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SUMMARIUM

De vita actioneque scientifica professoris Michaelis Wyszyński
(1890—1972)

In  m em orato articulo trac ta tu r de v ita  actioneque scientifica sacer
dotis Michaelis W y s z y ń s k i ,  professoris iuris canonici et Romani in 
U niversitate Leopoliensi, Torunensi et W ratislaviensi, nati in Wyżnia- 
ny in anno 1890 et m ortu i in W ratislavia 1972 anni. Professor M ichael 
W yszyński e ra t peritissim us investigator in iure Polonico, canonico, p rae
sertim  de m atrim onio et in iure Romano per opus De m atrim onio Ro
mano ob m etum  contracto. Professor Wyszyński e ra t etiam  clarus con
tionator dirigensque chori e t cantus ecclesiastici.

Bp W incenty Urban

KS. TEODOR TAC.ZAK (1878—1941)

Był praw nikiem  kościelnym, który m ając rzetelne wykształcenie teo
logiczne, łączył wiedzę teoretyczną z działalnością adm inistracyjną i dusz
pasterską.

Urodził się w  Mieszkowie (pow. Jarocin) dnia 16.10.1878, z ojca An
drzeja i m atki Balbiny W arsieckiej. Rodzice zm arli przedwcześnie, zdą
żyli jednak  dzieciom wszczepić zdrowe zasady religijne i gorący patrio 
tyzm. Jeden z braci Teodora, Stanisław , późniejszy generał, od grudnia 
1918 r. do lutego 1919 r. był pierwszym  głównym dowódcą pow stania 
wielkopolskiego z ram ienia NRL, a drugi b ra t, Leon, był kapłanem  
pracującym  w archidiecezji gnieźnieńskiej i zginął w  obozie koncentra
cyjnym  w  Dachau.

Od r. 1889 uczęszczał Teodor T. do gim nazjum  w Ostrowie Wlkp., 
gdzie d. 25 II 1897 złożył m aturę. Przez trzy la ta  następne odbywał s tu 
dia teologiczne i filozoficzne w sem inarium  duchownym w Poznaniu, 
gdzie słuchał wybitnych wówczas kapłanów: ks. I. W armińskiego (dog
m atyka), ks. K lopscha (historia Kościoła i prawo kanoniczne), ks. Je- 
dzinka (teologia m oralna), ks. Hozakowskiego (Pismo św.), a potem przez 
rok przebywał na praktycznym  kursie teologiczno duszpasterskim  w 
Gnieźnie, gdzie otrzym ał święcenia kapłańskie z rąk  biskupa A ndrzeje- 
w icza dnia 19 III 1901. Przez sześć sem estrów  studiował następnie w Mo- 
nasterze. S tudia uwieńczył doktoratem  z teologii za rozprawę: „Dämo
nische Bessenheit, ein K apitel aus der kath. Lehre von der H errschaft 
des Fürsten  der Sünde u. des Todes”, M ünster 1903 ,pisaną pod kie
runkiem  znanego teologa niemieckiego ks. P io tra  Józefa Schrödera 
(1849—1903). Powróciwszy do K raju  przez 5 la t był m ansjonarzem  przy 
kościele św. W ojciecha w  Poznaniu. W r. 1908 otrzym ał nom inację na 
profesora praw a kanonicznego, teologii m oralnej i zagadnień socjalnych 
w  sem inarium  duchownym  w Gnieźnie. Do profesury doszły jeszcze in 
ne obowiązki: był bibliotekarzem  biblioteki sem inaryjnej i kapitu lnej,
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a od r. 1909 prokuratorem  fiskalnym  i obrońcą węzła małżeńskiego przy 
sądzie duchownym w Gnieźnie. W tym  też roku otrzym ał IV kanonikat 
w  K apitule św. Jerzego. Po śmierci arcybiskupa Likowskiego w ikariusz 
kapitulny archidiecezji gnieźnieńskiej biskup Kloske m ianował go w i
kariuszem  generalnym  „in sp iritualibus”, który to urząd piastow ał aż 
do objęcia władzy przez arcybiskupa Dalbora (VIII 1915). Za czasów 
arcybiskupa Dalbora włączył się bardziej w  pracę sądowniczą. D nia 
5. XI. 1915 r. został sędzią, a w  następnym  roku prezesem (oficjałem) 
sądu duchownego w  Gnieźnie. W r. 1919 Stolica Apostolska przyznała 
m u godność szam belana papieskiego. Pozatem  prowadził sodalicję m ar- 
jańską panów jako „m oderator”.

