przywrócenia zasady tolerancji religijnej oraz powrotu do metod 
wychowawczych wypracowanych przez skauting8. Wraz z odrzuceniem przez VII 
Zjazd ZHP postulatów KIHAM-u, krąg instruktorów harcerskich coraz bardziej 
stawał się niezależną organizacją wewnątrz ZHP, a po wprowadzeniu stanu wo-
jennego w Polsce i internowaniu niektórych członków KIHAM-u część środo-
wiska, występując z ZHP, utworzyła Niezależny Ruch Harcerski. Ostatnie jawne 
spotkanie KIHAM-u, które odbyło się na Jasnej Górze 12 września 1982 r., było 
w zasadzie samorozwiązaniem Kręgu, ale z nakazem dalszej pracy pod innym już 
szyldem harcerskim. Niezależne środowiska harcerskie dopiero 12 lutego 1989 r. 

6 M. Jackiewicz, Polacy na Litwie 1918-2000. Słownik biograficzny, Warszawa 2002, 
s. 25.

7 E. Borkowska-Pastwa, Śp. Ks. hm Krzysztof Bojko, „Harmel”. Pismo Duszpaster-
stwa Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysława ZHR 2013, nr 8, s. 18.

8 List otwarty Instruktorów ZHP ze środowiska krakowskiego, Kraków 1980, w: 
http://kiham.republika.pl/list80 krakow.htm.
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powołały do życia nową alternatywną ogólnopolską organizację harcerską pod na-
zwą Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR)9. Akcentując swą apolityczność 
ZHR w metodach wychowawczych postulował wartości chrześcijańskie, stając się 
organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary.

Szczególną rolę w działalności KIHAM-u, jak również w ZHR odgrywał 
Krzysztof Bojko, który po zdanej maturze wstąpił w 1982 r. do Metropolitalnego 
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Również jako kleryk kon-
tynuował działalność harcerską, angażując się w tworzenie starszoharcerskich 
kręgów. Miał świadomość, że harcerstwo, oprócz pracy z młodymi harcerzami, 
gdzie kontynuowano wychowanie przez zabawę ze starszymi harcerzami, gdzie 
realizowano wychowanie przez służbę, powinno zająć się także harcerzami wieku 
dojrzałego, by zespolić ich w kręgi starszoharcerskie, celem wychowania do odpo-
wiedzialności i ukształtowania świadomych obywateli kraju. W tym celu Krzysz-
tof Bojko rozpoczął 12 września 1984 r. tworzenie Harcerskiego Ruchu Litur-
gicznego. Bazując na programie działającej już w Lublinie organizacji harcerskiej 
„Zawisza”, dążył do stworzenia we Wrocławiu podobnej organizacji harcerskiej 
opartej na zasadach religii rzymskokatolickiej, która w pełnym wymiarze uczestni-
czyłaby we wspólnocie wiary. W realizacji tego projektu wspomagali go ks. Jerzy 
Żytowiecki z Duszpasterstwa Młodzieżowego przy Kurii Wrocławskiej oraz bi-
skup Adam Dyczkowski, sufragan wrocławski10. Ostatecznie w 1990 r. Harcerski 
Ruch Liturgiczny przyjął nazwę Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawi-
sza”. W okresie klerykatu wrocławskiego Krzysztof Bojko założył w seminarium 
Harcerski Krąg Klerycki, w skład którego weszli klerycy harcerze wywodzący się 
w przeważającej większości z rodzinnej parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu.

Fascynacja harcerstwem kontynuowana była również na seminarium nauko-
wym z historii Kościoła prowadzonym przez ks. prof. Kazimierza Dolę i adiunkta 
ks. dra Józefa Patera, którzy zlecili mu przedstawienie pracy magisterskiej pt.: 
„Udział duchowieństwa katolickiego w polskim ruchu harcerskim w latach 1911-
1920”11. To wówczas w celu poszerzenia bibliografii swojej pracy magisterskiej 
i na jej potrzeby napisał, używając pseudonimu Jerzy Mikulicz, kilka artykułów 
o kapelanach harcerskich, które ukazały się w czasopiśmie Duszpasterstwa Har-
cerskiego „czuwajmy”12. Jeszcze w okresie seminaryjnym współorganizował 

9 G. Nowik, T.K. Kozłowski, Harcerstwo. Po II wojnie światowej, w: Encyklopedia 
Katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol. 555.

