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Spo eczno  akademicka Wydzia u Nauk 
Spo ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Paw a II wraz z licznymi przed-
stawicielami stanu duchownego i wiata nauki 
z wielu o rodków uniwersyteckich w kraju i za 
granic  obchodzi a 24 maja tego roku siedem-
dziesi ciolecie urodzin kap ana, znakomitego 
profesora, wspania ego przyjaciela m odzie y
ks. Edwarda Walewandra, kanonika honoro-
wego Kapitu y Archikatedralnej Lubelskiej 
i kapelana Jego wi tobliwo ci.

ycie i praca Dostojnego Jubilata stanowi
po czenie dwóch nurtów. Pierwszym z nich 
jest kap a stwo, które odczuwa jako uosobie-

nie swoich pragnie  i niestrudzonych d e  w realizacji osi gni cia celu. Wci
tak si  sk ada o – pisze Ksi dz Profesor w adresie skierowanym do uczestników 
uroczysto ci jubileuszowych – e po wi ca  mu mog em tylko to, co zbywa o
z czasu wype nionego obowi zkami tak e powierzonymi mi przez Ko ció . Patrz c
wstecz, widz  jednak, e te „nadgodziny w s u bie Ko cio a ywego” wype nia y
niejedn  chwil  mego ycia.

Drugim nurtem Jego dzia alno ci jest nauka, której po wi ca jak e  wiele 
wysi ku, zaanga owania, po prostu serca. Zarówno zami owanie do nauki, jak 
i powo anie kap a skie rozwin y si  w czasie formacji m odego kleryka Edwarda 

R
ys

. P
. K

op
es

ty
sk

a



JUBILEUSZ KSI DZA PROFESORA EDWARDA WALEWANDRA 167

w jezuickim mi dzynarodowym Collegium Canisianum na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu w Innsbrucku. Wspomina o tym okresie ycia Ksi dza Profe-
sora ksi dz arcybiskup Stanis aw Budzik, który nieco pó niej równie  pobiera
tam nauki. Metropolita lubelski pisze: Nie spotkali my si  w Innsbrucku bezpo-
rednio. Ja rozpocz em studia doktoranckie w Austrii tu  po Jego powrocie ze 

studiów do Polski. Ale y  On we wspomnieniach swoich kolegów i wspó pracow-
ników. Dowiedzia em si , e temat Jego rozprawy doktorskiej dotyczy  reakcji 
prasy austriackiej na Powstanie Styczniowe na ziemiach Królestwa Polskiego. 
Podkre lano z uznaniem, e po siedmiu latach studiów w Innsbrucku powróci
w 1978 r. do Polski rz dzonej przez komunistów, co wówczas by o aktem odwagi, 
tym bardziej e wielu studentów korzysta o z mo liwo ci pozostania po tamtej, 
bezpieczniejszej stronie elaznej kurtyny.

Swojemu umi owanemu miejscu studiów i samej Austrii pozosta  wierny. 
wiadcz  o tym cho by liczne pami tki stamt d zdobi ce jego mieszkanie, a tak e

opublikowane prace. Napisa  mi dzy innymi d u sz  rozpraw  pt. Polscy studenci 
teologii w Innsbrucku po drugiej wojnie wiatowej. Jest te  wspó autorem i re-
daktorem dwóch wa nych ksi ek: Polonia w Austrii. Z dziejów duszpasterstwa 
i pracy spo ecznej (Lublin 1998) i Polacy na uniwersytecie w Innsbrucku (Lu-
blin 2001)1. Doda  nale y, e w Innsbrucku przyj  te wi cenia kap a skie.

Osobowo  Ksi dza Profesora i zainteresowania naukowo-badawcze wyni-
kaj  z wychowania wyniesionego z domu, z Jego wra liwo ci duchowej, czemu 
sprzyja a religijna atmosfera w domu rodzinnym i wczesny kontakt z podstawa-
mi wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i historii wychowania, z którymi 
zapozna  si  w Technikum Przemys owo-Pedagogicznym w Lublinie. Szko a ta 
przygotowywa a bowiem nauczycielskie kadry dla szkolnictwa zawodowego. Jej 
uczniem by  m ody Edward w drugiej po owie lat sze dziesi tych ubieg ego wie-
ku. Niestety, w Technikum wpajano te  przysz ym nauczycielom do g owy, e re-
ligia to opium dla ludu. Wkrótce mia  mo no  jednak stwierdzi , e by o zupe -
nie inaczej 2. Przekonanie to, pog bione nabyt  wiedz  i do wiadczeniem, leg o
pó niej u podstaw powstania ksi ki Wychowanie chrze cija skie w nauczaniu 
i praktyce Ko cio a katolickiego na ziemiach polskich w II po owie XIX w.3

W publikacji tej Autor podejmuje zagadnienia ma o znane i tylko w niewielkim 
stopniu opracowane, przedstawia dzia alno  wychowawcz  i spo eczn  Ko cio a
katolickiego w istniej cej sytuacji politycznej i spo ecznej na p aszczy nie wype -
niania jego misji religijnej i edukacyjnej. 

1 S. Budzik, Przedmowa, w: W ród swoich. Ksi dz Profesor Edward Walewander, red. N. Rykowska,
s. L. T. Kuniszewska MSF, R. Stopikowski, Lublin, Towarzystw Naukowe KUL, 2017, s. 7, 8.

2 Nauczyciel i wychowawca. Z racji 60. rocznicy urodzin z ks. Edwardem Walewandrem rozmawia Alek-
sandra Rutkowska, „Lublin. Kultura i Spo ecze stwo” 2007, nr 3, s. 65–66.

