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SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO 
SYMPOZJUM NAUKOWEGO Z OKAZJI 55. ROCZNICY 

UTWORZENIA INSTYTUTU HISTORII KOŚCIOŁA KUL 
„KOŚCIÓŁ NA DROGACH PRZESZŁOŚCI”

Instytut Historii Kościoła i Patrologii, działający w ramach Wydziału Teolo-
gii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (oficjalnie powołany 
w 1964 r.), jest miejscem przygotowującym do pracy dydaktycznej i nauko-
wo-badawczej w szerokim zakresie historii Kościoła, metodologii i nauk po-
mocniczych historii, dziejów teologii i kultury chrześcijańskiej, jak również 
patrologii greckiej i łacińskiej, czy teologii i literatury patrystycznej. Formą 
przypomnienia o zadaniach i roli pełnionej przez Instytut było Międzynarodo-
we Sympozjum Naukowego z okazji 55. rocznicy utworzenia Instytutu Historii 
Kościoła KUL zatytułowane „Kościół na drogach przeszłości”. Obrady odbyły 
się 6 czerwca 2019 r. w auli C-1031 mieszczącej się w gmachu Collegium Jana 
Pawła II KUL. Wśród organizatorów tego wydarzenia, oprócz Instytut Historii 
Kościoła i Patrologii KUL, znalazły się jeszcze: Wydział Historii Kościoła i Ko-
ścielnych Dóbr Kulturowych Uniwersytetu Gregoriańskiego, Tanzaga Universi-
ty College w Nairobi, Katedra Historii Nowożytnej i Najnowszej Białoruskiego 
Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. 

Konferencję otworzył ks. Włodzimierz Bielak Dyrektor Instytutu Historii 
Kościoła i Patrologii KUL. W słowie wprowadzającym przypomniał o znacze-
niu badań prowadzonych w Instytucie i jego roli w kontekście innych tego typu 
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placówek naukowych w Polsce. Obrady podzielone były na trzy sesje, z któ-
rych pierwszą prowadził ks. Tomasz Moskal. Ksiądz Marek Inglot z Uniwer-
sytetu Gregoriańskiego w Rzymie, wygłosił inaugurujący sympozjum referat 
Nauczanie Historii Kościoła na Wydziale Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr 
Kulturowych Uniwersytetu Gregoriańskiego. W swoim wystąpieniu przedstawił 
rys historyczny wydziału, jego organizację, strukturę narodowościową stu-
dentów, a przede wszystkim znaczenie prowadzonych tam badań naukowych. 
Kolejny referat: Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL na tle specjalistycz-
nych studiów historycznokościelnych w Polsce wygłosił ks. Jan Walkusz z Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ksiądz Profesor, niejako 
na wzór swojego przedmówcy omówił funkcjonowanie tytułowego instytutu 
w szerokim kontekście historycznym i z zaznaczeniem jego oddziaływania na 
polu historii w Polsce. Następnym przedstawicielem KUL, który zabrał głos 
był ks. Tomasz Moskal. Prowadzący sesję przedstawił refleksję zatytułowaną 
Miejsce nauk pomocniczych w wykładzie historii Kościoła, w której odwołując 
się m. in. do podręcznika napisanego przez Józefa Szymańskiego1 i opierając 
się na wielu przykładach ukazał miejsca stykania się ze sobą nauk pomocni-
czych i historii. Itineribus Ecclesiae - Ojcowie Kościoła mistrzami zrozumienia 
dziejów Kościoła, był to ostatni referat pierwszej sesji obrad, wygłoszony przez 
ks. Marcina Wysockiego. Podążanie śladami Ojców Kościoła zostało ukazane, 
jako droga odnowy wielu sfer życia chrześcijańskiego. Ich obserwacja i inter-
pretacja rzeczywistości zaowocowała wieloma ponadczasowymi wnioskami, 
do których wystarczy sięgnąć. 

Kilkunastu minutowa przerwa poprzedziła drugą część sympozjum, którą 
poprowadził wspomniany wyżej ks. Marcin Wysocki. Pierwszym wystąpieniem 
był tekst Vladimira Kosheleva z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego 
w Mińsku Aktualne zagadnienia edukacji historycznej w Republice Białorusi, 
który odczytała Katsiaryna Laurynenka. Autor tekstu omawiał wieloaspek-
towe zależności obrazu Europy w białoruskich podręcznikach historycznych. 
Wspominał również o świadomości narodowościowej i historycznej Biało-
rusinów. Następnie głos zabrał Radosław Malinowski z Tangaza University 
College w Kenii, przedstawił on referat pt. Historia Kościoła w Afryce: staro-
żytne i średniowieczne dziedzictwo w dobie postkolonializmu. Zaznaczył w nim, 
obecne do dziś w świadomości rdzennych mieszkańców Afryki zależności od 
kolonialistów i ich wpływy na postrzeganie tego, co typowo afrykańskie, także 
w odniesieniu do dziedzictwa Ojców Kościoła pochodzących z Afryki, a co za 