Liczne zajęcia adm inistracyjne i sądownicze nie przysłoniły m u głów
nej drogi działania, jakim  były wykłady praw a kanonicznego w  sem i
narium . Poziom, na jaki podniósł nauczanie ks. Trzciński, zobowiązywał, 
i ks. Taczak, korzystając z metod i dorobku poprzednika, mógł prace 
kontynuow ać nie tylko w  kanonistyce, ale także w  dziedzinie teologii 
m oralnej i zagadnień społecznych, czynił to zaś w  sposób odpowiedzial
ny. Gdy chodzi o wykłady teologii m oralnej, to pojmowano ją  wówczas 
norm atyw nie i dlatego w  wykładzie opierano się w  w ielkiej m ierze na 
praw ie kanonicznym, zwłaszcza zaś na tzw. kursie praktycznym , w jakim  
specjalizowało się sem inarium  w  Gnieźnie. Ks. Taczak w ykładał zasad
niczo po łacinie, niem niej niektóre zagadnienia przedstaw iał po polsku. 
W ykłady usystem atyzow ane w  trak ta ty  opublikował w  wydaniach książ
kowych, na dobrym papierze, jednak tylko na praw ach rękopisów. I tak  
po r. 1911 w  d rukarn i J.B. Langego w  Gnieźnie ukazało się: „Ius m a 
trimoniale ecclesiasticum alum norum  seminarii archiepiscopalis gnes- 
nensis usui accommodavit Dr T. Taczak, theol. moralis et turis canonici 
professor ordinarius” — stron 148. Podręcznik ten napisany jest dobrą 
łaciną, jasno i przejrzyście, szeroko uwzględnia prawo diecezjalne oraz 
ustaw odaw stw o świeckie dotyczące om awianych kwestii. Dalszymi dzie
łam i wydanym i na tych samych praw ach w  Gnieźnie są: „Tractatus de 
Sacramento Poenitentiae alum norum  seminarii archiepiscopalis gnes- 
nensis usui accommodavit...”, stron 142, oraz „Tractatus de censuris”, 
stron  73.

W roku 1913 lub na początku 1914 w  tej sam ej d rukarn i w ydał ks. 
Taczak „Kościelne prawo m ajątkow e dla u ży tku  alum nów seminarium  
duchownego gnieźnieńskiego jako m anuskryp t drukow ane”, stron  152. 
W tej bardziej oryginalnej pracy pokazał ks. T. doskonałą znajomość 
przedm iotu i literatu ry , dając naświetlenie wszechstronne i praktyczne. 
Podaje zazwyczaj historyczny rozwój omawianych insty tucji kościelnych 
i przytacza równolegle wpływy i odrębności, jakie wytworzyły się w 
praw ie diecezjalnym bądź pod w pływem  tradycji, bądź ustaw odaw stw a 
świeckiego. W ten sposób omówione zostały: dozór, reprezentacja para
fialna, w ładza biskupa, w ładza państwowa, patronat, testam enty, bene
ficja, służba, przyw ileje, świadectwa, kościoły, cm entarze, budowle, nie
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ruchomości, kapitały, kolekty itd. P raca opiera się na „Zbiorze ustaw ’' 
ks. Trzcińskiego, niem niej odwołuje się do źródeł znajdujących się poza 
wspom nianym  „Zbiorem”, korzysta z nich bezpośrednio, a sam m ate
riał układa oryginalnie. Jest to bardzo cenne dzieło dla studium  historii 
p raw a m ajątkowego zwłaszcza diecezjalnego.

Ks. Taczak jako wykształcony teolog nie zaniedbywał także dziedzi
ny teologii, zwłaszcza apologetyki. Organizował odczyty na tem aty re
ligijne i sam głosił konferencje, a w iele z tych przem yśleń publikow ał 
w  dwutygodniku „Wiadomości apologetyczne”, w ydaw anym  w Poznaniu, 
którego w raz z ks. Krzeszkiewiczem był redaktorem  w  latach 1911— 
1913. Również w  „Zbiorze w ykładów  apologetycznych” wydanych pod 
redakcją ks. Trzcińskiego, Poznań 1912, s. 174 +  10 nlb., m iał swój 
wkład. Nadto w  okresie pobytu w  Gnieźnie opublikował jeszcze dwie 
prace z dziedziny apologetyki: „Hipnotyzm  i sp irytyzm ”, Poznań 1909, 
s. 88, oraz „Buddyzm  i chrześcijaństwo”, Poznań 1918, s. 59 +  5 nlb, 
a także jeden artyku ł z praw a kanonicznego: „W ażniejsze zm iany pra
wa m ałżeńskiego w  now ym  kodeksie prawa kanonicznego", Wiadomości 
dla Duchowieństwa, 5(1918) 15, 27—28, 39—40.

