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 Minęło już 50 lat, od kiedy regularnie odbywają się spotkania histo-
ryków Kościoła w Polsce. Zjazdy te rozpoczęły się w 1963 r., jednak 
50. jubileuszowe spotkanie miało miejsce w roku 2014, gdyż w 1982 r. 
z powodu stanu wojennego spotkanie nie odbyło się. Tegoroczny jubileu-
szowy zjazd miał miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym Zgro-
madzenia Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze w dniach 24-25 kwiet-
nia. Koordynatorem spotkania był  o. dr Paweł Zając OMI. 
 Złoty jubileusz zjazdów, dał asumpt organizatorom do spojrzenia 
wstecz na dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła 
ostatniego 50-lecia. Ta szeroko rozumiana refleksja z całą pewnością 
zasłużyła na podjęcie jej w roku jubileuszowego spotkania. Zgodnie 
z założeniem osób aranżujących spotkanie została ona zrealizowana 
poprzez charakterystykę wybranych ośrodków naukowych. Organiza-
torzy wyodrębnili dziewięć regionów, które stały się zarazem temata-
mi dla przygotowywanych referatów. Jest to jednak tylko część pro-
jektu, który w późniejszym wydaniu drukowanym materiałów pokon-
ferencyjnych, uwzględni pozostałe ośrodki, zwłaszcza te, które ukon-
stytuowały się po utworzeniu wydziałów teologicznych na uniwersy-
tetach państwowych. 
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 Zjazd został zainicjowany uroczystą celebracją Mszy św., której 
przewodniczył i homilię wygłosił pełniący obowiązki prowincjała 
Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o. An-
drzej Korda OMI. W spotkaniu wraz z licznie zgromadzonymi księż-
mi profesorami uczestniczyli bp Jan Kopiec, bp Adam Szal i bp Ma-
riusz Leszczyński. 
 Podczas tegorocznego sympozjum retrospektywną refleksją nau-
kową nad dorobkiem historiograficznym objęte zostały następujące 
regiony-ośrodki: Dolny Śląsk – Wrocław (ks. prof. dr hab. Michał Piela), 
Górny Śląsk – Opole, Katowice (ks. dr Piotr Górecki), Wielkopolska 
(ks. dr Łukasz Krucki), Warmia i Mazury (ks. dr Marek Jodkowski), 
Małopolska (ks. prof. dr hab. Józef Marecki), ośrodek świętokrzyski – 
Kielce, Sandomierz, Częstochowa (ks. dr Jacek Kapuściński, ks. dr An-
drzej Kwaśniewski), ośrodek lubelski (o. prof. dr hab. Roland Prejs), 
ośrodek kujawsko-pomorski i mazowiecki – Pelplin, Włocławek, Płock 
(ks. dr Zbigniew Gmurczyk), ośrodek warszawski (ks. prof. dr hab. Do-
minik Zamiatała). Zadanie scharakteryzowania wspomnianych ośrod-
ków nie należało do łatwych. Przed referującymi nakreślono obszar 
i tematykę niezwykle bogatą w treść, co z pewnością przyczyniło się 
do wyeksponowania i upamiętnienia dorobku naukowego polskich 
historyków Kościoła. Referenci starali się wykazać zaangażowanie 
poszczególnych historyków Kościoła, działających we wspomnianych 
ośrodkach wraz z ich bogatym wkładem w dokumentowanie dziejów 
Kościoła w Polsce. Referaty syntetycznie ujmowały także charaktery-
stykę ośrodków, w których poszczególni księża historycy pracowali 
i pracują nadal lub byli z nimi związani swoim miejscem pochodzenia. 
 Jednocześnie w trakcie obrad zorganizowany został objazd nauko-
wy, którego celem były dwa miasta: Wschowa i Wolsztyn. Tam 
uczestnicy zjazdu mogli zobaczyć kolejno m.in. we Wschowie: Mu-
zeum Ziemi Wschowskiej, kościół farny pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, mury obronne, zabudowania kościoła ewangelickiego 
pw. Żłóbka Chrystusowego z początków XVII w. – dawny zbór 
ewangelicki „Kripplein Christi”, zabytkowy zespół klasztorny fran-
ciszkanów. Natomiast w Wolsztynie z historią miejscowości i kościo-
ła farnego pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej za-
poznał uczestników pochodzący z Wolsztyna ks. prof. dr hab. Anzelm 
Weiss. Pobyt w Obrze był także doskonałą okazją do zwiedzania po-
cysterskich zabudowań klasztornych Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-
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pokalanej. Historycy Kościoła modlili się tam również przy grobie 
ks. Karola Antoniewicza SJ (1807-1852), spoczywającego w podzie-
miach obrzańskiej świątyni. 
 Warto nadmienić, że zjazdy zainicjował w 1963 r. ks. prof. Marian 
Rechowicz (1910-83), rektor KUL, późniejszy biskup w Lubaczowie. 
W 1964 r. szefem Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa 
Teologicznego został bp Wincenty Urban (1911-83). W 1983 r. prze-
wodniczącym Sekcji wybrano bpa Edmunda Piszcza, późniejszego 
arcybiskupa warmińskiego. Od 2002 r. funkcję przewodniczącego 
Sekcji Nauk Historycznych Komisji Nauki Wiary przy Konferencji 
Episkopatu Polski pełni bp gliwicki Jan Kopiec, który wraz z sekreta-
rzem ks. prof. Janem Walkuszem są również organizatorami dorocz-
nych zjazdów. Materiały pokonferencyjne, które zostały wzbogacone 
o tematycznie powiązane artykuły, a także recenzje i wykaz bibliogra-
fii podmiotowej i przedmiotowej, publikowane są w rocznikach „Ko-
ściół w Polsce. Dzieje i kultura”, wydawane przez ks. prof. J. Walku-
sza na KUL. Z racji jubileuszu dodatkowo w przygotowywaniu jest 
księga z historią zjazdów i prezentacją osób biorących w nich udział. 
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