3 E. Walewander, Wychowanie chrze cija skie w nauczaniu i praktyce Ko cio a katolickiego na ziemiach 
polskich w II po owie XIX w., wyd. drugie uzupe nione, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1996.
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W realizacji tych zada  w pracy duszpasterskiej stosowano szerok  gam
rodków dostosowanych do potrzeb i warunków dzia ania w poszczególnych 

diecezjach, po o onych dawniej na terytorium I Rzeczypospolitej. Autor ukaza
integracyjn  rol  Ko cio a w utrzymaniu to samo ci narodowej we wszystkich 
trzech zaborach. Z kolei zachowana to samo  w decyduj cy sposób przyczyni a
si  – po odzyskaniu niepodleg o ci – do zjednoczenia narodu i pa stwa. Wy-
kaza  jednorodno  polskich tradycji, obyczajów, postaw i zachowa , opartych 
na nauczaniu chrze cija skim. Podkre li  jednak równocze nie, e jako naród 
szanujemy po ród siebie rodaków innych wyzna . Ksi dz Profesor w swoim 
dziele na temat wychowania chrze cija skiego poruszy  wi c nie tylko problemy 
pedagogiki katolickiej w wymiarze nauczania i praktycznej realizacji, ale tak e,
w sposób po redni, przedstawi  kwestie najistotniejsze dla bytu narodowego, dla 
kultury polskiej, które wyda y niebawem najpi kniejszy owoc – odrodzenie pa -
stwowo ci polskiej. Ksi ka spotka a si  z du ym zainteresowaniem rodowisk
naukowych. wiadczy o tym chocia by dwukrotne jej wydanie i 21 pozytywnych 
recenzji, które ukaza y si  na jej temat. Na podstawie jej pierwszego wydania 
z 1994 r. ks. Edward Walewander rok pó niej uzyska  stopie  naukowy doktora 
habilitowanego.

Po tym donios ym wydarzeniu naukowym jego inicjatywy badawcze roz-
wija y si  w czterech podstawowych kierunkach: pedagogika chrze cija ska
w uj ciu historycznym i porównawczym, zagadnienia polonijne ze szczególnym 
uwzgl dnieniem problematyki dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej, 
duchowo  chrze cija ska i historia Ko cio a katolickiego.

Wyrazem tych zainteresowa  pedagogicznych w aspekcie historycznym 
w pewnym stopniu by a publikacja zwarta pod redakcj  ks. Edwarda Walewan-
dra, b d ca rezultatem dyskusji podczas seminarium naukowego w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim w 2002 r. Obejmuje ona tematyk  dotycz c  liberalnej 
i katolickiej my li wychowania w latach 1918–1939. Autorzy zawartych w niej 
opracowa  dochodz  do przekonania, e idea ukszta towania neutralnej osobo-
wo ci cz owieka wobec otaczaj cego wiata jest niezwykle trudna do osi gni cia.
Publikacja podejmuje szereg w tków, które nadal nie trac  na swej aktualno ci.
Mo na tu wymieni  kwesti  wychowania religijnego w szko ach w latach dwu-
dziestych ubieg ego wieku4 czy te  dzia alno  szkolnictwa prywatnego 5 i zakon-
nego6 w okresie mi dzywojennym. Kompetentne analizy poruszonych zagadnie
stanowi  wk ad do nauki w dziedzinie my li pedagogicznej. 

4 L. Grochowski, Wychowanie religijne katolickie w szko ach II Rzeczypospolitej lat dwudziestych. Tre ci
i funkcje, w: Katolicka a liberalna my l wychowawcza, red. E. Walewander, Lublin, Redakcja Wydawnictw 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000, s. 2390–281.

5 S. Majewski, Szkolnictwo prywatne w systemie edukacyjnym II Rzeczypospolitej, w: Katolicka a libe-
ralna…, s. 309–334.

6 W. urek, Szkolnictwo zakonne w okresie mi dzywojennym na tle pr dów epoki, w: Katolicka a libe-
ralna…, s. 335–361.
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7 Ks. E. Walewander, Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918–1939, Lublin, Towarzystwo Nauko-
we KUL, 2007.

8 Biskup lubelski Marian Leon Fulman. Pedagog trudnych lat, red. E. Walewander, Lublin, Towarzystwo 
Naukowe KUL, 2010. 

9 E. Walewander, Kap ani Zamojszczyzny okresu okupacji. Szkice do historii regionu i Ko cio a, Lublin, 
Oddzia  Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 1996.

Konsekwencj  bada  nad problematyk  wychowania w duchu chrze ci-
ja skim w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego by a kolejna ksi ka
ks. prof. Edwarda Walewandra. Dotyczy a ona kwestii katolickiej dzia alno ci
pedagogicznej w diecezji lubelskiej. Autor zaprezentowa  w niej podstawowe kie-
runki wychowawcze i formy pracy duchowie stwa w pracy duszpasterskiej, do-
stosowane do potrzeb poszczególnych grup spo ecznych Lubelszczyzny 7. Celem 
zbadania tego problemu Ksi dz Profesor przeanalizowa  kwesti wiadomo ci
pedagogicznej duchowie stwa parafi alnego i zakonnego. Doszed  przy okazji do 
wniosku – aktualnego po dzie  dzisiejszy – e politycy, czasami nawet wielcy, nie 
doceniali znaczenia wychowawczej roli pedagogiki katolickiej w yciu narodu 
i pa stwa. Poruszy  tak e kwesti  znaczenia równoprawnej wspó pracy w spra-
wach wieckich duchowie stwa z ludno ci  diecezji lubelskiej. Wskaza  na ro-
dzinny i szkolny aspekt wychowania. Zwróci  uwag  na spo eczn  dzia alno
duchowie stwa, wychowanie przez piel gnowanie zwyczajów, dba o  o poziom 
i edukacyjn  rol  duszpasterzowania. W zako czeniu ksi ki podkre li  wielkie 
zwyci stwo moralne za o e  wychowawczych dwudziestolecia mi dzywojen-
nego, wyra aj ce si  ofi ar ycia dwóch wybitnych postaci – Janusza Korczaka 
i w. Maksymiliana Kolbe. Z ca ej ksi ki emanuje wiara w cz owieka, widoczny 
jest optymizm pedagogiczny. Mo na stwierdzi , e w dziele tym prof. Walewan-
der pragn  ukaza  bogactwo form i tre ci realnego oddzia ywania wychowaw-
czego Ko cio a katolickiego na spo eczno  okresu mi dzywojennego w Polsce, 
stara  si  przedstawi  znaczenie jego si y moralnej w yciu narodu – zarówno 
w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym. Nale y odnotowa , e realizacja 
tego ambitnego za o enia wyda a dojrza y owoc.