10 K. Bojko, Pamiętnik. 28 III 1984-14 XII 1984, t. II, rkps, s. 36.
11 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968-2001. Pracownicy naukowo-

-dydaktyczni. Wykaz prac dyplomowych. Sympozja. Działalność wydawnicza, red. I. Dec, 
Wrocław 2000, s. 416.

12 K. Bojko, Działalność duchowieństwa katolickiego w Związku Harcerstwa Polskie-
go w latach 1921-1939, Legnica 1998, s. 11.



 NEKROLOGI I WSPOMNIENIA 411

Duszpasterstwo Harcerskie we Wrocławiu, a w latach 1986-1988 zaangażował 
się w organizację Krajowego Porozumienia Kręgów Kleryckich przy krajowym 
Duszpasterstwie Harcerskim. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 21 maja 1988 r. 
i rozpoczęciu pracy duszpasterskiej został przewodniczącym Porozumienia Krę-
gów Kleryckich.

3. Działalność duszpasterska i społeczna

Po święceniach prezbiteratu ks. Krzysztof Bojko został skierowany do parafii 
pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Oprócz codziennych zajęć duszpasterskich za-
jął się również organizowaniem przy parafii drużyny harcerskiej, która w momencie 
powołania do życia ZHR zasiliła szeregi nowo powstałej organizacji harcerskiej. Na 
zjeździe założycielskim ZHR nie był obecny z powodu pracy duszpasterskiej, ale jak 
można domniemywać z jego zapisków pamiętnikarskich, fakt poparcia ZHR-u przez 
żyjących harcerzy Szarych Szeregów na czele ze Stanisławem Orszą-Broniewskim, 
komendantem Szarych Szeregów i dowódcą akcji pod Arsenałem, oraz wsparcie 
prezydenta RP Lecha Wałęsy, sprawiło, że został, jak się później okazało, aktywnym 
członkiem ZHR13. W swoją działalność duszpasterską włączył aktywność harcer-
ską, co przyczyniło się do mianowania go Rejonowym Duszpasterzem Harcerskim14. 
W tym okresie został wpierw komendantem szczepu, a następnie komendantem 
Związku Drużyn Męskich ZHR „Wadmal” w Wałbrzychu15.

Po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Pol-
sce, którą na podstawie bulli Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. 
przeprowadził papież św. Jan Paweł II, i powołaniu do życia diecezji legnickiej, 
ks. Krzysztof Bojko pozostał w strukturach duszpasterskich nowo erygowanej 
diecezji. W tym samym roku został mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem 
Harcerskim Diecezji Legnickiej. Równocześnie rozwijając swoją aktywność har-
cerską, w 1993 r. otrzymał nominację na Kapelana Zespołu Głównej Kwatery Har-
cerzy ZHR, zostając także członkiem Rady Krajowej Duszpasterstwa Młodzieży 
Harcerskiej, której opiekunem z ramienia Episkopatu Polski był bp Kazimierz 
Górny. Podczas III Walnego Zjazdu ZHR, który odbywał się w dniach 26-28 lute-
go 1993 r. w Warszawie, został wybrany do Rady Naczelnej ZHR i powołany do 
Naczelnictwa w charakterze kierownika Wydziału Duszpasterskiego. Równocześ-
nie został wybrany przewodniczącym Związkowej Rady Duszpasterskiej16. Zjazd 

13 K. Bojko, Pamiętnik. 21VIII 1988-5 XII 1989, t. VII, rkps, b.p.
14 M. Majewski, K. Szpala, Życiorys ks. dra hm Krzysztofa Jerzego Bojko HR, „Legni-

ckie Wiadomości Diecezjalne” 22(2013), nr 4, s. 60.
15 E. Borkowska-Pastwa, Śp. Ks. hm Krzysztof Bojko, s. 18.
16 M. Majewski, K. Szpala, Życiorys ks. dra hm Krzysztofa Jerzego Bojko HR, s. 61.
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wybrał go na członka Komisji Statutowej, a także członka Komisji Instruktorskiej 
Dolnośląskiej chorągwi Harcerzy.

