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W Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku, siedzibie Muzeum Warmii i Mazur, w dniu 
27 października 2006 r. odbyła się uroczystość uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin ks. prof. 
Alojzego Szorca. Spotkanie to obchodzone pod auspicjami Prezydenta Miasta Olsztyn, Rektora 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Dziekana Wydziału Humanistycznego UWM 
oraz Dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, połączone było z wrę-
czeniem Jubilatowi księgi pamiątkowej zatytułowanej „Ad fontes” pod redakcją Zoji Jaroszewicz-
-Pieresławcew oraz Ireny Makarczyk. 

Uroczystość otworzona została o godzinie 18 przez prof. Zoję Jaroszewicz-Pieresławcew. 
Przywitała ona zgromadzonych, po czym wygłosiła laudację na cześć Jubilata, przedstawiając jego 
sylwetkę, dorobek dydaktyczny oraz bogatą i różnorodną twórczość naukową. Następnie poprosi-
ła o głos Metropolitę Warmińskiego arcybiskupa Wojciecha Ziembę. W swym wystąpieniu skon-
centrował się na drodze życiowej ks. prof. Szorca. Opisał jak kształtowała się jego osobowość i jaki 
miało to wpływ na pracę badawczą Jubilata. Następnie poproszony o wystąpienie przez prowadzą-
cą uroczystość prof. Jaroszewicz-Pieresławcew został Prezydent Olsztyna Czesław Jerzy Małkow-
ski. Składając życzenia Prezydent podkreślił istotny wkład ks. prof. Szorca w badania historii War-
mii oraz jego rolę w olsztyńskim środowisku naukowym. Po zakończeniu tegoż wystąpienia głos 
zabrał Senator RP Jerzy Szmit, dziękując Jubilatowi za wkład w rozwój nauki. 

W imieniu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszarda Góreckiego zabrał 
głos prorektor prof. Gabriel Fordoński. Składając życzenia Profesor podkreślał wybitne zdolności 
dydaktyczne Jubilata, mówiąc o licznie przybywających na jego wykłady słuchaczach. Nie omiesz-
kał również wspomnieć o jego czynnej roli w pracach Senatu UWM. Jako następny głos zabrał 
Dziekan Wydziału Humanistycznego UWM prof. Norbert Kasparek. Złożył życzenia Jubilatowi 
dziękując mu za pracę na rzecz Wydziału i Instytutu Historii. Odczytał także fragment listu skiero-
wanego do ks. prof. Szorca przez prof. Cezarego Kuklo.

Po tych oficjalnych wystąpieniach głos zaczęli zabierać goście. Jako pierwszy wystąpił Prezes 
Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika prof. Krzysztof Mikulski. Profesor podkreślając swoje związki z Warmią zazna-
czył rolę jaką odegrały książki ks. profesora w jego rozwoju jako historyka. Jako drugi głos zabrał 
Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego prof. Józef Arno Włodar-
ski, który odczytał list skierowany do Jubilata przez Rektora UG. Bardziej osobisty charakter miało 
wystąpienie Prodziekana Wydziału Teologicznego UWM ks. prof. Edwarda Wiszowatego. Gratulując 
jubileuszu i życząc dalszej owocnej pracy podkreślał swą wieloletnią przyjaźń z Jubilatem. 

Życzenia Jubilatowi złożyli także prof. Janusz Jasiński, w imieniu Olsztyńskiego Oddziału 
PTH, dr Jan Gancewski oraz Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Janusz Cygański. 
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Uroczystość jubileuszu urodzin ks. prof. Szorca uświetnił koncert, podczas którego wystąpił 
prof. Leszek Szarzyński, wykonując kilka utworów na flet solo oraz Chór Żeński Katedry Muzyki 
UWM „Donum Vocale” pod dyrekcją dr Katarzyny Bojaruniec.

Na zakończenie uroczystości prof. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew poprosiła o głos ks. prof. 
Szorca. Podziękował za składane życzenia i oznaki przyjaźni, wyrażając nadzieję, że będzie jesz-
cze mu dane realizować liczne projekty badawcze.


