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SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTEJ SESJI, 
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KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

W WARSZAWIE 12 CZERWCA 2015 R.

W darze wdzięczności za wkład Kardynała Zenona 
Grocholewskiego w dzieło edukacji katolickiej na świecie

Sesję prowadziła p. Iwona Bandych, kierownik Biura Promocji 
i Informacji UKSW ubogacając poszczególne jej etapy wspomnie-
niami z bogatej biografii Księdza Kardynała. Obecni byli liczni go-
ście, a także wielu profesorów i pracowników Uniwersytetu na czele 
z Rektorem ks. prof. Stanisławem Dziekońskim. Sesja była połączona 
z prezentacją książki ks. dra hab. Sylwestra Jaśkiewicza zatytułowanej 
Ukazywać światu Chrystusa. Wywiad z kardynałem Zenonem Gro-
cholewskim, Pallottinum-Poznań 2015. 

Uroczystego otwarcia sesji i powitania gości dokonał Rektor Uni-
wersytetu, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, wskazując na cel 
i doniosłość rozpoczynającej się sesji naukowej poświęconej Osobie 
kardynała Zenona Grocholewskiego. Podkreślił kilkudziesięcioletnią 
pracę Księdza Kardynała dla dobra Kościoła powszechnego u boku 
czterech Papieży, jego osiągnięcia naukowe, zwłaszcza z zakresu 
prawa kanonicznego, a także jego wkład w dzieło edukacji katoli-
ckiej na świecie, w tym także jego zasługi dla naszego uniwersytetu. 
Ksiądz Kardynał, przez 16 lat pełnił urząd Prefekta Kongregacji Wy-
chowania Katolickiego w Kurii Rzymskiej. Zadaniem tej dykasterii 
jest podejmowanie troski o formację kandydatów do kapłaństwa oraz 
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upowszechnianie i rozwój formacji katolickiej w aspekcie ludzkim, 
duchowym, doktrynalnym i pastoralnym. Dykasteria prowadzi swoją 
działalność w trzech sekcjach: seminariów duchownych, szkół katoli-
ckich i uniwersytetów katolickich. Obszar posługi Księdza Kardynała, 
jak zauważył Ksiądz Rektor, był bardzo rozległy, zwłaszcza w zakresie 
szkół katolickich, rozsianych po świecie, w których kształci się ok. 
50 milionów uczniów. Ksiądz Kardynał chętnie brał czynny udział 
w różnego rodzaju kongresach i konferencjach naukowych na całym 
świecie poświęconych problematyce edukacji, a w szczególności edu-
kacji katolickiej. Zdaniem Księdza Rektora najważniejszą zasługą 
Księdza Kardynała jest dowartościowanie studiów kościelnych na 
forum międzynarodowym poprzez przystąpienie Kongregacji Wycho-
wania Katolickiego w 2003 r. do tzw. procesu bolońskiego, promują-
cego studia wyższe w Europie i wypracowanie wspólnych kryteriów 
w celu wzajemnego uznawania stopni akademickich.

Następnie ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski z Wydziału Prawa 
Kanonicznego UKSW wygłosił wygład pt. Wkład Ks. Kardynała Ze-
nona Grocholewskiego w dzieło edukacji katolickiej na świecie. Prele-
gent najpierw przedstawił rys biograficzny Księdza Kardynała i krótką 
historię Kongregacji Wychowania Katolickiego. W dalszej części re-
feratu Ksiądz Profesor mówił o dokonaniach Księdza Kardynała 
w Sygnaturze Apostolskiej, a następnie w wymienionej Kongregacji. 
Szczegółowo omówił jego priorytety działań, jako prefekta wspo-
mnianej dykasterii, czyli jego zaangażowanie w rozwój seminariów 
duchownych i szkół katolickich na całym świecie, oraz jego troskę 
o wyższe uczelnie kościelne i katolickie. W każdym z tych trzech 
sektorów nietrudno dostrzec, jak zauważył Ksiądz Profesor, pełne 
zaangażowanie Księdza Kardynała, właściwą mu dynamikę działania, 
znajomość problematyki, umiejętność nawiązywania współpracy 
z każdym środowiskiem oraz szerokie otwarcie na dialog. Dzięki 
temu okazał się on prawdziwym promotorem szkół katolickich oraz 
gorliwym rzecznikiem uczelni kościelnych i katolickich zabiegając 
o ich właściwe miejsce we współczesnym świecie. Prelegent w podsu-
mowaniu podkreślił, że wkład Księdza Kardynała w dzieło edukacji 
katolickiej na świecie jednoznacznie wskazuje, iż sprawa wychowania 
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człowieka głęboko leży mu na sercu. Jako zasłużony profesor i pre-
fekt Kongregacji Wychowania Katolickiego stał się on wyjątkowym 
promotorem wielorakich działań na polu edukacji i rzecznikiem 
integralnego rozwoju człowieka. 