W 1994 r. został przeniesiony do parafii św. Michała Archanioła w Polkowi-
cach, by po roku pracy duszpasterskiej otrzymać aplikatę przenoszącą go do parafii 
św. Jana chrzciciela w Zgorzelcu, gdzie zorganizował kolejną drużynę harcerską. 
Uczestnicząc w IV Zjeździe ZHR, który odbywał się 25-26 lutego 1995 r. w War-
szawie, podczas którego doszło do istotnych zmian statutowych, wykluczających 
otwartość światopoglądową, zrezygnował z prac we Władzach Naczelnych ZHR. 
W 1996 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Legnicy, gdzie na prośbę biskupa legnickiego ks. Tadeusza 
Rybaka kierował Białą Służbą jako jej komendant oraz utworzył nowe drużyny 
harcerskie. Działalność harcerska ks. Bojko z okresu legnickiego okazała się bar-
dzo efektowna, zważywszy że w 1999 r. współtworzył Dolnośląski Hufiec Harce-
rzy „Zachód”, który skupił harcerskie środowiska z terenów Głogowa, Legnicy, 
Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Świebodzic i Strzegomia17. Jako Diecezjalny Duszpa-
sterz Harcerski Diecezji Legnickiej i Komendant Dolnośląskiego Hufca „Zachód” 
otoczył opieką były obóz koncentracyjny „Gross Rosen” w Rogoźnicy, jako miej-
sce męczeńskiej śmierci pierwszego naczelnika Szarych Szeregów, Floriana Mar-
ciniaka, organizując każdego roku w tym miejscu zloty hufca. W związku z nad-
miarem obowiązków duszpasterskich ks. Krzysztof Bojko we wrześniu 2001 r. 
zrezygnował z funkcji komendanta Hufca „Zachód”, podejmując się jedynie funk-
cji jego zastępcy i kapelana18.

Nowy etap działalności duszpasterskiej i publicznej nastąpił w 2002 r., kiedy 
to ks. Krzysztof Bojko został mianowany proboszczem parafii Przemienienia Pań-
skiego w Białej. Obok pracy ze środowiskiem harcerskim, gdzie założył kolejne 
drużyny harcerskie, rozwinął na szeroką skalę współpracę ze środowiskiem kre-
sowian i sybiraków. Dążąc do popularyzacji kultury i historii Kresów II Rzeczy-
pospolitej, zakładał organizacje kresowe, organizując dla nich coroczne spotkania, 
m.in. Wrześniowe Kresowiana, które cieszyły się wielkim uznaniem. Był pomy-
słodawcą założenia Stowarzyszenia „Kresy – Przeszłość i Przyszłość”, zostając 
jego wiceprezesem. Jako potomek kresowian, mocno osadzony w realiach histo-
rycznych, oraz jego kontakty ze środowiskiem harcerskim Litwy i Ukrainy, gdzie 
jako komendant Hufca „Zachód” organizował wyprawy do Kowna, Wilna, Lwowa 
i Drohobycza, sprawiły, że podjął się funkcji kapelana Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a także Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej. Ponadto celem archiwizacji dokumentów związanych 
z życiem kresowian dążył do utworzenia Muzeum Dokumentacji Kresów Wschod-
nich, pragnąc, by jego lokalizacja znalazła się w Legnicy. Niespodziewana i ciężka 

17 Tamże, s. 64.
18 K. Bojko, Pamiętnik. 22IX 2001-24 IV 2002, t. XXII, rkps, b.p.
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choroba oraz śmierć, która nastąpiła 10 listopada 2013 r. sprawiła, że plan utworze-
nia muzeum nie został zrealizowany.

Za swoją działalność społeczną na rzecz Kresów i krzewienia kultury kre-
sowian ks. Krzysztof Bojko został odznaczony w 2009 r. przez Prezydenta RP 
– Lecha Kaczyńskiego, Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej przyznał mu resortowe odznaczenie Krzyż Honorowy ZHR 
„Semper Fidelis”, a Biskup Polowy Wojska Polskiego uhonorował go Medalem 
Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

