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„Turowicz przyjaciel artystów i czytelnik idealny,

Turowicz człowiek mądrych kompromisów,

Turowicz nauczyciel życia i nauczyciel smakowania życia”2

Pozyskiwanie darów to obok kupna, wymiany międzybiblio-
tecznej i egzemplarza obowiązkowego jeden ze sposobów tworze-
nia księgozbioru bibliotecznego. Dary to najczęściej „materiały lub 
obiekty biblioteczne, ofi arowane bibliotece przez osobę prywatną 
lub instytucję, wraz ze zmianą własności i tytułu prawnego”3. Biblio-
teki niejednokrotnie otrzymują pojedyncze tytuły książek lub czaso-
pism, ale zdarza się, że oferuje się im przejęcie całych księgozbiorów, 
np. od spadkobierców osoby zmarłej lub od kończących działalność 
instytucji. Trzeba mieć jednak świadomość, że „w  odróżnieniu od 
kupna i wymiany międzybibliotecznej dary stanowią tę grupę ma-
teriałów bibliotecznych, która wymaga szczególnie wnikliwej oceny 

1 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2 Turowicz na nowy wiek, „Tygodnik Powszechny. Dodatek specjalny” 50 (2012), s. 1.
3 Podręczny słownik bibliotekarza, pod red. G. Czapnika, Warszawa 2011, s. 61.
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przydatności”4. Dlatego niejednokrotnie przed przyjęciem takiej da-
rowizny przeprowadza się tzw. rozeznanie, czy księgozbiór mieści 
się w zakresie tematyki, którą biblioteka jest zainteresowana. Zdarza 
się jednak, że darczyńca zastrzega sobie ewentualne przyjęcie zbio-
ru, gdy ten będzie wprowadzony do księgozbioru bibliotecznego 
bez preselekcji. „Wtedy taki dar może być większym kłopotem niż 
korzyścią”5. Ponadto zdarzają się sytuacje, że ofi arodawca zastrzega 
sobie wyodrębnienie daru z księgozbioru ogólnego biblioteki. Warto 
wtedy przemyśleć możliwości lokalowe, tak aby księgozbiór mógł 
funkcjonować osobno, ale zarazem żeby nie wprowadzał zamiesza-
nia i chaosu w organizacji biblioteki.

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w  Krakowie 
na przestrzeni lat otrzymała wiele różnorodnych darów. Były to nie-
kiedy całe spuścizny po zmarłych księżach, dary osób związanych 
z  Papieską Akademią Teologiczną (obecnie: Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II) oraz zbiory przekazywane przez różne instytucje, 
m.in. wydawnictwa, organizacje kościelne czy instytuty naukowe. 
Najcenniejszymi księgozbiorami, które posiada biblioteka, są zbiory: 
Jana Pawła II, ks. Bolesława Przybyszewskiego, dokumenty dotyczą-
ce procesów beatyfi kacyjnych i kanonizacyjnych watykańskiej kon-
gregacji. Ze względu na swą wyjątkową wartość kolekcje te zostały 
wyłączone z całości księgozbioru. Są one zgromadzone na wydzie-
lonych i odpowiednio oznaczonych regałach. Każdy ze zbiorów po-
siada swoją odrębną numerację, dlatego czytelnik nie ma trudności 
z odnalezieniem konkretnej pozycji, a zarazem ma dostęp do całego 
zbioru. Można z nich korzystać tylko na miejscu w bibliotece.

Cennym darem, jaki otrzymała Biblioteka Uniwersytetu Papie-
skiego w  Krakowie, jest również księgozbiór długoletniego redak-
tora „Tygodnika Powszechnego”, Jerzego Turowicza. Wiadomość 
o chęci podarowania tego księgozbioru przez spadkobierców bardzo 
ucieszyła i zaszczyciła pracowników biblioteki. Jest to dar składający 
się z kilku tysięcy woluminów książek zgromadzonych przez osobę, 
o której tak pisał Tadeusz Mazowiecki: „Nikt, kto będzie pisał o kul-
turze polskiej lat powojennych i  późniejszych aż do czasu wolnej 

