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Każde wieko trumny zakrywa jakąś historię. Jest to zawsze
historia wielka bo jej autorem jest człowiek. Wieko tej trumny
zakrywa historię wielką i szczególnie nam bliską. Jest to bowiem
historia Profesora Naczej Uczelni ATK.
Jako dziekan Wydziału Kościelnych N auk Historycznych i Społe
cznych ATK, chciałbym w imieniu tej Uczelni zabrać głos. Upoważ
nia mnie do tego fakt, iż Prof. M arian Banaszak był twórcą tego
Wydziału, a także jego pierwszym Dziekanem.
Historia każdej uczelni (ta wielka historia), to między innymi
historia ludzi, w tym przede wszystkim jej profesorów. W tym sensie
w historię ATK wpisuje się postać Prof. M. Banaszaka - wspaniałego
nauczyciela akademickiego i wybitnego uczonego. Mimo, iż wiele już
dziś powiedziano o osobie śp. prof. Banaszaka pozwolę sobie
przypomnieć kilka faktów z Jego życiorysu naukowego:
- do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości
w latach 1933-39,
- w 1939 r. złożył egzaminy wstępne do gimnazjum w Jarocinie,
lecz wybuch wojny przeszkodził w rozpoczęciu nauki,
- w 1940 został wysiedlony do G G i podjął naukę w tajnych
kompletach,
- po wojnie wraca w rodzinne strony i składa egzamin dojrzałości
28 I 1946 r. w Jarocinie,
- od lutego 1946 r. odbywa studia filozoficzno-teologiczne w A r
cybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu,
- na podstawie rozprawy pt. Biskupstwo poznańskie w latach
1574-1577 uzyskuje 16 lutego 1951 r. stopień magistra teologii na
Wydziale Teologicznym UJ w Krakowie,
- 19 V 1951 otrzymuje święcenia kapłańskie,
- w latach 1952 -1955 odbywa studia specjalistyczne na Wydziale
teologicznym UJ,
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- na podstawie pracy Łukasz Kościelecki, biskup poznański
1577-1597, otrzymuje 12 XII 1953 r. stopień doktora teologii
w zakresie historii Kościoła,
- w latach 1956 - 1971 pracuje jako wykładowca historii w WSD
Poznań,
- od 1972 r. związał się z ATK,
- 27 V I 1972 r. na Wydziale Teologicznym uzyskuje tytuł dra hab.
teologii w zakresie historii na podstawie rozprawy: Poselstwa
obediencyjne w latach 1435 - 1605,
- od 1 IX t.r. zatrudniony zostaje jako adiunkt przy Katedrze
Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym,
- 1 V 1974 zostaje powołany przez ministra na stanowisko
docenta,
- 1 X t. r. mianowany zostaje na kierownika Katedry Historii
Kościoła Powszechnego,
- 1 VII 1983 r. mianowany przez ministra Szkolnictwa Wyższego
i Techniki na stanowisko profesora,
- w łatach 1985 - 1987 - dziekan Wydziału Teologicznego,
- w związku z przekształceniem Wydziału Teologicznego w dwa
wydziały (Wydział Teologiczny i Wydział Kościelnych Nauk His
torycznych i Społecznych) 1 VII 1987 r. - zostaje pierwszym
dziekanem nowego Wydziału i jednocześnie kierownikiem Katedry
Historii Kościoła Średniowiecza na tym Wydziale,
- 19 VI 1989 Rada Państwa uchwałą nr. 71-89 nadała tytuł
naukowy profesora zwyczajnego,
- od 1 X 1992 roku przechodzi na emeryturę.
Oto kilka dat z życiorysu naukowego prof. M. Banaszaka
związanego z ATK. Dwadzieścia lat pracy profesora na ATK to
ogromna praca dydaktyczna, praca naukowa i pisarska oraz praca
wychowawcza.
Jako dziekan tego Wydziału ATK, którego profesor M. Banaszak
był twórcą i pierwszym dziekanem, chciałbym w imieniu Rektora,
Senatu, Wydziału KNHiS i całej Uczelni złożyć serdeczne po
dziękowania za jego lata pracy. Podziękowania te składam na ręce
Metropolity Poznańskiego, Jego Ekscelencji ks. arcypba J. Petza.
Dziękuję za ogrom pracy dydaktycznej na Wydziałach: Teologicz
nym i Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych, prowadzonej
w formie wykładów: kursorycznych, monograficznych, seminariów.
Owocem tej pracy profesora jest wielka rzesza jego uczniów, dobrych
specjalistów: magistrów, doktorów, habilitantów.
Dziękuję za wielką pracę naukowo - pisarską, która jest znaczącą
częścią dorobku naukowego ATK. W tym miejscu chciałbym
przypomnieć, że profesor jest autorem:
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monografii,
podręczników,
artykułów.
Dziękuję także za wielką pracę wychowawczą. Wszyscy którzy
mieli to szczęście być studentami prof. Banaszaka podkreślają nie
tylko naukowość, ale także wspaniałą osobowość człowieka i wy
chowawcy.
Księżę Profesorze - za trud twojej pracy dydaktycznej, naukowej
i wychowawczej w A TK prosimy Boga - Źródło Mądrości, tej
Mądrości, którą całe życie zgłębiałeś, aby dał Tobie udział w Swojej
Mądrości. Prosimy o to my Twoi: studenci, uczniowie, koledzy
i przyjaciele z ATK.