4. Próba oceny działalności publicystycznej i naukowej

Ks. Krzysztof Bojko kierując się sugestią ks. Antoniego Bogdańskiego, któ-
ry był pierwszym Naczelnym Kapelanem ZHP w odrodzonej Polsce, by ducho-
wieństwo zaangażowane w pracę harcerską chętnie podejmowało się publicystyki 
dotyczącej wychowania religijnego i moralnego na bazie polskiego skautingu19, 
sam podjął się działalności publicystycznej i naukowej. Działalność ta dotykała 
przeważnie tematyki harcerskiej. Już jako kleryk, na potrzeby pracy magister-
skiej opublikował w prasie harcerskiej kilka artykułów, które były biogramami 
słynnych kapelanów harcerskich, działających w czasach niepodległej Polski, 
m.in. bpa Władysława Bandurskiego, Gerarda Szmyda, bł. Stefana Frelichowskie-
go czy Ignacego Skorupki. Drugi blok tematyczny podejmowany w publicystyce 
przez ks. Krzysztofa Bojko dotyka kwestii programu pracy wychowawczej i re-
ligijnej. W tym zakresie istotne stają się artykuły dotyczące programu polskiego 
harcerstwa. Na bazie ogólnej sytuacji, w jakiej znalazły się harcerskie organizacje 
w Polsce w okresie potransformacyjnym20, kreśli program polskiego harcerstwa, 
w którym naczelną zasadą wychowania integralnego ma być rozwój religijny, mo-
ralny, intelektualny i fizyczny harcerzy, a wychowanie prospołeczne w harcerstwie 
ma prowadzić przez system małych wspólnot do wychowania prorodzinnego i pa-
triotycznego. charakterystyczną cechą metody wychowawczej w harcerstwie, zda-
niem ks. hm. Krzysztofa Bojko, ma być wzajemność, pośredniość, stopniowość, 
wszechstronność, pozytywność oraz otwarcie na świat, ludzi i przyrodę21.

Dopełnieniem tematyki pracy wychowawczej i religijnej stał się dla niego ko-
lejny blok tematyczny związany ze strukturami organizacyjnymi związku harcer-

19 K. Bojko, Działalność duchowieństwa katolickiego, s. 165.
20 K. Bojko, Geneza oraz ogólna charakterystyka aktualnej sytuacji na rynku harcer-

skich organizacji w Polsce, w: Skauting w Seminarium. Walory wychowawcze, red. M. Świą-
der, Warszawa 2001, s. 19-36.

21 Por. K. Bojko, Harcerstwo jako personalistyczny system wychowania człowieka na 
przykładzie ZHR, „Pobudka ZHR” 2006, nr 6, b.p.
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skiego. Wychodząc z założenia, że związek harcerski jest organizacją chrześcijań-
ską, rewidował nie tylko sprawności harcerskie, ale ukazywał potrzebę stworzenia 
sprawności religijnych22.

charakterystyczną cechą publicystyki ks. Krzysztofa Bojko stał się dział doty-
czący duszpasterstwa harcerskiego. Jako kapłan i kapelan ZHR-u wydał Podręcz-
nik duszpasterza harcerskiego23, w którym wskazał cenne uwagi dla tych kapłanów, 
którzy w swojej pracy duszpasterskiej podjęli się opieki i pracy wychowawczej nad 
młodzieżą harcerską. Jego drukowane wspomnienia z wyjazdów do Lwowa i Dro-
hobycza są nie tylko powrotem do rodzinnych korzeni, ale ukazują cały potencjał 
pracy duszpasterskiej wśród harcerzy hufca „Zachód”24. Ponadto wspólne pielgrzy-
mowanie do Rzymu ukazuje rozmiar pracy wychowawczej wśród harcerzy, których 
zaangażowanie w organizację pielgrzymki i udział w niej był znaczny25.

Obraz działalności publicystycznej ks. Krzysztofa Bojko nie byłby pełny bez 
ukazania jego wkładu w historię harcerstwa, którą uczynił jako przedmiot swojej 
pracy naukowej. Z własnej inicjatywy podjął studia z zakresu historii Kościoła na 
Papieskim Wydziale Teologicznym, zdobywając w 1997 r. doktorat na podstawie 
pracy pt.: Działalność duchowieństwa katolickiego w Związku Harcerstwa Polskiego 
w latach 1921-1939. Praca ta, jak zaznaczył w swojej recenzji prof. dr hab. Tomasz 
Strzembosz, wypełniła lukę w historiografii harcerstwa polskiego, zważywszy, że 
odczuwało się „brak poważnych prac syntetycznych, ogarniających całość zjawiska 
oraz gruntownych analiz poszczególnych zagadnień”26. W swojej pracy, pomijając 
pion żeński harcerstwa, zaprezentował bogactwo form życia duchowego harcerzy, 
dając kompletny obraz duchowości harcerskiej lat 1921-1939, w czym szczególną 
rolę odegrało duchowieństwo polskie działające w ramach ZHP. Działalność ducho-
wieństwa w tym okresie stała się nie tylko wzorcowa pod względem organizacyjnym, 
metodycznym i duchowym, ale wyprzedzając Sobór Watykański II stała się wzorem 
dla następnych pokoleń kapłańskich poświęcających się pracy z młodzieżą27.