4 B. Warząchowska, Dary w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego, „Archiwa, Bi-

blioteki i Muzea Kościelne” 98 (2008), s. 398.
5 K. Wesołowska, Lepsza żadna książka jak zła?, „Bibliotekarz” 4 (2005), s. 17.
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Polski, nie przejdzie obojętnie obok nazwiska Jerzego Turowicza”6. 
Redakcja „Tygodnika Powszechnego” również w  podobnym tonie 
pisze o  swoim wieloletnim redaktorze: „Bez niego niczego by nie 
było. Nie trzymaliby Państwo w ręku tego numeru «Tygodnika» i nie 
byłoby legendy pisma. Inaczej wyglądałaby Konstytucja RP, zawiera-
jąca – projektowaną przez niego – ideę przyjaznego rozdziału Ko-
ścioła i państwa. Inaczej wyglądałby dialog chrześcijańsko-żydow-
ski. Katolicy trudniej przyswajaliby sobie reformy soborowe. Laicka 
opozycja w PRL patrzyłaby na Kościół nieporównywalnie bardziej 
nieufnie. Ba: błogosławiony Jan Paweł II zapewne w wielu kwestiach 
myślałby inaczej, gdyby nie wieloletnia przyjaźń z Redaktorem, gdy-
by nie wakacyjne lektury przygotowywane przez Turowicza dla bi-
skupa Wojtyły i gdyby nie wieloletni nałóg czytania TP”7.

Redaktor Jerzy Turowicz był osobą niezwykłą i niebywale inte-
resującą. Był publicystą o  niewiarygodnej liczbie napisanych arty-
kułów, w których „najważniejsze dla niego było jako dla publicysty 
i człowieka wierzącego: wiara w człowieka odkupionego przez Boga 
i przekonanie o osobistej odpowiedzialności każdego z nas za prze-
mianę świata w miejsce ludziom przyjazne”8. Anna Mateja, redak-
torka „Tygodnika Powszechnego”, tak go opisuje: „Był autorytetem 
nienarzucającym się. Zawsze otwarty na drugiego człowieka. Pilnie 
słuchał i każde zdanie brał pod uwagę. Chyba dzięki temu, gdy już 
zabierał głos, jego opinie były tak celne. Wystarczy przypomnieć 
choćby przemówienie Turowicza wygłoszone podczas rozpoczę-
cia obrad Okrągłego Stołu w lutym 1989 roku. Powtórzę za jednym 
z  moich rozmówców, Adamem Michnikiem: Autorytet Turowicza 
polegał na tym, że żył tym, o czym pisał. Jerzy Turowicz może być 
inspiracją dla dziennikarzy, w ogóle dla ludzi wierzących”9.

Jerzy Turowicz znany był w środowisku kulturalnym jako miło-
śnik książek. Posiadał ich w  domu tysiące i  tak o  nich opowiadał: 

6 T. Mazowiecki, Duchowa wolność, „Tygodnik Powszechny. Dodatek specjalny” 50 

(2012), s. 11.
7 Turowicz na nowy wiek, art. cyt., s. 1.
8 A. Mateja, Bardziej być niż mieć, „Tygodnik Powszechny. Dodatek specjalny” 50 (2012), 

s. 2.
9 M. Iskra, O Jerzym Turowiczu, redaktorze na trudne czasy, http://www.gazetakrakow-

ska.pl/artykul/702311,o-jerzym-turowiczu-redaktorze-na-trudne-czasy,id,t.html?cookie=1, 

10.01.2012.
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„Odkąd redaguję «Tygodnik Powszechny», dostaję dużo książek, ale 
oczywiście i kupowałem, i dalej kupuję. Wchodzę do księgarni po ja-
kąś książkę i nawet jeśli jej nie znajduję, wychodzę z trzema innymi. 
Nasz przyrost naturalny to co najmniej jedna książka dziennie. Nie 
mam pojęcia, ile ich jest, ale chyba ze dwadzieścia tysięcy”10.

Nie można jednak mówić o  Jerzym Turowiczu i  posiadanych 
przez niego książkach, nie przedstawiając pokrótce jego życiorysu. 
Oczywiście o jego bogatym życiu można by było napisać całą książkę 
i takie powstały, ale warto przypomnieć choćby najważniejsze daty.

Jerzy Turowicz urodził się 10 grudnia 1912 roku w  Krakowie. 
Po zdanej w 1930 roku maturze wyjechał na studia na Politechnikę 
Lwowską. Jako student wstąpił do stowarzyszenia Katolickiej Mło-
dzieży Akademickiej „Odrodzenie”. Już w roku 1932, jako dwudzie-
stolatek, rozpoczął współwydawanie biuletynu „Dyszel w  Głowie”, 
wkrótce został jego redaktorem naczelnym. Jednocześnie był rów-
nież autorem artykułów do „Życia Technickiego”.

W  1934 roku wrócił do Krakowa i  podjął studia na Wydziale 
Filozofi cznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku: historia 
i fi lozofi a. Ukończył je w  roku 1939, choć bez złożenia pracy ma-
gisterskiej. W Krakowie dość szybko zaczął ponownie publikować, 
tym razem w dzienniku „Głos Narodu”. Najczęściej były to artykuły 
o tematyce politycznej, głównie międzynarodowej.