W czno ci tematycznej z upowszechnianiem pedagogii chrze cija skiej
na Lubelszczy nie pozostaje og oszony drukiem dorobek naukowy sympozjum 
po wi conego nauczaniu i postaci pierwszego kanclerza Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana, które odby o
si  z inicjatywy i przy du ej trosce organizacyjnej ks. prof. Edwarda Walewandra 
13 stycznia 2009 roku 8.

Niektóre z zainteresowa  naukowych Ksi dza Profesora wyrasta y z fascy-
nacji yciem i prac  niezwyk ych w swym post powaniu osób stanu duchowne-
go, które spotka  w m odo ci w rodzinnych stronach, które zapad y g boko ju
w jego dzieci cym sercu i m odzie czej wyobra ni. Z tych pobudek powsta a ob-
szerna publikacja o trzech zas u onych kap anach Zamojszczyzny: ks. Tadeuszu 
Bogucie, Marcinie Bardelu i ks. Ludwiku Liwerskim 9.



WITOLD CHMIELEWSKI170

Swoimi zainteresowaniami badawczymi obejmuje ks. Walewander tak e pro-
blematyk  upowszechniania nauki Ko cio a katolickiego na ziemiach le cych
po drugiej strony wschodniej granicy wspó czesnej Polski. Nawi zuje do sytu-
acji religii w ZSRR, podejmuje kwesti  ukszta towania homo sovieticus, spraw
Ko cio a polskoj zycznego na Wschodzie, czno ci Polaków mieszkaj cych na 
tych terenach z kultur  narodow , z polsko ci . Problemy te rozwa a w kontek-
cie ca ej, dobrze znanej i tak bliskiej Jego sercu, kwestii polonijnej. Formu uje

tez , e wiara katolicka zawsze podtrzymywa a i utrwala a wi  emigracji z kra-
jem, jego kultur  i tradycj . Dokonuje te  g bszej analizy, na któr  mo e sobie 
pozwoli  tylko wytrawny znawca z o onego problemu kultywowania polskiej 
tradycji w po czeniu z religijno ci  w ród kolejnych pokole  polskiej emigracji 
czy te  uchod stwa we wszystkich cz ciach wiata10.

wiadectwo swego zainteresowania zwi zkami Polski z zagranic  da
ks. Edward Walewander w wydaniu wspomnie  pracowników naukowych KUL 
w Belgii, a tak e w niektórych innych krajach. Zawieraj  one osobiste refl eksje 
i relacje, wynikaj ce z kontaktów naukowych. Autor s usznie zaznaczy , e publi-
kowane teksty maj  zach ci  do refl eksji nad nasz  przesz o ci  i nad jej wp y-
wem na mentalno  spo eczn , zw aszcza na dokonuj ce si  w niej przemiany  11.

W sposób kompleksowy i z du  znajomo ci  rzeczy Ksi dz Profesor przed-
stawi  swój stosunek do problematyki wychowawczej realizowanej przez Ko ció
katolicki w skupiskach polonijnych w dziele opublikowanym dwukrotnie w dru-
giej dekadzie XXI wieku, a dedykowanym najdro szej Matce Apolonii12. Autor 
podkre li , e przechowywanie warto ci narodowych i spo ecznych, wyniesionych 
z rodzinnego domu, to kwestia wychowania, utrzymania jednorodne to samo ci, 
czy te  – w przypadku czenia przekona  wyniesionych z kraju pochodzenia 
z uwarunkowaniami napotkanymi w nowej ojczy nie – podzielonej. W sposób 
jasny i profesjonalny scharakteryzowa  rol  i zadania szkolnictwa podstawowego 
i redniego powsta ego przy polskich parafi ach na obczy nie, zw aszcza w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej. Publikacj  ko cz  ogólne rozwa ania 
na temat wychowania w dobie wspó czesnej w okresie kryzysu warto ci i zacho-
dz cych przemian13.

Proces owego przeobra enia jest szczególnie bliski Ksi dzu Profesorowi 
w wietle prowadzonych analiz w sferze pedagogiki porównawczej. Da  temu 
wyraz w wy mienitej publikacji Postmodernizm a pedagogia katolicka. Praca 
wzbudzi a zainteresowanie w rodowiskach fi lozofi cznych i pedagogicznych na 

10 Ten e, Katolicyzm na wschód od Bugu. Fakty i nadzieje, Nak o nad Noteci , Wydawnictwo „Pagina”, 
1998.

11 Belgia we wspomnieniach pracowników KUL po drugiej wojnie wiatowej, wybór i wst p  ten e, Lu-
blin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2011, s. 7.

12 Ten e, Problematyka wychowawcza w rodowiskach emigracyjnych wyd. drugie uzupe nione, Lublin, 
Towarzystwo Naukowe KUL, 2000.

