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J U B I L E U S Z  K S . P R O F . B O L E S Ł A W A  P R Z Y B Y S Z E W S K I E G O  

I O . D R A  P A W Ł A  S C Z A N I E C K I E G O ,  K ra ków -Tyn iec , dnia 30 m aja 1998 r.

Mury Archiopactwa Tynieckiego były w dniu 30 maja 1998 miejscem podniosłej 
uroczystości wręczenia Ksiąg Pamiątkowych ks. prof. dr hab. Bolesławowi Przybyszew
skiemu i o. dr. Pawłowi (Tadeuszowi) Sczanieckiemu OSB z okazji ich jubileuszy. Roz
poczęły ją  pontyfikalne nieszpory sprawowane w kościele opackim śś. Apostołów Piotra 
i Pawła przez zwierzchnika tamtejszej wspólnoty benedyktyńskiej opata Adama Kozłow
skiego, który też powitał następnie przybyłych gości. Samo wręczenie poprzedzone zo
stało laudacjami ku czci Jubilatów. Sylwetkę, a przede wszystkim dorobek naukowy ks. 
prof. Bolesława Przybyszewskiego, przybliżył krakowski historyk sztuki prof. Lech 
Kalinowski. Szczegółowo omówił on poszczególne obszary tematyczne, stanowiące pole 
eksploracji badawczych starszego z Jubilatów na przestrzeni minionego półwiecza jego 
działalności piśmienniczej. Z kolei skreśloną przez znamienitego mediewistę poznań
skiego prof. Gerarda Labudę laudację ku czci o. dr Pawła Sczanieckiego odczytał w za
stępstwie laudatora przybyły z Poznania prof. Zbigniew Wielgosz. Zakończona była ona 
skierowanym pod adresem Jubilata wezwaniem do napisania syntezy dziejów najstar
szego polskiego opactwa benedyktynów -  Tyńca, które pozostaje jednak -  jak dziś już 
wiemy -  niezrealizowane.

Podniosły akt wręczenia Ksiąg Pamiątkowych miał miejsce w prezbiterium kościo
ła opackiego. Okolicznościowy tom serii Folia Historica Cracoviensia (IV-V) dedy
kowany ks. prof. Przybyszewskiemu, Nestor krakowskiego prezbiterium otrzymał z rąk 
kończącego swoje urzędowanie rektora Papieskiej Akademii Teologicznej ks. prof. 
Adama Kubisia, zaś numer specjalny Przegądu Kalwaryjskiego (V) -  z rąk o. doc. dr 
hab. Wiesława Franciszka Murawca OFM, w latach 1978-1982 rektora Wyższego Se
minarium Duchownego swego zakonu w Kalwarii Zebrzydowskiej. Z kolei księga 
Benedyktyńska praca. Studia historyczne, wręczona została o. dr Pawłowi Sczaniec
kiemu przez jej współredaktorów: o. dr Jana Andrzeja Spieża OP i wspomnianego 
prof. Zbigniewa Wielgosza. Na zakończenie tej części spotkania słowa podziękowań 
wygłosili obaj Jubilaci. M.in. przywołane zostało wspomnienie o śp. ks. prof. Tade
uszu Glemmie, zmarłym dokładnie przed czterdziestu laty (7 V 1958) mistrzu uniwer
syteckim ks. prof. Przybyszewskiego, bliskim również o. dr Sczanieckiemu tak z racji 
wspólnej krainy pochodzenia (Pomorze Nadwiślańskie), jak i późniejszych kontaktów 
nie tylko naukowych.

Druga część uroczystości, która odbyła się w tzw. Opatówce (Domu Gości), rozpo
częta została koncertem muzycznym w wykonaniu krakowskiej harfistki Elżbiety Ba- 
klarz. Następnie odczytano adresy gratulacyjne, jakie napłynęły w związku z tyniec
kim spotkaniem, po czym każdy z gości miał możność osobistego złożenia życzeń 
Jubilatom. Specjalne błogosławieństwo dla uczestników uroczystości nadesłał Ojciec 
Święty Jan Paweł II. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż spośród dwóch uhonoro
wanych tego dnia Jubilatów ks. prof Bolesław Przybyszewski był w latach 1966-1969
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pracownikiem Wydziału Teologicznego ATK i tamże kierownikiem Katedry Arche
ologii Chrześcijańskiej. W tej również uczelni uzyskał w roku 1967 habilitację na pod
stawie rozprawy Złoty Dom Królestwa. Studium z dziejów krakowskiego cechu złotni
czego od czasu jego powstania (ok.1370) do połowy wieku XV  (Warszawa 1968). Pod
czas tynieckiej uroczystości Akademię Teologii Katolickiej reprezentował o. prof. Janusz 
Zbudniewek OSPPE. Jego tekst, jak również artykuł ks. prof. Józefa Mandziuka, zna
lazły się na kartach dwóch ksiąg dedykowanych ks. prof. Bolesławowi Przybyszew
skiemu.

Krzysztof Rafał Prokop

Sprawozdanie z działalności studium Caritas (1995-1999)

Od czterech lat istnieje i funkcjonuje w Akademii Teologii Katolickiej w Warsza
wie Studium Caritas, które od 1998 r. w pełni zostało włączone w struktury akademij
ne. Nadarza się więc sposobna okazja, by podsumować dotychczasową jego działal
ność, ale zanim to nastąpi wypada w kilku słowach przypomnieć genezę utworzenia 
tego dzieła. W 1994 r. Caritas Polska zwróciła się do Akademii Teologii Katolickiej 
z prośbą utworzenia takiego Studium. Senat ATK podjął propozycję otwarcia tego 
Studium na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Pierwszym Dy
rektorem Studium Caritas, który jest także twórcą jego koncepcji i programu został ks. 
prof. Henryk Skorowski. Rozpoczęło ono swoją działalność w październiku 1995 r. 
i przez trzy kolejne lata, było wspierane finansowo przez Caritas Niemiecką, co z ko
lei było wynikiem umów pomiędzy Akademią Teologii Katolickiej i Caritas Polska. 
Od października 1998 r. Studium zostało włączone w pełne struktury organizacyjne 
i finansowe ATK.

Podstawowym celem Studium jest przygotowanie kadry profesjonalnych pracow
ników socjalnych, uformowanych w oparciu o chrześcijańską wizję człowieka, goto
wych nieść pomoc ludziom ubogim, chorym, cierpiącym, samotnym, uzależnionym, 
niezaradnym, niepełnosprawnym i różnorako pokrzywdzonym. Nauka w Studium trwa 
trzy lata, a jego absolwenci otrzymują zawodowy dyplom licencjacki w zakresie pracy 
socjalnej. Istnieje także możliwość kontynuowania studiów i uzyskania dyplomu ma
gisterskiego. Studium Caritas utrzymuje stały kontakt z Institut fur Caritaswissenschaft 
und Christliche Sozialarbeit przy Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu, z Uni
wersytetem w Passau oraz z innymi placówkami naukowymi zagranicznymi.

Obecnie Studium liczy 91 słuchaczy na trzech latach. Osoby te pochodzą z różnych 
regionów całej Polski, a także z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Kadrę dydaktyczno-na
ukową stanowią czterej pracownicy etatowi, wszyscy po studiach specjalistycznych 
we Freiburgu oraz specjaliści z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszaw
skiego, Szkoły Głównej Handlowej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomo


