
 
 
 

NASZA PRZESZ O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OUR PAST 
 
 

Studies in the History of the Church 

and Catholic Culture in Poland 

 
 
 
 
 
 

126 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cracow 2016 
 
 



 

NASZA PRZESZ O  
 
 

Studia z dziejów Ko cio a 

i kultury katolickiej w Polsce 

 
 
 
 
 
 

126 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraków 2016 
 
 



Za o yciel i pierwszy redaktor 
KS. ALFONS SCHLETZ CM 

 
Redakcja 

KS. TOMASZ BA UKA CM (ITKM Kraków) – sekretarz redakcji, 
MATYLDA A CUCKA, JOANNA WRÓBEL-MAJCHRZAK, 

KS. WAC AW UMI SKI CM (UPJPII Kraków) – redaktor naczelny 
 

Redakcja j zykowa 
AGATA GRUZ A 

 
Rada naukowa 

BP JAN KOPIEC (UO Opole), KS. W ODZIMIERZ BIELAK (KUL Lublin), 
RICHARD BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI (University College London). 
KS. PRZEMYS AW NOWAKOWSKI CM (UPJPII Kraków), KS. JAN  
PIETRZYKOWSKI SDB (UKSW Warszawa), KS. MIECZYS AW  
RÓ A SKI (UWM Olsztyn), JERZY STRZELCZYK (UAM Pozna ),  
KS. DOMINIK ZAMIATA A CMF (UKSW Warszawa), KS. STANIS AW 
ZIMNIAK SDB (Salezja ski Instytut Historyczny w Rzymie) 

 
Projekt ok adki 

KS. WAC AW PISZCZEK CM 
 

Na ok adce 
Wej cie do Wy szego Seminarium Duchownego Zgromadzenia  

Ksi y Misjonarzy w Krakowie (fot. W. Piszczek CM) 
 
 
 
 

Wersj  referencyjn  jest wersja papierowa. 
 
 
 
 
 

Instytut Wydawniczy Ksi y Misjonarzy „Nasza Przesz o ” 
30-058 Kraków, ul. Stradomska 4, tel. 12 422-88-77, fax 12 429-13-17 

konto bankowe PKO BP SA nr 53 1020 2892 2892 0000 5402 0145 7506 
prenumerata roczna – 70 z  (2 x 35 z  za tom) 

www.naszaprzeszlosc.pl;  e-mail: naszaprzeszlosc@post.pl 
 

ISSN   0137-3218 



 
 
 
 
 
 
 