13 Tam e, passim.
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forum mi dzynarodowym. Nic te  dziwnego, e w krótkim czasie ukaza a si
w j zyku portugalskim, niemieckim, a w Danii wydano j  po polsku. Jubilat, 
podaj c liczne podzia y pedagogii i okre laj c ich zakres tematyczny oraz seman-
tyczny, zabiera zdecydowanie g os na temat wspó czesnych zagro e  w wycho-
waniu, zajmuje jednoznaczne stanowisko wobec kierunku postmodernistycznego, 
pisz c, e chrze cijanie uwa aj  go za antypedagogik . Stwierdza, e mi dzy 
pedagogi  chrze cija sk  a postmodernizmem zachodzi ca kowita sprzeczno ,
g bsza ni  mi dzy pedagogi  autorytarn , dyscyplinarn  a pedagogi  wyzwa-
laj c , swobodn 14.

Autor charakteryzuje dziesi  g ównych nurtów postmodernizmu (irracjo-
nalizm, wielo  „prawd”, antysens, antyuniwersalno , antyinstytucjonalizm, 
negacja celowo ci, antyspo eczno , relatywizm moralny, spo ecze stwo postin-
dustrialne, konsumpcjonizm) i ukazuje stosunek do nich pedagogii chrze cija -
skiej. W rozwa aniach na temat wspó czesnych pr dów fi lozofi cznych i kierun-
ków wychowania stanowisko ks. Walewandra odznacza si  wielkim realizmem 
i opart  na antropologii teologicznej i sprawdzonych cywilizacyjnie pogl dach
fi lozofi cznych przewidywalno ci . Zauwa a, e podstawowym nurtem postmo-
dernizmu jest irracjonlizm, czyli negacja rozumu i intelektu, a promocja funkcji 
pozarozumowych, intuicyjnych, nami tno ciowych, uczuciowych. Oznacza to, e
ludzko  jakby zm czy a si  rozumno ci  i boskim kultem „rozumu”, który pano-
wa  g ównie od O wiecenia. Czy by okaza o si , e tak e „rozum” mo e by  m -
cz cy w ca ym obszarze kultury i ycia ludzkiego. Czy by te  s  to tylko przejawy 
l ku z jakim boryka si  ludzko  po odrzuceniu Boga i religii w kulturze 15.

Zajmuj c si  wspó czesn  my l  pedagogiczn , Edward Walewander inicjowa
badania nad ideologicznym obliczem polskiego szkolnictwa w latach 1944–1945. 
Realizacji tej idei s u y a konferencja naukowa zorganizowana przez Katedr
Pedagogiki Porównawczej Wydzia u Nauk Spo ecznych KUL u progu drugiego 
tysi clecia. W ród uczestników obrad mo na wymieni  takich profesorów, jak: 
Kalina Bartnicka, Danuta Ko mian, Teresa Kuku owicz, Stanis aw Mauersberg, 
Marian Nowak, Zygmunt Zieli ski. Wyg oszone referaty dotyczy y indoktrynacji 
m odzie y szkolnej, ideologicznych organizacji m odzie owych, polityki wobec 
szkolnictwa katolickiego, ateizacji szkó rednich ogólnokszta c cych, represji 
wobec katechetów i wielu innych zagadnie . Rezultaty obrad zosta y opubliko-
wane16. W ksi ce zamieszczono referat wielkiego znawcy szkolnictwa okresu 
PRL, wybitnego historyka wychowania prof. Stanis awa Mauersberga. Autor 
ten podkre la, e skala indoktrynacji m odzie y szkolnej by a wszechstronna 

14 E. Walewander, Postmodernizm a pedagogia katolicka, Toru , Wydawnictwo Adam Marsza ek, 2011, 
s. 11.

15 Tam e, s. 12.
16 Oblicze ideologiczne szko y polskiej w latach 1944–1956, red. ks. E. Walewander, Lublin, „BAMKA” 

Studio Komputerowo-Wydawnicze, 2002.
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i obejmowa a wszystkie obszary edukacji, a jej zadaniem by o osi gni cie celów 
ideologicznych w wychowaniu dzieci i m odzie y17.

Ks. Edward Walewander znany jest tak e jako Autor kilkuset artyku ów 
zamieszczanych na amach presti owych czasopism oraz wyg aszanych na kon-
ferencjach i sympozjach naukowych referatów po wi conych osobom, faktom 
i wydarzeniom szczególnie wa nym dla historii wychowania. Jednym z nich by o
z pewno ci  wyst pienie na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Peda-
gogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w maju 2011 r. O duszy 
nauczycielstwa – przed stu laty i dzi , w którym podejmowa  problem aktualno ci
w dobie wspó czesnej idei propagowanych przez Jana W adys awa Dawida18.

W pracach naukowych Ksi dza Profesora cz sto wyst puje powrót do prze-
ytych lat, zw aszcza szkolnych, czy te  zwi zanych z aktualn  sytuacj  w uko-

chanej ojczy nie, która tak zawsze jest droga Jego sercu. Jak e  cz sto pojawia 
si  w nich symbioza intelektu z g bokim prze yciem duchowym. Ksi dz Wale-
wander przez kilkana cie lat pe ni  odpowiedzialn  funkcj  dyrektora mi dzy-
wydzia owego Instytutu Bada  nad Poloni  i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. 
Wówczas to doprowadzi  do nadania odpowiedniego znaczenia i spopularyzowa-
nia Nagrody Polonijnej im. Ireny i Franciszka Skowyrów, któr  wyró niano ludzi 
szczególnie zas u onych w podejmowaniu i upowszechnianiu szeroko rozumianej 
problematyki polonijnej 19. Przez kilka lat redagowa  seri  wydawnicz  pod nazw
„Biblioteka Polonii”. Seria A – obejmowa a studia i rozprawy, a seria B – mate-
ria y i dokumenty. W tym znanym cyklu wydawniczym opublikowa  47 pozycji 
ksi kowych, stanowi cych prace w asne, najbli szych wspó pracowników, a tak-
e wielu badaczy krajowych i zagranicznych. Pod jego redakcj  ukazuje si  od 

1997 r. równie  seria wydawnicza „Biblioteka Pedagogiczna” (tak e w wersjach: 
A i B), w której wydanych zosta o 39 ksi ek, równie  w j zykach obcych (angiel-
skim i niemieckim)20.