Lata wojny spędził z rodziną w Goszycach, w majątku żony. Tam 
nie przestawał pisać, publikował m.in. w „Miesięczniku Literackim” 
i „Kulturze Jutra”. Nawiązał również kontakt z „Unią” – konspiracyj-
ną organizacją o profi lu chrześcijańsko-demokratycznym.

Po wojnie wraz z  rodziną wrócił do Krakowa. W  roku 1945 
ukazał się pierwszy numer czasopisma katolickiego „Tygodnik Po-
wszechny”, którym kierował ks. Jan Piwowarczyk we współpracy 
z  Jerzym Turowiczem, Konstantym Turowskim i Marią Czapską. 
W 1947 roku Jerzy Turowicz został ofi cjalnie redaktorem naczel-
nym tygodnika. Tygodnik miał być czasopismem „katolików świec-
kich – choć nie tylko świeckich – którzy posiadając określony, 
oparty na wierze światopogląd, uznając wyraźną hierarchię war-
tości, chcą służyć Polsce i Kościołowi, ściślej, chcą służyć ludziom, 

10 B.N. Łopieńska, Książki i ludzie, Warszawa 1998, s. 236.
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którzy stanowią naród polski, i  ludziom, którzy stanowią Kościół 
katolicki w Polsce”11.

W  roku 1953 „Tygodnik Powszechny” został zamknięty przez 
ówczesne władze. Redakcja pisma nie zgadzała się na naciski co do 
zmiany charakteru zamieszczanych w nim artykułów ani na usunię-
cie z redakcji Jerzego Turowicza oraz Stanisława Stommy.

W grudniu 1956 roku udało się wznowić ukazywanie „Tygodni-
ka Powszechnego” dzięki interwencji kard. Stefana Wyszyńskiego 
u Władysława Gomułki.

W  latach 1960-1965 Jerzy Turowicz przebywał we Włoszech 
jako sprawozdawca obrad Soboru Watykańskiego II dla „Tygodnika 
Powszechnego”. Był również członkiem Komisji Episkopatu Polski 
ds. Apostolstwa Świeckich. W latach późniejszych zasiadał również 
w Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem oraz w Radzie 
Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II. W latach osiemdziesiątych 
był członkiem Społecznej Rady Prymasowskiej, a od 1991 roku nale-
żał do Społecznej Rady Stosunków Polsko-Żydowskich przy Prezy-
dencie RP, natomiast w latach 1981-1991 zasiadał w Radzie Admi-
nistracyjnej Fundacji Jana Pawła II. Zmarł w Krakowie w 1999 roku.

Dziewięć lat po śmierci Jerzego Turowicza jego córki, jako 
spadkobierczynie redaktora, rozpoczęły rozmowy o ewentualnym 
przekazaniu na rzecz Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej 
księgozbioru należącego kiedyś do ich ojca. Po wstępnych ustale-
niach pomiędzy Magdaleną Smoczyńską, Elżbietą Jogałłą i Joanną 
Piasecką z ówczesnym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, ks. prof. dr. hab. Janem Maciejem Dyduchem, sprawę 
przekazano ówczesnemu dyrektorowi Biblioteki PAT, ks. dr. hab. 
Janowi Bednarczykowi, oraz jego zastępcy, mgr. Władysławowi 
Szczęchowi. Księgozbiór redaktora Turowicza został przewiezio-
ny do biblioteki przy ul. Bobrzyńskiego w 2008 roku. Niestety, nie 
mógł on być wówczas wyeksponowany ze względu na trwającą 
budowę nowego gmachu bibliotecznego. Dopiero w czerwcu 2012 
roku księgozbiór został wywieziony z  magazynu i  ustawiony na 
półkach wolnego dostępu, i  mógł być sukcesywnie opracowywa-
ny. Postanowiono, że osobny księgozbiór, jakim miała być kolekcja 

11 A. Mateja, Wiślna 12, „Tygodnik Powszechny. Dodatek specjalny” 50 (2012), s. 6.
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redaktora, będzie ułożony według działów głównych obowiązują-
cych w bibliotece (KDK).

Niestety, taka decyzja wiązała się z trudnościami. Książki, które za-
bierano z półek wolnego dostępu, aby je wprowadzić do bazy, trafi ały 
po opracowaniu do specjalnego pomieszczenia, gdzie były rozkładane 
na działy. Gdy już wiedziano, ile miejsca będzie zajmował mniej więcej 
każdy dział, książki zostały przywiezione i ułożone działowo. Jak do tej 
pory opracowano 6 tys. książek. Do opracowania pozostało ok. 5 tys.