Kolejnym punktem programu sesji była prezentacja ksiązki zatytu-
łowanej Ukazywać światu Chrystusa. Wywiad z kardynałem Zenonem 
Grocholewskim. Prezentacji dokonał sam autor, ks. dr hab. Sylwester 
Jaśkiewicz. Jest to pięknie wydana publikacja z serii wywiad – rzeka, 
zawierająca w swej treści biografię Księdza Kardynała opowiedzianą 
przez niego samego, a także jego stanowisko i poglądy w wielu waż-
nych sprawach życia współczesnego Kościoła i świata. Umiejętnie 
stawiane pytania i odpowiedzi Księdza Kardynała pozwalają poznać 
jego głębokie myśli teologiczne i prawnicze, a przede wszystkim głębię 
jego bogatej duchowości, na co wskazuje już sam tytuł publikacji: 
Ukazywać światu Chrystusa. Autor w trakcie prezentacji w sposób 
bardzo umiejętny i przystępny przybliżył słuchaczom najważniejsze 
wątki publikacji. 

Po dokonanej prezentacji miały miejsce wystąpienia gości. Jako 
pierwszy zabrał głos Ksiądz Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego, 
ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak. Zwrócił on uwagę na związki 
Księdza Kardynała z Wydziałem Prawa Kanonicznego nie tylko te 
urzędowe, jako Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, ale 
także naukowo-osobiste, jako uczonego i kanonisty, przyjaciela wielu 
kanonistów polskich w tym pracowników Wydziału. Ksiądz Kardynał 
zawsze chętnie brał czynny udział w konferencjach i sympozjach or-
ganizowanych na Wydziale i w innych ośrodkach naukowych w Pol-
sce. Wymownym znakiem uznania wybitnych osiągnięć Eminencji, 
jak zauważył Ksiądz Dziekan, są liczne doktoraty honoris causa (22) 
i przyznane nagrody w świecie.

Następnie w imieniu własnym jak i Stowarzyszenia Kanonistów 
Polskich głos zabrał ks. prof. dr hab. Józef Krukowski. Już na wstę-
pie podkreślił, że sesja zgromadziła wszystkich, którzy są złączeni 
przyjaźnią z Księdzem Kardynałem w dążeniu do poznania prawdy. 
W swojej wypowiedzi Ksiądz Profesor zwrócił uwagę na najistot-
niejsze osiągnięcia Księdza Kardynała, do których zaliczył jego 
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działalność w Kurii Rzymskiej, gdzie pełnił urząd prefekta Najwyż-
szego Trybunału i prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego 
oraz przewodniczącego lub członka szeregu specjalnych komisji pa-
pieskich, zwłaszcza legislacyjnych. Ponadto prowadził działalność dy-
daktyczną na uniwersytetach rzymskich, wygłaszał referaty podczas 
kongresów i konferencji międzynarodowych, niemal na całym świe-
cie. Doskonale łączył działalność organizacyjną z bardzo intensywną 
pracą naukowo-badawczą. Ksiądz Kardynał zajmował się filozofią 
prawa, prawem małżeńskim i prawem procesowym, zwłaszcza koś-
cielnym procesem administracyjnym. Przede wszystkim zaś podjął 
poszukiwanie wartości leżących u podstaw prawa i moralności, które 
Kościół wypracował w odniesieniu do współczesnej kultury. Inny 
wątek badawczy, jak zauważył Ksiądz Profesor, dotyczył roli uniwer-
sytetów i zadań teologii oraz działalności ustawodawczej papieża Jana 
Pawła II. Na koniec Ksiądz Profesor stwierdził, że dorobek naukowy 
Księdza Kardynała zasługuje na głębsze poznanie, bowiem szeroko 
oddziaływuje on na mentalność współczesnych filozofów, teologów 
prawników i polityków.

Po przemówieniach gości w końcowej części sesji zabrał głos sam 
Ksiądz Kardynał. Najpierw wyraził głęboką wdzięczność Księdzu 
Rektorowi UKSW za zorganizowanie tej uroczystej sesji, a także tym 
wszystkim, którzy aktywnie w niej uczestniczyli. Szczególne słowa 
podziękowania skierował do ks. prof. Wojciecha Góralskiego dzięku-
jąc za wygłoszony wykład. Następnie w kilku zdaniach z wdzięcznoś-
cią odniósł się do Autora promowanej książki, ks. dra hab. Sylwestra 
Jaśkiewicza, a także do jej treści zwracając uwagę na niektóre jej wątki. 

Sesję zakończył występ Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego pod kierownictwem dr Michała Sławeckiego, okolicz-
nościowy poczęstunek i kolejka do Księdza Kardynała po autograf 
z możliwością wyrażenia osobistej wdzięczności i gratulacji. 