Od 1997 r. do chwili obecnej jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Porów-
nawczej w Instytucie Pedagogiki Wydzia u Nauk Spo ecznych KUL. Z Jego ini-
cjatywy i pod Jego przewodnictwem odby o si  dziesi  sympozjów polonijnych 
i siedem konferencji ogólnopolskich, dotycz cych problematyki pedagogicznej. Jak 
podaje dr Natalia Rykowska w dedykowanej Ksi dzu Profesorowi ksi dze jubile-
uszowej, jest on aktywnym i pe nym inicjatyw cz onkiem ponad dwudziestu orga-
nizacji oraz towarzystw naukowych, a w ród nich: Towarzystwa Naukowego KUL, 
Stowarzyszenia Wspó pracy Polska – Wschód w Warszawie, Towarzystwa Polsko-
-Austriackiego w Lublinie, Rady Fundacji Rozwoju KUL, Komisji Rewizyjnej do 

17 Tam e, s. 211–235.
18 Internet: (dost p: 16.01.2016 r.), dost pny: http://www.up.krakow.pl/main/?page=archiwum_konferen-

cji_2011 
19 A. Chodubski, Sapere et fari. Wzór ycia ludzi zawierzenia, w: W ród swoich…, s. 90–91.
20 N. Rykowska, Ksi dz Walewander – kap an i uczony, w: W ród swoich…, s. 17.



JUBILEUSZ KSI DZA PROFESORA EDWARDA WALEWANDRA 173

Skontrolowania Agend Gospodarczych i Finansowych KUL, Lubelskiego Klubu 
Polonijnego, Komitetu Bada  Polonii Wydzia u i Nauk Spo ecznych PAN, Ko-
misji Historycznej do spraw Beatyfi kacji S u ebnicy Bo ej Matki Kolumby Bia-
eckiej, Catholica Unio Internationalis, Rady Naukowej Centrum Studiów Laty-

noameryka skich CESLA Uniwersytetu Warszawskiego, Komitetu Honorowego 
Obchodu Jubileuszu 100-lecia „Strzechy” w Wiedniu, Rady Porozumiewawczej 
Bada  nad Poloni  i Polakami na Obczy nie w Lublinie, Komitetu Organizacyj-
nego 50. Mi dzynarodowego Kongresu Amerykanistów w Warszawie w dniach 
10–14 lipca 2000 r., Rady Naukowo-Programowej Centrum J zyka i Kultury 
Polskiej dla Cudzoziemców UMCS, Rady Naukowej Zak adu Biografi styki 
Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie, Rady Programowej O rodka
My li Politycznej w Krakowie, Rady Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
Senackiej Komisji Bibliotecznej KUL, Rady Naukowej Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego Polonii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II i Ra-
dy Programowej Fundacji „Polonia Semper Fidelis” 21.

Od 2008 r. ks. Walewander jest te  kreatywnym cz onkiem Naukowej Rady 
Redakcyjnej „Przegl du Historyczno-O wiatowego”. Na amach tego pisma za-
mieszcza artyku y i recenzje, z zaanga owaniem uczestniczy w kszta towaniu
doboru tre ci i profi lu pisma. 

Jego wszechstronna i intensywna praca naukowa zosta a doceniona przyzna-
niem w 2009 r. stopnia naukowego profesora. Oto jak wspomina to wydarzenie 
bezpo rednio w nim uczestnicz ca prof. W adys awa Szulakiewicz z Uniwersy-
tetu Miko aja Kopernika w Toruniu: Pierwszy raz spotka am Ksi dza Profesora 
w 2008 r. By o to, jak mawiaj fi lozofowie, „spotkanie w rzeczach”, bowiem 
zosta am powo ana na recenzenta Jego dorobku naukowego w zwi zku ze sta-
raniami o uzyskanie tytu u naukowego profesora. By am wi c czytelniczk  i re-
cenzentk  Jego prac naukowych. W recenzji zako czonej pozytywn  konkluzj
odnios am si  przede wszystkim do publikacji historyczno-o wiatowych, poddaj c
ocenie g ównie twórczo  z zakresu pedagogiki, a dok adniej historii my li peda-
gogicznej i dzia alno ci edukacyjnej Ko cio a. Przedstawiaj c swoje uwagi na 
temat pi miennictwa Ksi dza Profesora, odwo am si  do publikacji, które by y
wówczas przedmiotem mojej lektury; przywo am te  niektóre nowe prace, które 
ukaza y si  po 2008 r.

Trzeba zaznaczy , e zainteresowania naukowe i dorobek pisarski Ks. E. Wa-
lewandra dotycz  wielu obszarów badawczych, m.in. zagadnie  polonijnych, pro-
blematyki duchowo ci i religijno ci, historii Ko cio a, biografi styki, pedagogiki 
chrze cija skiej i dzia alno ci edukacyjnej Ko cio a w Polsce i na obczy nie.
Wszystkie te zagadnienia prezentowane s  w perspektywie historycznej. W wielu 
opracowaniach problematyka wymienionych obszarów badawczych jest uzupe -

21 Tam e, s. 16, 17.
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niana, a ostateczne wyniki dowodz  konieczno ci interdyscyplinarnego ujmowa-
nia zarówno zagadnie  wychowawczych, jak i problematyki dotycz cej dziejów 
instytucji ko cielnych22.