Każda książka została opatrzona specjalnie zaprojektowanym 
przez panią Katarzynę Wojdyłę czarno-białym ekslibrisem. Pani 
Katarzyna już wcześniej współpracowała z  córkami redaktora Tu-
rowicza przy opracowaniu grafi cznym Fundacji Turowicza. Każdy 
ekslibris został umieszczony na odwrocie strony tytułowej, tak aby 
był jak najlepiej widoczny.

fot. M. Gradowski

Regały, na których rozmieszczono księgozbiór red. Turowicza, 
również zostały odpowiednio oznaczone. Wygląd wkładek jest iden-
tyczny jak ekslibris, ale metodą sitodruku został wydrukowany na 
bordowych kartkach srebrną farbą, dzięki czemu uzyskano bardzo 
ciekawy efekt.
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fot. M. Gradowski

Księgozbiór, jak już wspomniano, został podzielony według Klasy-
fi kacji Dziedzinowej Książek, która jest klasyfi kacją autorską Biblio-
teki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wydzielono z niej tyl-
ko główne działy, aby czytelnik nie zagubił się w zbyt szczegółowej 
klasyfi kacji. Ostatecznie wyodrębniono następujące działy: Generalia, 
Teologia – zagadnienia ogólne, Nauki biblijne, Patrologia, Teologia 
fundamentalna, Teologia dogmatyczna, Teologia moralna, Teologia 
pastoralna, Teologia duchowości, Liturgika, Homiletyka, Katechety-
ka, Misjologia, Ekumenizm i dialog międzyreligijny, Religioznawstwo, 
Filozofi a, Historia powszechna i Polski, Historia Kościoła katolickie-
go, Prawo i administracja, Prawo kanoniczne, Kultura, Filozofi a, Sztu-
ka, Muzyka, Katolicka nauka społeczna, Pedagogika, Psychologia, So-
cjologia, Politologia, Komunikacja społeczna, Jan Paweł II, Inne nauki.

W  czerwcu 2012 roku, przy udziale córek Jerzego Turowicza 
i dyrekcji biblioteki, podjęto starania o zorganizowanie uroczystego 
otwarcia księgozbioru dla czytelników. Ze względu na grudniowe ob-
chody 100-lecia urodzin redaktora uroczystość tę zaplanowano na 10 
grudnia 2012 roku. Przygotowania do tak ważnej dla biblioteki uro-
czystości trwały sześć miesięcy. Aby w wyjątkowy sposób podkreślić, 
jak cennym zbiorem dysponuje nasza biblioteka, postanowiono umie-
ścić specjalną tablicę informującą o tym fakcie. Pomysł ten okazał się 
tak trafny, że zdecydowano się podobną tablicę przygotować również 
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dla daru, jakim jest będący w posiadaniu biblioteki księgozbiór Jana 
Pawła II. Dlatego też w grudniu pojawiły się na ścianie drugiego piętra 
dwie szklane tablice, które już od wejścia informują, że na danym pię-
trze znajdują się bardzo cenne wydzielone księgozbiory.

fot. M. Gradowski

Od czerwca 2012 roku trwało również przygotowywanie wysta-
wy, która została wyeksponowana w holu głównym biblioteki. Celem 
ekspozycji była prezentacja niezwykle cennych dedykacji znalezio-
nych w książkach, jakie Jerzy Turowicz otrzymał od wielu wybitnych 
osobistości. Wystawę tę przygotowywała pani Kinga Macias, która na 
Uniwersytecie Jagiellońskim postanowiła napisać pracę magisterską 
na ten temat. Ze strony biblioteki udostępniliśmy jej duże pomiesz-
czenie, w  którym mogła swobodnie rozłożyć ok. 1  200 książek. Po 
selekcji najcenniejszych dedykacji, już przy pomocy pana redaktora 
Jana Strzałki, książki trafi ły do gablot z odpowiednimi adnotacjami 
i oprawą. Na wystawie przedstawiono ok. 100 dedykacji, m.in. autor-
stwa Jana Pawła II, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wisławy Szym-
borskiej, Czesława Miłosza, Tadeusza Mazowieckiego, Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego, Marka Edelmana, Piotra Skrzyneckiego, Grahama 
Greena, Adama Zagajewskiego i Władysława Bartoszewskiego.
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fot. M. Gradowski

Zaprezentowanym dedykacjom towarzyszyła wystawa biogra-
fi czna o redaktorze Jerzym Turowiczu, przygotowana przez organi-
zatorów obchodów 100-lecia jego urodzin.