22 Por. K. Bojko, Związek organizacją chrześcijańską, otwartą na wszystkich…?, „In-
struktor” 7(2000), nr 53, b.p.; tenże, Sprawności religijne w ZHR, „Pobudka ZHR” 2005, 
nr 2, s. 3-4.

23 K. Bojko, Podręcznik duszpasterza harcerskiego, Łódź 1994, ss. 128.
24 K. Bojko, Wyprawa do Lwowa i Drohobycza, część pierwsza, „Instruktor” 7(2000), 

nr 59, s. 30-31; tenże, Wyprawa do Lwowa i Drohobycza, część druga, „Instruktor” 8(2001), 
nr 60, s. 46-48.

25 K. Bojko, Harcerska pielgrzymka do Rzymu (2), „Niedziela” 2002, nr 23, s. VII, 
wkł. legnicka.

26 Archiwum PWT we Wrocławiu, T. Strzembosz, Recenzja rozprawy doktorskiej 
ks. mgra Krzysztofa Bojko pt. „Działalność duchowienstwa katolickiego w Związku Harcer-
stwa Polskiego w latach 1921-1939”, napisanej na seminarium Historii Kościoła na Papie-
skim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, b. sygn.

27 Tamże.
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Uzupełniając obraz harcerstwa polskiego w pierwszych latach II wojny świa-
towej, przedstawił jego działalność na terenie Litwy. Przeprowadzając kwerendę 
w archiwach litewskich, napisał dość obszerny artykuł Harcerstwo polskie na Li-
twie w latach 1939-194128. Również i w tym artykule, nie stroniąc od trudnych 
tematów relacji polsko-litewskich, wykazał wpływ polskiego środowiska harcer-
skiego na kształtowanie postaw patriotycznych harcerzy z Kresów dawnej Rze-
czypospolitej oraz ich wkład w formację religijno-moralną i intelektualną wśród 
Polaków zamieszkujących tereny Litwy.

Ogromna wiedza dotycząca dziejów polskiego harcerstwa jest godna szacunku, 
a umiejętność przedstawiania tematów, nieraz trudnych, w sposób przejrzysty nie 
budzi zastrzeżeń co do walorów naukowych ks. Krzysztofa Bojko i stawia go w rzę-
dzie wybitnych specjalistów, którzy zajmowali się historią i pedagogią harcerstwa.

Bibliografia publikacji ks. Krzysztofa Bojko

Ks. Bp Władysław Bandurski, „czuwajmy” 2(1986), nr 4, s. 10-13.
Ks. Gerard Szmyd, „czuwajmy” 2(1986), nr 17, s. 10-11.
Ks. Ignacy Skorupka, „czuwajmy” 2(1986), nr 10, s. 6-7.
Zjednoczenie harcerstwa, „czuwajmy” 3(1987), nr 11, s. 1, 4.
Podręcznik duszpasterza harcerskiego, Łódź 1994 80, ss. 128.
Wolność od odpowiedzialności, „Instruktor” 4(1997), nr 29 b.p.
Działalność duchowieństwa katolickiego w związku harcerstwa polskiego w latach 

1921-1939, Legnica 1998, ss. 280.
Harcerskie przygotowania do roku 2000, „Drogowskazy” 8(1999), nr 3, s. 57-75.
Kapelan harcerski, „Instruktor” 7(2000), nr 52 b.p.
Katyńska Droga Krzyżowa, „Instruktor” 7(2000), nr 55 b.p.
Litwo, Ojczyzno moja…, „Instruktor” 7(2000), nr 54 b.p.
Program Polskiego Harcerstwa. Rozdział I. Diagnoza sytuacji polskiej młodzieży, 

„Instruktor” 7(2000), nr 58, s. 42-43.
Program Polskiego Harcerstwa. Rozdział II. Propozycje programowe dla młodzie-

ży, „Instruktor” 7(2000), nr 59, s. 25-27.
Wyprawa do Lwowa i Drohobycza, część pierwsza, „Instruktor” 7(2000), nr 59, 

s. 30-31.
Związek jest organizacją chrześcijańską, otwartą na wszystkich…?, „Instruktor” 

7(2000), nr 53 b.p.
Geneza oraz ogólna charakterystyka aktualnej sytuacji na rynku harcerskich or-

ganizacji w Polsce, w: Skauting w Seminarium. Walory wychowawcze, red. 
M. Świąder, Warszawa 2001, s. 19-36.