OD REDAKCJI 
 
 
 W roku 2016 min a 70. rocznica za o enia przez ks. dr hab. Al-
fonsa Schletza CM czasopisma „Nasza Przesz o ”. Po latach za o y-
ciel tak wspomina  pocz tki tego dzie a: „My l za o enia pisma zro-
dzi a si  w okresie studiów w Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie, ale jej realizacji przeszkodzi a wojna. W okresie koszmarnej 
okupacji, gdy patrza o si  na barbarzy skie niszczenie dzie  sztuki, 
zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, my l ta konkretyzowa a si  
jeszcze bardziej”.  
 Wydawnictwo „Nasza Przesz o ” ‘urodzi o si ’ w Krakowie przy 
ulicy Stradom 4, w Instytucie Teologicznym Ksi y Misjonarzy, 
w dniu 8 wrze nia 1946 r. W s owie od Redakcji zapisano program 
wydawnictwa: „Nasza Przesz o  b dzie zawiera a studia z dziejów 
Ko cio a i kultury katolickiej w Polsce. B dziemy zamieszcza  roz-
prawy z dziedziny historii Ko cio a w Polsce, historii zakonów, histo-
rii teologii, dziejów pracy misyjnej w naszym kraju i za granic , roz-
prawy ogólniejszej natury: teologiczne, filozoficzne, historyczno-
prawne, spo eczne zwi zane z kultur  polsk  – znajd  równie  miej-
sce na amach naszego wydawnictwa. Pragniemy mianowicie przy-
czyni  si  w miar  si  naszych do gromadzenia i przygotowania mate-
ria ów przed wi tem ze wszech miar uroczystym, jakim b dzie Ty-
si clecie Chrztu Polski”. 
 Z okazji jubileuszu wydawnictwa i czasopisma w Instytucie Teo-
logicznym Ksi y Misjonarzy zorganizowano w dniu 22 pa dziernika 
2016 r. konferencj  naukow  pt. Szanuj c przesz o  budujemy przy-
sz o . 70 lat „Naszej Przesz o ci” (1946-2016). Konferencji towa-
rzyszy a wystawa zorganizowana w Muzeum Historyczno-Misyjnym 
Zgromadzenia Ksi y Misjonarzy w Krakowie.  
 Uroczysto ci jubileuszowe rozpocz y si  Msz  w. koncelebrowa-
n  pod przewodnictwem JE ks. bpa prof. dr hab. Jana Kopca, ordyna-
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riusza diecezji gliwickiej, w ko ciele Nawrócenia w. Paw a w Krako-
wie. Podczas Eucharystii ks. bp Jan Kopiec wyg osi  okoliczno ciowe 
kazanie, którego tekst zamieszczamy w bie cym tomie czasopisma. 
 Podczas konferencji naukowej wyg oszono pi  referatów. 
Ks. prof. dr hab. Józef Marecki z Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw a 
II w Krakowie przedstawi  Histori  i zasób Archiwum „Naszej Prze-
sz o ci”. Nast pnie ks. dr hab. W odzimierz Bielak z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego omówi  Tematyk  ko cio a redniowieczne-
go na amach „Naszej Przesz o ci”. Trzeci prelegent ks. dr hab. Domi-
nik Zamiata a CMF, profesor Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszy -
skiego w Warszawie wyg osi  referat: Czasopismo „Nasza Przesz o ” 
o Millenium. Nast pnie ks. dr hab. Mieczys aw Ró a ski, profesor 
Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego z Olsztyna ukaza  Dzieje diece-
zji na amach czasopisma „Nasza Przesz o . Jako ostatni g os zabra  
ks. dr Wac aw Umi ski CM z Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw a II 
w Krakowie, który wyg osi  referat pt. Czasopismo „Nasza Przesz o ” 
jako ród o do historii zakonów i zgromadze  w Polsce. Referaty wy-
g oszone podczas konferencji zostan  opublikowane w nast pnym 
tomie „Naszej Przesz o ci”. 
 Po jego wyst pieniu g os zabra  ks. prof. dr hab. Józef Marecki 
UPJPII, który poprowadzi  panel dyskusyjny pt. Rola i znaczenie „Na-
szej Przesz o ci”. Wzi li w nim udzia : ks. bp prof. dr. hab. Jan Kopiec, 
dawni redaktorzy czasopisma NP: ks. dr Jan Duka a CM i ks. dr Stani-
s aw Rospond CM oraz obecny redaktor naczelny: ks. dr Wac aw 
Umi ski CM. Podczas panelu wspominaj c pocz tki czasopisma i jego 
dalszy rozwój przypomniano uczestnikom spotkania, e w roku 2016 
przypad a 35. rocznica mierci za o yciela i pierwszego d ugoletniego 
redaktora ks. dr hab. Alfonsa Schletza CM. Jednocze nie w tym roku 
w maju zmar  ks. abp Tadeusz Goc owski CM, który przez krótki czas 
pe ni  funkcj  drugiego redaktora naczelnego. W bie cym tomie po-
wi cono mu krótkie wspomnienie, do czaj c bibliografi  jego ró -

nych publikacji. Na zako czenie panelu z okazji przypadaj cej  
80. rocznicy urodzin ks. dr Jana Duka y CM – trzeciego redaktora NP – 
obecny redaktor naczelny ks. dr Wac aw Umi ski CM z o y  mu naj-
lepsze yczenia, do których do czyli si  wszyscy uczestnicy spotkania.  
 
 


