
Bogdan Giemza

Sprawozdanie z sesji wykładowej
poświęconej ks. profesorowi Janowi
Walowi (Kraków, 26 czerwca 2008)
Studia Salvatoriana Polonica 2, 224-225

2008



Sprawozdanie z sesji wykładowej poświęconej 
ks. profesorowi Janowi Walowi 

(Kraków, 26 czerwca 2008)

26 czerwca br. z inicjatywy dziekana Wydziału Teologicznego i pracowni-
ków specjalizacji teologii praktycznej Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji 
Krakowskiej sesja wykładowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Janowi Walowi 
z racji 40-lecia jego pracy naukowej i przejścia na emeryturę. W programie 
sesji znalazły się trzy wykłady poświęcone analizie dorobku naukowego Jubi-
lata. Wykłady wygłosili: ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński (KUL) – Wkład 
ks. prof. Jana Wala w rozwój teologii pastoralnej, ks. prof. dr hab. Bronisław 
Mierzwiński (UKSW) – „Caritas” jako istotna funkcja Kościoła w życiu i pracy 
naukowej ks. prof. Jana Wala i prof. dr hab. Marian Śnieżyński (Akademia 
Pedagogiczna w Krakowie) – Współczesne źródła zagrożeń dla dialogu.

Na początku sesji ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka, opiekun specjalizacji teo-
logii praktycznej PAT, przedstawił sylwetkę głównego bohatera. Ks. Jan Wal uro-
dził się 12 maja 1942 r. w Przeczycy, w diecezji tarnowskiej. Po ukończeniu szkoły 
średniej wstąpił w 1960 r. do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji 
Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Karola Wojtyły w 1966 r. 
Jego pierwsze lata kapłaństwa związane były z posługą parafi alną. W 1977 r. roz-
począł pracę w kurii Archidiecezji Krakowskiej jako dyrektor wydziału duszpa-
sterstwa charytatywnego. Obowiązki te pełnił do 1986 r. Trzeba mieć na uwadze, 
że w tym okresie przypada trudny czas stanu wojennego i organizowania pomocy 
charytatywnej oraz rozdzielania darów, które napływały do Kościoła w Polsce 
z państw Europy Zachodniej. Drogę naukową rozpoczął ks. Wal w 1968 r., po-
dejmując studia licencjackie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. 
W 1981 r. obronił na tymże Wydziale pracę doktorską, pisaną pod kierunkiem 
ks. prof. dra hab. Tadeusza Pieronka, pt. Problem dialogu w dokumentach Vatica-
num II oraz w orzeczeniach Stolicy Apostolskiej z okresu concilium i postconcilium, 
zaś w 1984 r. odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Soborowa 
wizja duszpasterstwa charytatywnego. Studium pastoralno-kanoniczne. 
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Przez cały okres twórczości naukowej ks. Wal był związany z Papieskim 
Wydziałem Teologicznym, obecną Papieską Akademią Teologiczną w Kra-
kowie. Był on jednym z inicjatorów powołania w 1995 r. Podyplomowego 
Studium Dziennikarskiego w PAT, którym kierował w latach 1995–2005. 
Na prośbę rektora PAT przygotował projekt czasopisma uczelnianego, które 
ukazuje się obecnie jako „Vita Academica”. W latach 1992–2002 był przewod-
niczącym Sekcji Pastoralistów Polskich.

Ks. Borutka podkreślił w swoim wystąpieniu, że ks. Profesor prawie od 
początku kapłańskiej drogi łączył harmonijnie pracę naukową z działalnością 
pastoralną i administracyjną w ramach archidiecezji krakowskiej. Na tę ce-
chę zwracali także uwagę prelegenci w swoich wykładach, jak również osoby 
zabierające głos w ostatniej części sesji. Złożyły się na nią liczne gratulacje 
i życzenia. Odczytano m.in. list gratulacyjny ks. kard. Stanisława Dziwisza. 
Głos zabrali m.in. ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, rektor Papieskiej Akademii 
Teologicznej, oraz ks. prof. dr hab. Jan Szczurek, dziekan Wydziału Teolo-
gicznego PAT. Zwieńczeniem przemówień było wręczenie księgi pamiątkowej 
dedykowanej Jubilatowi, zatytułowanej W prostocie prawdy, w pokorze miłości. 
Księga została wydana przez Wydział Teologiczny PAT, Kraków 2008, pod 
redakcją ks. Tadeusza Borutki, ks. Andrzeja Baczyńskiego i ks. Macieja Os-
trowskiego. Złożyły się na nią artykuły licznych autorów z różnych środowisk 
naukowych w Polsce. 

Miłą niespodzianką i zaskoczeniem dla wielu uczestników sesji była recyta-
cja wierszy autorstwa ks. Wala. Okazało się, że oprócz wspomnianych już pól 
zaangażowania, zajmuje się on twórczością poetycką. Niektóre z jego wierszy 
znalazły się w księdze jubileuszowej.
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