28 W: Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa, t. II, Kraków 2006, s. 51-86.



416  NEKROLOGI I WSPOMNIENIA

Harcerskie Kręgi Kleryckie w latach 1927-1945, w: Skauting w Seminarium. Wa-
lory wychowawcze, red. M. Świąder, Warszawa 2001, s. 5-10.

Historia a historia – refleksje katechetyczne, „Katecheta” 45(2001), nr 6, s. 55-59.
Polacy na Litwie Kowieńskiej. Historia życia Alfonsa Bojki, „Znad Wilii”. Polska 

Galeria Artystyczna „Znad Wilii” w Wilnie, 12(2001), nr 3-4, s. 160-186.
Program Polskiego Harcerstwa. Rozdział III. Drogi osiągania wartości (metody), 

„Instruktor” 8(2001), nr 60, s. 33-35.
Wspomnienia z działalności Harcerskich Kręgów Kleryckich w latach 1982-1988, 

w: Skauting w Seminarium. Walory wychowawcze, red. M. Świąder, Warsza-
wa 2001, s. 11-18.

Wyprawa do Lwowa i Drohobycza, część druga, „Instruktor” 8(2001), nr 60, s. 46-
48.

Harcerska pielgrzymka do Rzymu (2), „Niedziela” 2002, nr 23, s. VII, wkł. legnicka.
Artykuły w: „Wieści z Białej” 2003, nr 6-7: „Ku chwale majestatu swej łaski, któ-

rą obdarzył nas w Umiłowanym”, s. 11; Krypta – Paradyż, s. 6 [wiersz]; Moje 
podróże. Wyprawa do Lwowa i Drohobycza, s. 11-12; Wakacje 2003, s. 1.

Kazanie na Uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej, „Wileńskie Rozmaitości” 
2003, nr 1, s. 1-2.

Artykuły w: „Wieści z Białej” 2004, nr 2: Droga Krzyżowa 2004 przeprowadzona 
w Białej w Wielki Piątek w dniu 9.04.2004 przez całą wioskę, s. 1-6; Historia 
mieszkańców z Polany, s. 6-9; „Litwo Ojczyzno moja…” – Wyprawa do Kow-
na i Wilna, s. 10-12.

Artykuły w: „Wieści z Białej” 2004, nr 1: Biała, s. 8 (wiersz); Co się wydarzyło 
w Białej, s. 1; Historia Białej, s. 2-8; Moje Podróże – Wyprawa do Lwowa 
i Drohobycza, s. 10-12; „Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mą-
drości i zrozumienia”, s. 10.

Co się stało z naszym ZHR?, „Pobudka ZHR” 2005, nr 1 s. 2-12.
Duchowość instruktora harcerskiego na przykładzie bł. phm. S. W. Frelichowskie-

go, „Drogowskazy” 14(2005), nr 80, s. 25-31.
List do Ojca Świętego, „Drogowskazy” 14(2005), nr 76, s. 42-45.
Lustracja… w harcerstwie?, „Pobudka ZHR” 2005, nr 3, s. 6-7.
Moje podróże w przeszłość, Biała 2005 80, ss. 132.
Problem Senatora RP Kazimierza Wiatra, „Pobudka ZHR” 2005, nr 3, s. 7-9.
Sprawności religijne w ZHR, „Pobudka ZHR” 2005, nr 2, s. 3-4.
Wędrówka śladami bł. Frelichowskiego, „Drogowskazy” 14(2005), nr 75, s. 47-51.
Duchowość instruktora harcerskiego na przykładzie bł. Stefana Wincentego Freli-

chowskiego, „Pobudka ZHR” 2006, nr 7 b.p.
Harcerstwo jako personalistyczny system wychowania człowieka na przykładzie 

ZHR, „Pobudka ZHR” 2006, nr 6 b.p.
Harcerstwo polskie na Litwie w latach 1939-1941, „Krakowski Rocznik Historii 

Harcerstwa”, t. II, Kraków 2006, s. 51-86.