O samej za  tzw. ksi ce profesorskiej Jubilata, wspomnianej wy ej Pedago-
gice katolickiej w diecezji lubelskiej 1918–1939, prof. W adys awa Szulakiewicz 
pisze: Udokumentowane s  w niej kierunki pracy duszpasterskiej i wychowawczej 
Ko cio a w okresie mi dzywojennym. Ukazuje tak e tych przedstawicieli Ko-
cio a, którzy stworzyli „program teoretyczny” i podj li prób  realizowania go 

w praktyce. Za mocn  stron  publikacji uznaj  jej podstaw ród ow . Zas ug
Autora jest bowiem przede wszystkim przebadanie róde  w archiwach ko ciel-
nych, wydawnictw parafi alnych i kwerenda lokalnej prasy katolickiej. ród a te 
maj  pierwszorz dne znaczenie, gdy  ods aniaj  nie tylko program wychowawczy 
Ko cio a i sposoby jego realizacji, ale daj  badaczowi tak e przes anki do wy-
robienia sobie pogl du na temat relacji Ko ció  a spo ecze stwo; potrzeb tego 
ostatniego oraz prób odpowiedzi Ko cio a na nie. Ró norodne ród a archiwalne 
i drukowane uzupe nia ogromna liczba wykorzystanych publikacji o charakterze 
pami tnikarskim. S  one bardzo wa ne w opracowaniach historycznych. W tej 
pracy zosta y zaprezentowane rodki i formy organizacyjne pracy Ko cio a, które 
wymagaj  wi kszej aktywno ci ze strony spo ecze stwa lub okre lonych rodo-
wisk: rodzin, szko y, organizacji, stowarzysze  m odzie owych inspirowanych 
przez omawian  instytucj . Autor w swej pracy dowodzi, e Ko ció  stara  si
dostosowywa  do potrzeb i poziomu rodowisk, w których prowadzi  swoj  dzia-
alno  duszpastersk 23.

Równie pozytywn  opini  na temat osi gni  naukowych Ksi dza Profesora 
formu uje prof. Kalina Bartnicka z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie, 
pisz c: Ksi dz Walewander jest cz owiekiem bardzo dobrze wykszta conym 
– absolwentem KUL i Uniwersytetu w Innsbrucku, gdzie uzyska  magisterium 
i doktorat w zakresie teologii i fi lozofi i. Ceni i rozumie histori , dysponuje do-
brym warsztatem historycznym. Jako badacz i nauczyciel akademicki podejmuje 
wa ne i nie atwe problemy badawcze, dotycz ce dzia alno ci i misji wychowaw-
czej Ko cio a w XIX i XX w.: jej form szkolnych, pozaszkolnych i duszpasterstwa 
parafi alnego. Bada te zagadnienia od strony teoretycznej i fi lozofi czno-psycholo-
gicznej; osadza je w kontek cie narodowym i spo ecznym, w perspektywie wspó -
czesnej roli i zada  pedagogiki chrze cija skiej. Si ga do ich historycznej prowe-
niencji. Ma imponuj cy dorobek publikowany, w tym oryginalne monografi e na-
ukowe (ksi ki i artyku y), wyk ady i odczyty w kraju i zagranic . Jest sprawnym 
i energicznym organizatorem ycia naukowego, cz onkiem licznych towarzystw 

22 W. Szulakiewicz, Ksi dza Profesora Edwarda Walewandra badania nad przesz o ci  o wiatowo-
-wychowawcz . Kilka uwag o pi miennictwie Jubilata, w: W ród swoich…, s. 372. 

23 Tam e, s. 373–374. 
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i gremiów naukowych, kolegiów redakcyjnych, redaktorem prac zbiorowych, 
publicyst . Pe ni przy tym funkcje duszpasterskie i powierzone zadania w Kurii 
Biskupiej. Jest laureatem wielu nagród i odznacze , równie  zagranicznych.
[…] Prezentuje stanowisko Ko cio a, ale bez agresji czy zacietrzewienia. Nie 
jest za ciankowy ani w badaniach i wypowiedziach teoretycznych, ani w konklu-
zjach, co ujawnia si  zarówno podczas prowadzonych przez Niego konferencji 
naukowych, jak i w udzielanych wywiadach, w rozmowach prywatnych. Wierzy 
w moc wychowania. Przy tym wszystkim nie jest typem badacza gabinetowego. 
To cz owiek otwarty, yczliwy ludziom i wiatu, ch tny do dyskusji, towarzyski, 
o ujmuj cym sposobie bycia w najlepszym tego s owa znaczeniu  24.

Zdaniem za  prof. Elwiry Kry skiej z Uniwersytetu w Bia ymstoku zawarcie 
znajomo ci z Ks. Prof. Edwardem Walewandrem to w a nie jedno ze zdarze , […]
wyj tkowych spotka  naukowych – zmieniaj cych my li, pobudzaj cych do inte-
lektualnego wysi ku i sumiennego d enia do prawdy; spotka , które nigdy si
nie ko cz … […] pouczaj ce s  te  spotkania Ks. Profesora zwi zane z karier
m odej kadry naukowej. Jego gorliwo  jako or downika m odych adeptów nauki 
jest godna na ladowania. Niezale nie od tego, czy sprawuje funkcje promotora, 
recenzenta czy cz onka komisji doktorskiej, do m odszych „kolegów” i do ich po-
czyna  naukowych odnosi si  z szacunkiem, ale bez pob a liwo ci i agodzenia
wymaga  analitycznych. Zawsze s u y rzeczow  rad  i duchowym wsparciem25.
Pod Jego kierunkiem powsta o dot d 11 rozpraw doktorskich, a czterech spo ród
wypromowanych doktorów uzyska o habilitacje. Ponadto Ksi dz Profesor recen-
zowa  33 prace doktorskie z ró nych uniwersytetów i szkó  wy szych w kraju, 
by  recenzentem wydawniczym kilkudziesi ciu publikacji zwartych, wypromo-
wa  220 magistrów26.