1. J. Szymański, Nauki Pomocnicze Historii, Warszawa 2010.
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tym idzie sposobów patrzenia na teologię na tym kontynencie. Trzeci referat 
tej sesji był wygłoszony przez Piotra Plisieckiego z KUL, a zatytułowany Po-
czątki kościołów lubelskich w świetle ostatnich badań archeologicznych. Prelegent 
ukazał ogromną zależność badań archeologii i historii na przykładzie kaplicy 
Trójcy Świętej przy lubelskim zamku, kościoła farnego św. Michała Archanioła 
oraz kościoła św. Mikołaja na Czwartku. Miejsca uznawane za pierwsze, w któ-
rych pojawili się chrześcijanie w Lublinie okazują się nie być pierwszymi, na co 
wskazują odkrycia archeologów dokonane przy Bramie Krakowskiej. Ostatni 
temat zaprezentowany w tej sesji to Bp Ignacy Tokarczuk w służbie Konferencji 
Episkopatu Polski 1965-1981. Autor wystąpienia - Mariusz Krzysztofiński z In-
stytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie – przypomniał nietuzinkową osobę 
biskupa przemyskiego i jego ogromny wpływ na Episkopat Polski w trudnym 
dla narodu czasie. Podsumowaniem dwóch sesji obrad była dyskusja, w której 
prelegenci, jak i słuchacze zabierali głos rozwijając i doprecyzowując poruszane 
dotychczas zagadnienia.

Sesja trzecia – popołudniowa - była panelem doktorantów Instytutu Hi-
storii Kościoła i Patrologii KUL. Jej moderatorem był ks. Marcin Nabożny, 
pełniący jednocześnie funkcję koordynatora całego sympozjum. Pierwszym 
prelegentem był ks. Mateusz Batóg i zaprezentował temat: Ale cyrk..., o miejscu 
męczeńskiej śmierci pierwszych męczenników, w którym przedstawił wygląd 
i funkcje Cyrku Nerona w powiązaniu z licznymi odniesieniami literackimi 
oraz przedstawieniami w sztuce. Ks. Michał Ludewicz przypomniał o waż-
nym źródle wiedzy dla historyków. W trakcie wykładu pt. Apostoł i bazylika. 
Obraz św. Piotra na kartach „Liber Pontificalis” ukazał wiedzę, jaką posiadali 
autorzy Księgi papieży zwłaszcza, jeśli chodzi o postać św. Piotra i pojmowa-
nie prymatu papiestwa. Kolejny prelegent ks. Krzysztof Dalecki przygotował 
wystąpienie zatytułowane Nowa koncepcja kształtowania kleru Ignacego Hen-
ryka von Wessenberga, jako podstawa odnowy duszpasterskiej w diecezji kon-
stanckiej (1815-1821), w którym zaprezentowana została sylwetka Wessenberga 
i jego plany związane z reformą diecezji wraz z bogatym uzasadnieniem ich 
słuszności. Joanna Pyszna w prelekcji Zmartwychwstanki w czasie powstania 
warszawskiego przypomniała o odważnej i niezłomnej postawie sióstr w wal-
kach powstańczych i pomocy, jaką niosły wszystkim poszkodowanym. Cen-
ne było wykorzystanie historycznych fotografii ukazujących warszawski dom 
zgromadzenia. Następnie głos zabrał Mateusz Lechwar, który w wystąpieniu 
Kronika parafii Bieździedza jako źródło badań nad historią regionu zwrócił 
uwagę na bogactwo wiadomości zgromadzonych w lokalnych kronikach 
parafialnych. Na przykładzie bieździedzkiej parafii zaprezentował szeroką 
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tematykę poruszaną w tych źródłach historycznych. Szósta z kolei prelekcja 
przygotowana przez Katsiarynę Laurynenkę to Dokumenty Pełnomocnika do 
Spraw Kultów Religijnych jako źródło do poznania Historii Kościoła rzymsko-
katolickiego na Białorusi po II wojnie światowej. Autorka scharakteryzowała 
ważne dla historyków dokumenty zawierające wiele informacji na temat życia 
chrześcijańskiej ludności na terenach Białorusi wytwarzane na potrzeby syste-
mu komunistycznego. Prawnokarna analiza wyroku Sądu Najwyższego z dnia  
22 grudnia 1953 w sprawie ks. prał. Antoniego Słomkowskiego – to wystąpienie 
przygotowane przez Adriana Durysa, w trakcie którego słuchacze poznali po-
stać wybitnego kapłana, a także sposób działania władzy sądowniczej wobec 
osób sprzeciwiających się systemowi. Jako ostatni głos zabrał Grzegorz Kamil 
Szczecina, który przedstawił Patriotyczne aspekty Mszy św. za Ojczyznę spra-
wowanych przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Autor w syntetyczny sposób ukazał 
idee Mszy św. sprawowanych przez męczennika komunizmu, oraz środki, ja-
kich używał on do podtrzymywania ducha patriotyzmu wśród zgromadzonych 
ludzi. W słowie podsumowującym ks. Jan Walkusz przypomniał słuchaczom, 
że Kościół był zawsze motorem historii, a Instytut przeżywający kolejny jubi-
leusz swej działalności jest ważnym ośrodkiem badań nad historią Kościoła. 

Konferencja była nie tylko naukową dysputą nad szeroką działalnością In-
stytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL, ale także okazją do zaprezentowania 
bogatego dorobku tej instytucji. Konferencja miała charakter otwarty, o czym 
świadczyła obecność pracowników, studentów i słuchaczy związanych z Insty-
tutem. Rola badań historycznych jest nieoceniona tak dla poznania przeszłości, 
jak i dla kształtowania przyszłości, dlatego przedsięwzięcie naukowe zorganizo-
wane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II doskonale wpisuje 
się w nurt upowszechniania i pogłębiania świadomości historycznej. 