 NEKROLOGI I WSPOMNIENIA 417

Wykładnia ideowa ZHR – wnioski z Konferencji Programowej ZHR, „Pobudka 
ZHR” 2006, nr 6 b.p.

Artykuły w: Wrześniowe Kresowiana, Biała 2007 ss. 20: IV Wrześniowe Kresowia-
na – Biała 23 września 2006, s. 6-7; V Wrześniowe Kresowiana – Biała 22-23 
września 2007, s. 10; Reportaże z Kresów, s. 16; III Wrześniowe Kresowiana 
ostatni raz w Studnicy, s. 4-5; W moim pokoju wisi obraz… [wiersz], s. 18

Biała Służba w 1983 i 1987 (fragmenty dziennika), w: Studia z dziejów harcerstwa 
1944-1989, red. M. Wierzbicki, Warszawa 2009, s. 146-164.

Życie z wiarą, Wyd. Skonpres 2009, ss. 94.
VIII Wrześniowe Kresowiana, „Niedziela Legnicka” 53(2010), nr 37, s. VII.
VIII „Wrześniowe Kresowiana” w Białej, „Wiadomości Gminy chojnów” 2010, 

nr 5, s. 19.
Poświęcenie ołtarza w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Białej, „Wiadomo-

ści Gminy chojnów” 2010, nr 7-8, s. 16-17.
Przedmowa, w: M. Majewski, Wkład duchowieństwa katolickiego w 100-lecie ru-

chu harcerskiego w Polsce. Studium na przykładzie działalności liturgiczno-
-duszpasterskiej kapelanów naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego w Pol-
sce w latach 1925-1949, Legnica 2011, s. 5-6.

X Wrześniowe Kresowiana, „Niedziela Legnicka” 55(2012), nr 38, s. II.
Zaproszenie Kresowian i Sybiraków do Krzeszowa, „Niedziela Legnicka” 

55(2012), nr 24, s. VI.

Bibliografia podmiotowa

Tomczak R.: Litwo, ojczyzno moja. „Pan Tadeusz” podczas VI Kresowian w Bia-
łej, „Gość Legnicki” 85(2008), nr 40, s. I.

Kot S.: Pamięci Kresów w Białej, „Niedziela Wrocławska” 52(2009), nr 43, s. VI-
-VII.

Poczet kapelanów harcerstwa, „Wrocławska Gazeta Polska” 2012, nr 3-4, s. 8.
Borkowska-Pastwa E.: Śp. Ks. hm Krzysztof Bojko, „Harmel”. Pismo Duszpaster-

stwa Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysława ZHR 2013, nr 8, s. 18-20.
Majewski M., Szpala K.: Życiorys ks. dr. hm. Krzysztofa Jerzego Bojko HR, „Leg-

nickie Wiadomości Diecezjalne” 22(2013), nr 4, s. 60-65.





SPIS TREŚCI

I. ARTyKUŁy I ROZPRAWy

Ks. Jan Walkusz, Ośrodki kościelnych badań historycznych w Polsce.  
Panorama dorobku ostatniego półwiecza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Roland Prejs OFMcap, Dorobek historiograficzny Instytutu Historii  
Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Jana Pawła II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Ks. Dominik Zamiatała, Dorobek historiograficzny polskich historyków  
Kościoła ostatniego 50-lecia. (Ośrodek warszawski)  . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Ks. Michał Piela SDS, Dorobek historiograficzny polskich historyków  
Kościoła ostatniego 50-lecia. Charakterystyka ośrodka dolnośląskiego 
(Wrocław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

Ks. Piotr Górecki, Górnośląskie grono historyków Kościoła i ich dorobek  
historiograficzny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

Ks. Zbigniew Gmurczyk, Historiografia kościelna ostatniego  
50-lecia ośrodków kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego  
(Pelplin–Płock–Włocławek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

Ks. Marek Jodkowski, Dorobek historiograficzny polskich historyków  
Kościoła ostatniego pięćdziesięciolecia na Warmii, Mazurach  
i Powiślu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127