Jest cenionym wyk adowc , lubianym przez m odzie , jest jej przyjacielem. 
Dowodzi tego m.in. fakt, e w czerwcu 2010 r. opuszczaj cy KUL absolwenci 
studiów pedagogicznych pisali o swoim Mistrzu: Drogi Ksi e Profesorze! W tym 
szczególnym dla nas dniu obrony pracy magisterskiej pragniemy podzi kowa
Ksi dzu za wszelkie dobro, którego do wiadczyli my podczas lat studiów. Ka dy 
z nas potrzebuje osób, które staj  si  wzorem i pomagaj  nam zdobywa  kolejne 
szczeble wiedzy i nauki.

Ksi dza wiadectwo ycia i pomoc otworzy a nam oczy na otaczaj cy nas 
wiat, a wiedza zdobyta b dzie nas umacnia  w podejmowaniu yciowych decyzji. 

Dzi kujemy! 27.

24 K. Bartnicka, Ksi dzu Profesorowi Edwardowi Walewandrowi na Jubileusz, w: W ród swoich…,
s. 41, 46.

25 E. J. Kry ska, Spotkanie z charyzmatycznym intelektualist . Sens zajmowania si  nauk , w: W ród
swoich…, s. 243–244, 248.

26 N. Rykowska, Ksi dz Walewander…, s. 15.
27 Cyt. za: N. Rykowska, Zamiast wst pu, w: W ród swoich…, s. 10.
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Ks. Walewander jako cz owiek przepojony empati  dobrze utrwali  si  w pa-
mi ci s uchaczy Seminarium Duchownego w Lublinie i uczniów szko y, w któ-
rej by  prefektem. Cieszy si  sympati  w spo eczno ci akademickiej KUL, jak 
równie  w rodowisku pedagogów w ca ym kraju, a zw aszcza w ród historyków 
wychowania.

Zas ugi Ksi dza Profesora dla nauki polskiej i KUL, jego dorobek dydaktycz-
ny i osi gni cia na niwie dzia alno ci spo eczno-kulturalnej zosta y uhonorowane 
podczas uroczysto ci, która odby a si  na KUL 24 maja 2017 r.

Koncelebrowanej mszy w. w Ko ciele Akademickim sprawowanej w inten-
cji Dostojnego Jubilata przewodniczy  arcybiskup, metropolita lubelski, Wielki 
Kanclerz KUL Stanis aw Budzik, a kazanie nawi zuj ce do licznych dokona
Ksi dza Profesora wyg osi  dawny rektor tego  uniwersytetu arcybiskup Sta-
nis aw Wielgus. Wskaza  on, e droga yciowa Jubilata rozwija a si  w trzech 
p aszczyznach: kap a skiej, naukowej i spo ecznej. Jego dzia anie mia o zawsze 
na uwadze dobro cz owieka i by o przepojone empati  do innych. Jego ycie by o
niezwykle pracowite i owocne. Kazanie zosta o nagrodzone oklaskami, co niecz -
sto wyst puje w praktyce ko cielnej.

Nast pnie odby a si  uroczysto  w sali 113 Centrum Transferu Wiedzy. 
W trakcie spotkania, któremu przewodniczy  dyrektor Instytutu Pedagogiki 
KUL ks. prof. dr hab. Marian Nowak, sylwetk  Jubilata przedstawi  prof. dr hab. 
Wies aw ladkowski z UMCS, wyst pi  tak e rektor KUL ks. prof. dr hab. An-
toni Dembi ski i dziekan Wydzia u Nauk Spo ecznych prof. dr hab. Stanis aw
Fel. By o te  jeszcze kilku innych, szacownych mówców. W barwny sposób 
i z niebywa  swad  ukaza  niektóre wydarzenia z dziejów rodziny Walewandrów 
bp Ryszard Karpi ski.

Punktem kulminacyjnym uroczysto ci by o wr czenie Ksi dzu Profesorowi 
uroczystej ksi gi jubileuszowej W ród swoich. Ksi dz Profesor Edward Wale-
wander. Autorzy zamieszczonych w niej wspomnie  i artyku ów to arcybiskupi: 
Stanis aw Budzik, Boles aw Pylak, Stanis aw Wielgus, biskupi Mieczys aw Cis o
i Jan rutwa oraz liczne grono ludzi nauki, w ród których, oprócz przytaczanych 
ju  wcze niej profesorów, nale y wymieni  Jerzego Doroszewskiego, ks. Czes a-
wa Galka, Gra yn  Karolewicz, Artura Kijasa, s. Ann  Karolin  Ko odziejczyk,
Adama Koseskiego, Marcelego Kosmana, ks. Mariana Nowaka i ks. Zygmunta 
Zieli skiego. Gratulacje i yczenia sk adali Jubilatowi koledzy i przyjaciele, 
licznie zgromadzone duchowie stwo, profesorowie KUL, przedstawiciele nauki 
z innych rodowisk akademickich oraz studenci. 

Na zako czenie uroczysto ci z pi knymi s owami podzi kowa  za okazywan
yczliwo  i przyja  zwróci  si  w serdecznych s owach do zebranych go ci Do-

stojny Jubilat. Oto obszerne fragmenty Jego wyst pienia:
 Przyja  te  nie dojrzewa w mgnieniu oka. A je li nawet czasem tak bywa, 

to rych o okazuje si , e to pomy ka. Ju  gdzie  w zarodku albo w drodze do doj-
rza o ci w pewnym momencie po prostu usycha. Widocznie albo zasiew nie mia
do yznego gruntu, albo kto  go zadepta , albo aura okaza a si  niesprzyjaj ca. 
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28 Tekst wyst pienia w posiadaniu autora.