fot. K. Mleczko
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Warto podkreślić, że biblioteka we współpracy z Wydawnictwem 
Naukowym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w  Krakowie 
przygotowała dla każdego uczestnika uroczystości fragment książki 
pani Barbary Łopieńskiej, w której znalazł się wywiad autorki z Je-
rzym Turowiczem i Anną Turowicz na temat książek.

fot. M. Gradowski

Uroczyste otwarcie księgozbioru redaktora Jerzego Turowicza 
zaplanowano na 10 grudnia. Wśród gości nie mogło zabraknąć 
córek redaktora: Magdaleny Smoczyńskiej i  Elżbiety Jogałły wraz 
z  rodzinami. Trzecia z  córek, Joanna Piasecka, niestety nie mogła 
przybyć, gdyż mieszka na stałe w Szwecji. Ponadto na uroczystość 
przybyli księża prorektorzy oraz wiele osób z otoczenia „Tygodnika 
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Powszechnego” i ze świata kultury. W uroczystościach brali udział 
również pracownicy Biblioteki UPJPII.

Pełniąc obowiązki dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Papieskie-
go w Krakowie, miałam przyjemność powitać wszystkich gości na 
początku uroczystości. Następnie w imieniu rektora list przeczytał 
prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, ks. dr hab. Ar-
kadiusz Baron. W liście tym ks. rektor dr hab. Władysław Zuziak, 
prof. UPJPII, przedstawił historię przekazania księgozbioru bibliote-
ce oraz podkreślił, że jest to kolejny wielki wkład tego szlachetnego 
człowieka w rozwój polskiej nauki i kultury.

Po prorektorze zabrały głos córki redaktora Jerzego Turowicza, 
które podkreślały więź, jaka łączy je z  tym księgozbiorem. Przy-
pominały lata dzieciństwa i  szacunek, jaki od najmłodszych lat 
wpajano im do książek. Podziękowały również zarówno władzom 
uczelni, jak i pracownikom biblioteki za przyjęcie daru i umożli-
wienie korzystania z  niego jako osobnego, wydzielonego księgo-
zbioru.

Kolejne wystąpienie przygotował dziennikarz, długoletni współ-
pracownik „Tygodnika Powszechnego”, redaktor Tomasz Fijałkow-
ski. Opowiedział o książkach, które znalazły się w bibliotece, a które 
miał zaszczyt widzieć jeszcze w  mieszkaniu redaktora Turowicza. 
Pan Fijałkowski podkreślał, że zbiór, który otrzymała Biblioteka 
UPJPII, jest wyjątkowy choćby ze względu na jego różnorodność. 
Zacytował również niektóre fragmenty wywiadu dotyczącego ksią-
żek, przeprowadzonego przez Barbarę Łopieńską z redaktorem Tu-
rowiczem i jego żoną, Anną Turowiczową.

Następnie wystawę, na której zgromadzono dedykacje z książek 
red. Jerzego Turowicza, zaprezentował pan red. Jan Strzałka. Pod-
kreślił jej niezwykłość pod względem tak dużej liczby dedykacji od 
tak wybitnych i wpływowych osób.

Pod koniec uroczystości przekazania księgozbioru zaplanowano 
podpisanie przez córki Jerzego Turowicza oraz prorektora Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie aktu darowizny. Ostat-
nim punktem było symboliczne przecięcie wstęgi umożliwiające 
korzystanie z  księgozbioru. Wstęgę przecięły prawnuki redaktora: 
Melania, Aniela oraz Staś.
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Uroczystości otwarcia księgozbioru towarzyszyła wspaniała at-
mosfera, na której nie brakło momentów wzruszenia i zadumy. Bi-
blioteka zyskała wspaniały księgozbiór, a  spadkobiercy redaktora 
Turowicza – pewność, że zbiory przetrwają w całości i będą mogły 
służyć jeszcze wielu pokoleniom czytelników.

Dla Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w  Kra-
kowie, oprócz oczywistej korzyści, jaką jest wzbogacenie zasobów 
o  bezcenny księgozbiór, całe wydarzenie stało się także niezwykłą 
okazją do promocji biblioteki. Uroczystość z okazji 100-lecia uro-
dzin redaktora Jerzego Turowicza odbiła się głośnym echem nie tyl-
ko w Krakowie, lecz także w mediach ogólnopolskich. Było to dla 
bibliotekarzy ogromne wyzwanie, ale także wielka satysfakcja i ra-
dość, że dzięki ich pracy kolejne pokolenia będą mogły korzystać 
z bogatych zbiorów redaktora Jerzego Turowicza.