Ks. Łukasz Krucki, Gniezno i Poznań jako główne ośrodki wielkopolskiej  
myśli historyczno-kościelnej ostatniego półwiecza (1964-2014)  . . . . . . .  183

Ks. Adam Szot, Białystok – ośrodek badań naukowych z historii Kościoła  
po II wojnie światowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

Ks. Jacek Kapuściński, Ośrodek badań historycznych (archi)diecezji  
częstochowskiej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217

Ks. Józef Łupiński, Nauczanie historii Kościoła w Wyższym Seminarium  
Duchownym w Łomży  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239



420  SPIS TREŚcI

II. REcENZJE I OMóWIENIA 

Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Heiliges Römisches Reich.  
Deutschsprachige Länder, hrsg. von Erwin Gatz in Zusammenarbeit  
mit Rainald Becker, clemes Brodkorbs und Helmut Flachenecker,  
Regensburg 2009, ss. 376, 196 map i planów; Atlas historyczny  
(archi)diecezji lubelskiej 1805 – 2010. The Historical Atlas of the Lublin 
(Arch)Diocese 1805-2010, praca zespołowa pod redakcją Henryka  
Gapskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, ss. 300  
(119 map oraz 19 wykresów (Krzysztof R. Prokop)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  249

Maria Dębowska, Diecezja łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. 
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2014, ss. 188  
(ks. Łukasz Krucki)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257

Mircea Remus Birtz, Manfred Kierein, Câteva succesiuni apostolice catolice  
din România, Editura „Napoca Star”, cluj-Napoca 2011, ss. 120  
(Krzysztof R. Prokop)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263

Joanna Kumor-Mielnik, Sieć dekanalna i parafialna (archi)diecezji lubelskiej 
w latach 1805-2005, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011,  
ss. 347+4 nlb (Jerzy Flaga)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269

Ks. Michał Piela SDS, Książę kardynał dr Adolf Johannes Bertram jako  
przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec (Fuldajskiej  
Konferencji Biskupów) w latach 1920-1945, część 1: Do końca istnienia 
Republiki Weimarskiej, Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Księgarni  
Archidiecezjalnej, Wrocław 2013, ss. 320 (ks. Piotr Górecki)  . . . . . . . . .  273

Helena Teresa Kupiszewska, Królowa Polski o wielu obliczach. Wizerunki  
Matki Bożej koronowane przez Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała  
Wyszyńskiego, Fundacja „czas to Miłość”, częstochowa 2014, ss. 341  
(Grzegorz Kamil Szczecina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279

Ks. Andrzej Pieńkowski, Życie i działalność bpa Edwarda Eugeniusza  
Samsela (1940 – 2003), Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum,  
Ełk 2014, ss. 728 (ks. Jan Walkusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  287

Roland Prejs OFMcap, Pięćdziesiąt lat Instytutu Historii Kościoła  
i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  
Polihymnia, Lublin 2014, ss. 142 (Jerzy Flaga)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  293

Głos z eremu. Ksiądz infułat Czesław Wala, red. Alina Rynio, Wydawnictwo 
Ikona, Szydłowiec 2013, ss. 2013, il. (ks. Edward Walewander)  . . . . . . .  299

Ks. Janusz Mariański, Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian.  
Studium socjologiczne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia  
w Sandomierzu, Sandomierz 2014, ss. 392 (Marek Marczewski)  . . . . . .  303



 SPIS TREŚcI 421

Ks. Jerzy Misiurek, „Ja was wybrałem” (J 15,16). Rozważania na rekolekcje  
kapłańskie, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”,  
Lublin 2010, ss. 105 (Zofia Pałubska)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315

III. BIBLIOGRAFIA

Ks. Jan Walkusz, Marek Robert Górniak, Bibliografia podmiotowa polskich  
historyków Kościoła za rok 2013 z uzupełnieniami za lata 2000-2012  . .  323

Wykaz autorów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325
Wykaz skrótów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327
[Bibliografia podmiotowa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  341

IV. NEKROLOGI I WSPOMNIENIA

Ks. Bolesław Micewski cR, Ksiądz Jan Marian Traczyński CR (1922-2014)   377
Ks. Rafał Szczurowski, Jan Kracik – prezbiter, historyk (1941-2014)  . . . . . .  379
Tomasz Błaszczyk, Ksiądz Krzysztof Bojko (1963-2013)  . . . . . . . . . . . . . . . .  407