Po odzyskaniu niepodległości, kiedy to nawiązano kontakty  z episko
patem  francuskim  w  spraw ie zaspokojenia palących potrzeb duchow- 
wych polskich em igrantów , arcybiskup Dalbor wysłał ks. Taczaka do 
Francji, by tam  dopomagał w  organizowaniu duszpasterstw a dla P ola
ków. W r. 1921 alum ni sem inarium  duchownego w  Gnieźnie pożegnali 
swego profesora wyjeżdżającego do Francji, ale w  nadziei, że wróci nie
bawem  i obejm ie katedrę praw a kanonicznego na W ydziale teologicz
nym, którego założenie przy Uniwersytecie poznańskim  było żywo om a
wiane. Do utw orzenia jednak  wydziału, jak  wiadomo, nie doszło.

P raca we F rancji była niełatwa. Zniszczenia powojenne, b rak  pol
skich kapłanów  i stale rosnąca fala polskiego uchodźctwa zarobkowego 
z Polski, a także z Niemiec, nie pozwalała na należyte zaspokojenie po
trzeb religijnych ku lkuset tysięcznej rzeszy Polków. Działalność ks. 
Taczaka obejm owała zasadniczo Francję wschodnią. Osiedlił się w  Metzu 
i był dziekanem duszptasterzy polskich w  swoim okręgu.

W r. 1925 powrócił do Polski i otrzym ał probostwo w  Śremie, w  a r 
chidiecezji poznańskiej. W r. 1930 w ładza kościelna przeniosła go na 
stanow isko proboszcza przy kościele św. M arcina w  Poznaniu, gdzie po
został aż do swego aresztow ania przez hitlerowców w  r. 1939. Na tej p la
cówce zajął się przede wszystkim konserw acją i ozdobą zabytkowego 
kościoła parafialnego: spraw ił nowe organy, konfesjonały, stale przy 
głównym ołtarzu, dwa nowe ołtarze boczne, epitafium  dla ks. M eyera 
i tablicę pam iątkow ą ks. W awrzyniaka. W ybudował cztero piętrow y 
Dom Katolicki, nowocześnie urządzony i wyposażony w  salę koncerto
wą, salę posiedzeń, ogniska młodzieżowe i b iu ra  parafialne. W Domu 
tym  skupiało się życie i p raca stowarzyszeń oraz bractw  parafialnych 
i m iędzyparafialnych. Przebudow ał i upiększył otoczenie kościoła i p le
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banii, przebudował grotę M atki Boskiej z Lourdes, wyeksponował pom 
nik A. Mickiewicza. W r. 1933 urządził Bibliotekę parafia lną oraz czy
telnię. Udzielał się także w pracy diecezjalnej jako główny duszpasterz 
akadem icki (1934), gromadził w kościele św. M arcina studentów , organi
zował spotkania dyskusyjne z profesoram i uniw ersytetu na plebanii. Był 
w izytatorem  nauczania religii, delegatem do Rady Wyższej św. W incen
tego à Paulo (1931) oraz członkiem Najwyższej Rady K rajow ej Papies
kiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. Pełnił również funkcję konsultora 
K urii Arcybiskupiej i deputata  dla spraw  dyscypliny w sem inarium  du
chownym w Poznaniu. Za w szechstronną i gorliwą pracę zyskał sobie 
ogólne uznanie i szacunek społeczeństwa.

Aresztowany przez Niemców 9. XI. 1939, poprzez obóz wysiedleńczy 
w  Poznaniu i Kazimierzu Biskupim, dostał się do W arszawy, gdzie pod
czas przechadzki z ks. Misiołkiem zm arł nagle dnia 22. VI. 1941 r. Po
chowany został w grobach Księży W arszawskich na cm entarzu na Po
wązkach.

ks. Józef G lemp

W zmianki biograficzne znajdują się w  tezie doktorskiej: „Dämanische...", 
M ünster 1903, w Podręcznej Encyklopedii Kościelnej, W arszawa 1914, 
t. 39—40, s. 34, oraz rozrzucone w Miesięczniku Kościelnym Archidiece
zji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej (1920—1939) i w  Księdze Protokółów  
S em inarium  Duchownego w Gnieźnie. WTykorzystano także wspom nienia 
starszych kapłanów  archidiecezji gnieźnieńskiej. Nadto: Jankow ski Ta
deusz, G enerał S tanisław  Taczak — szkic biograficzny, w: „Novum” 
Nr 12 (1971) s. 230 (Wielkopolski czyn powstańczy); A. A. Poznań, P er
sonalia KA. 9341.


