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KALENDARIUM ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI 
KS. TOMASZA KACZMARKA

6 i 1950 – dzień urodzin w miejscowości sobótka, parafii chełmno (rodzi-
ce: władysław i kazimiera; rodzeństwo: bracia stanisław i andrzej); 
pobyt w chełmnie do 1956, tj. do przeprowadzenia się do Dąbia 
n. nerem.

1964–1968 – nauka w liceum ogólnokształcącym w kole, zakończona 
uzyskaniem matury.

14 iX 1968 – początek formacji w wyższym seminarium Duchownym we 
włocławku. 

15 Vi 1974 – święcenia kapłańskie przyjęte z rąk bp. jana zaręby.
1974–1976 – wikariat w choczu n. Prosną.
1976–1977 – wikariat w izbicy kujawskiej.
1977–1983 – studia w rzymie w instytucie Patrystycznym „augustinia-

num” oraz uzupełniające w Papieskim instytucie archeologii; w 1981 
licencjat, a w 1983 doktorat z teologii i nauk patrystycznych.

i 1984 – podjęcie obowiązków kapelana biskupa ordynariusza, notariusza 
kurii Diecezjalnej włocławskiej, wykładowcy w wyższym seminarium 
Duchownym we włocławku z zakresu patrologii; w kolejnych latach 
doszło nauczanie języka łacińskiego i lektorat z języka włoskiego.

iV 1984 – początek okresowych wyjazdów z konferencjami i wykładami 
do klasztoru kamedułek w złoczewie; kontynuowane dotąd.

iV 1984 – początek prac nad beatyfikacją sługi Bożego bp. michała kozala 
pod kierunkiem o. michała machejka ocD, relatora kongregacji 
spraw kanonizacyjnych.

Xi 1984 – formalne włączenie do grona cooperatores externi w kongregacji 
spraw kanonizacyjnych.

iX 1986 – ukończenie w kongregacji zbiorowego opracowania (wraz 
z o. m. machejkiem i adw. giulio Dante) Positio super martyrio dla 
sprawy bp. michała kozala.
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Xii 1987 – kapelan u nowego ordynariusza diecezji włocławskiej, bp. hen-
ryka muszyńskiego, wstępnie na trzy miesiące na wprowadzenie biskupa 
w sprawy diecezji, co przedłużyło się do lipca 1989.

Vii 1989 – przeprowadzenie się do gmachu seminarium duchownego; 
przejęcie funkcji dyrektora instytutu wyższej kultury religijnej we 
włocławku.

Viii 1989 – początek wyjazdów misyjnych na tereny związku radzie-
ckiego.

od 1989 – prowadzenie prac magisterskich, których w sumie do roku 
�009 powstało 56, napisanych w wyższym seminarium Duchownym 
we włocławku, studium Teologii we włocławku oraz na wydziale 
Teologii umk w Toruniu.

iX 1990 – rozpoczęcie w charakterze postulatora prac procesowych bea-
tyfikacyjnych sługi Bożego bp. wojciecha owczarka.

Vi 1991 – początek prac nad przygotowaniem procesu beatyfikacyjnego 
męczenników ii wojny światowej.

X 1991 – nominacja na postulatora tegoż procesu; z czasem – postulatora 
generalnego.

�6 i 199� – w 49. rocznicę śmierci bł. michała kozala w bazylice katedralnej 
we włocławku odbyła się uroczysta sesja publiczna otwierająca proces 
beatyfikacyjny męczenników ii wojny światowej; w kolejnych miesiącach 
nastąpiło zorganizowanie trybunałów rogatoryjnych w 17 diecezjach; nie-
przerwane kierowanie pracami zespołów procesowych w całej Polsce.

�9 iX 199� – nominacja na dyrektora nowo utworzonego studium Teologii 
we włocławku i prowadzenie jego prac w charakterze dyrektora do 
lipca 1994.

�6 i 1994 – zakończenie na uroczystej sesji w bazylice katedralnej we włoc-
ławku diecezjalnego etapu prac procesowych męczenników ii wojny 
światowej; miesiąc później materiały procesowe zostały przewiezione 
do kongregacji spraw kanonizacyjnych.

V 1994 – rozpoczęcie prac przy kongregacji w charakterze postulatora 
przy kongregacji oraz współpracownika zewnętrznego.

1995–1998 – opracowanie Positio super martyrio dla sprawy 108 męczen-
ników.

13 Vi 1999 – udział w beatyfikacji męczenników ii wojny światowej 
w warszawie.



iX �001 – początek prac jako wykładowcy wydziału Teologicznego umk 
w Toruniu.

X �001 – objęcie posługi diecezjalnego egzorcysty.
X �003 – nominacja wystawiona przez kard. józefa glempa, prymasa Polski, 

na postulatora przy kongregacji spraw kanonizacyjnych dla sprawy 
sługi Bożego ks. jerzego Popiełuszki i jednocześnie rozpoczęcie prac 
nad przygotowaniem Positio super martyrio.

�0 Vi �008 – złożenie w kongregacji spraw kanonizacyjnych Positio do dys-
kusji teologicznej o męczeństwie za wiarę ks. jerzego Popiełuszki.

„główna wartość dzieła leży w tym, że ukazuje ono zastosowanie najwłaś-
ciwszej metody naukowej, łączonej harmonijnie z rygorystycznym przestrzega-
niem linearności i przejrzystości przedstawianych problemów, co pozwala na 
bezstronne podprowadzenie lektora do konkluzji, jakie ma sam wyprowadzić. 
oceniam przeto omawianą P o s i t i o  jako ważny wkład, ubogacenie dorobku 
literatury z zakresu problematyki spraw kanonizacyjnych, która może być opar-
ciem do redagowania innych P o s i t i o n e s, jak i do rozpraw z dziedziny Prawa 
kanonizacyjnego” (rev. Prof. josé luis gutiérrez).

„Bardzo bogaty dorobek naukowy o charakterze międzynarodowym, a w szcze-
gólności przedstawiana P o s i t i o, dają podstawę do uzasadnionego twierdze-
nia, iż ks. dr Tomasz kaczmarek wniósł nieprzeciętny wkład naukowy ze strony 
polskiej teologii i kanonistyki do ogólnoświatowej literatury przedmiotu. sam 
fakt, że omawiana praca została uznana jako oficjalny dokument kongregacji, 
promuje nie tylko osobę autora, ale także naukę polską za granicą. [...]

P o s i t i o  opracowana w języku włoskim nie przejdzie niezauważona w litera-
turze światowej i będzie stanowić doskonałe źródło na temat stosunków państwo 
– kościół w okresie totalitaryzmu komunistycznego nie tylko dla historyków, ale 
także znawców prawa wyznaniowego.

Taką zresztą funkcję już spełniło czterotomowe opracowanie tegoż samego 
autora, przygotowane wcześniej w kongregacji spraw kanonizacyjnych w latach 
1994–1998 (dotyczące 108 męczenników za wiarę z kościoła w Polsce z czasu 
ii wojny), poświęcone problematyce konfrontacji narodowego socjalizmu iii rze-
szy z kulturą chrześcijańską w Polsce” (ks. prof. dr. hab. henryk misztal).

zakończenie zasadniczych prac procesowych umożliwiło wreszcie 
powrót do przerwanych prac nad przygotowaniem rozprawy habilitacyj-
nej poświęconej eklezjalnemu wymiarowi męczeństwa chrześcijańskiego 
w nauczaniu św. augustyna.