Ta ewangeliczna przypowie  jest tu jak najbardziej na miejscu, gdy  obrazuje 
los przyja ni cz owieka z Bogiem. U jej podstaw le y Bo y krok w kierunku cz o-
wieka. Reszta nale y do niego. Jak wiadomo, ró nie z tym bywa. Je li zrywa si
przyja  z Bogiem, to zawsze z inicjatywy cz owieka. Z przyja ni  ludzk  bywa 
podobnie. Gdzie  tam jakie  ziarenko zakie kowa o, a to, czy piel gnowali my 
wystarczaj co jego wzrastanie do dojrza ego owocu, to ju  od nas zale y. Jedno 
jest pewne: owocowanie wymaga czasu. Dlatego mówimy o wypróbowanej przy-
ja ni. W a ciwie inna nie istnieje. S  to tylko przejawy uprzejmo ci, mi e gesty, 
b d ce wyrazem dobrego wychowania czy samopoczucia, ch ci pokazania si
albo i pozyskania czyjego  poparcia. 

Dary, z którymi spotykam si  na kartach ofi arowanej mi Ksi gi, przyjmuj
jako pi kny gest przyja ni. Ufam, e to moje spontaniczne odczucie znajdzie 
u Was akceptacj  i odzew wzajemno ci. Bo nasz kie ek  je li tak mog  nazwa
nasze pierwsze spotkanie przed laty  przez obcowanie na co dzie  na zaj ciach 
uniwersyteckich, wspólne prze ywanie chwil radosnych i smutnych stopniowo 
rós  i dojrzewa  a  uzyska  pe ni  rozkwitu i na koniec przyniós  dobry owoc. 
Niewa ne, czy dzia o si  to w dniach powszednich, dniach wspólnej pracy, mo-
dlitwy, dawania drugim tego, co by o im potrzebne. Wa ne, e w tym wszystkim 
mogli my swoje „ja” zast pi  naszym „my”. […] Cz owiek dojrza y patrzy na sie-
bie inaczej ni  na pocz tku drogi. Dlatego potrafi  doceni  wielko  takiego Daru. 
Ale trzeba tego do wiadczy , przej  przez szko ycia, a przede wszystkim bez 
ryzyka b du rozpoznawa  przyja . Na pocz tku powiedzia em, e droga jej 
wzrostu jest d uga. Tu wypada doda , e ju  dobry jej szmat przeby em. To wa ne, 
bo sk ania nie tylko do wspomnie , ale i do refl eksji, do podsumowania.

Z serca dzi kuj  za serce ubrane w s owa. Przede wszystkim dzi kuj  Bogu, 
który tak hojnie obdarzy  mnie czasem i… Wami, Wasz  przyja ni . Dzi kuj
wszystkim, którzy znale li si  na drodze mego ycia. Przede wszystkim tym, któ-
rzy zechcieli cie uwieczni  si  w jubileuszowej Ksi dze z okazji siedemdziesi cio-
lecia moich urodzin. Kolejny raz okazali cie mi tak wiele serca i przyja ni!28

Uroczysto  u wietni  koncert patriotyczny w wykonaniu Zespo u Pie ni 
i Ta ca Ludowego UMCS pod kierownictwem mgr. Lecha Leszczy skiego.

Ca o  jubileuszowych obchodów stanowi a wzruszaj ce prze ycie i g boko 
zapad a w sercach i umys ach ich uczestników, przybli aj c obraz wybitnego pe-
dagoga i wielkiego cz owieka.

Na zako czenie tego szkicu o pracy i dokonaniach Ksi dza Profesora mo na, 
jak pisze prof. W adys awa Szulakiewicz, skonstatowa :

Najlepsze chyba podsumowanie osi gni  swego ycia, nie tylko naukowych, 
bo te stanowi  tylko cz  aktywno ci Jubilata, przedstawi  jednak On sam. Otó
na pytanie Aleksandry Rutkowskiej: „Co jest wa ne w pracy kap a skiej, któr
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przecie  Ksi dz Pra at spe nia na co dzie ?”  odpowiedzia  tak: „Ch tnie po-
magam w duszpasterstwie. Utrzymuj  kontakt z moimi dawnymi s uchaczami 
i wychowankami. Niektórzy przychodz  do mnie stale do spowiedzi. S  i tacy, 
którzy bior  udzia  w mszach niedzielnych, które odprawiam. Jestem czasami 
obecny na lubach moich dawnych studentów, chrzcz  ich dzieci, martwi  si  ich 
k opotami, ciesz  si  sukcesami. Wielu dawnym alumnom wyg osi em kazania 
prymicyjne. Staram si  uczestniczy  w ich yciu. Czasem zachodz  na herbat .
Z wieloma z nich straci em kontakt, ale rozpoznajemy si  bezb dnie, gdy si
tylko spotykamy. S  tacy, oczywi cie, którzy przychodz , ale mam i takich, któ-
rzy odchodz . Ale wci  za jednych i za drugich czuj  si  odpowiedzialny. I oni 
bardziej lub mniej czuj  si  chyba ze mn  zwi zani. I tak idziemy razem przez 
ycie” 29.
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Birthday celebration of Rev. prof. dr hab. Edward Walewander
Summary

In May 2017, Rev. prof. dr hab. Edward Walewander’s 70 th birthday celebra-
tion took place at the Catholic University of Lublin. Rev. dr hab. Edward Wale-
wander is an eminent specialist in the fi eld of education history and comparative 
pedagogy. His research interests are focused on the basic issues of Christian 
pedagogy in Poland in the period of the last two centuries, with particular atten-
tion to the region of Lublin. The scope of his interests also includes some issues 
concerning the Polish community abroad, particularly the problem of preserv-
ing Polish identity in the light of the activity of Polish clergy abroad. Rev. prof. 
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dr hab. Edward Walewander devotes a lot of his attention to the Polish people 
living in the East. He is a well-known and highly valued member of the academic 
community of the Catholic University of Lublin, held in high esteem by academic 
teachers and students.

Keywords: Christian pedagogy, issues of the Polish community abroad, friend-
ship, birthday celebration.


