KSIADZ ARCYBISKUP

JÓZEF KOWALCZYK
Ks. abp Józef Kowalczyk urodził sie 28 sierpnia 1938 roku w Jadownikach
Mokrych, w Małopolsce (diecezja tarnowska). Tam tez uczeszczał do szkoły
podstawowej. Nastepnie uczył sie w gimnazjum w Radłowie, gdzie w roku 1955
otrzymał świadectwo maturalne. Swoje powołanie kapłańskie zapragnał realizować
w odległym Olsztynie, zgłaszajac sie w 1956 roku do Wyzszego Seminarium
Duchownego „Hosianum”. Tutaj rozpoczeła sie formacja duchowa i intelektualna
młodego alumna, przyszłego Nuncjusza.
Po skończeniu studiów, w dniu 14 stycznia 1962 roku Józef Kowalczyk otrzymał
świecenia kapłańskie w olsztyńskiej Katedrze Św. Jakuba. Potem przez niespełna
dwa lata pełnił posługe kapłańska, jako wikariusz, w parafii Świetej Trójcy
w Kwidzynie.
Władze kościelne doceniły uzdolnienia młodego ksiedza i skierowały Go w roku
1963 na studia z zakresu prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Studia te kontynuował w Rzymie, na najbardziej prestizowej uczelni
kościelnej — Papieskim Uniwersytecie „Gregorianum”.
Rozpoczety w roku 1965 rzymski okres w zyciu i działalności arcybiskupa Józefa
Kowalczyka zaowocował otrzymaniem w 1968 roku tytułu doktora prawa kanonicznego na podstawie opublikowanej rozprawy „De extraordinario confirmationis
ministra. Comparatio disciplinae Ecclesiae Latinae et Ecclesiarum Orientalium”.
Po doktoracie ks. Józef Kowalczyk poszerzył swoje wykształcenie i doświadczenie
zawodowe, zdobywajac bardzo wysoko ceniony dyplom Adwokata Rotalnego,
a takze dyplom archiwisty Tajnego Archiwum Watykańskiego.
Nabyta wiedza, a z cała pewnościa takze przymioty osobowościowe młodego
duchownego z Polski o rzymskiej formacji, pozwoliły Mu rozpoczać prace w Kurii
Rzymskiej. Pracował najpierw w Kongregacji ds. Kultu Bozego i Dyscypliny
Sakramentów, a potem w Sekretariacie Stanu. Tutaj, na polecenie papieza Jana
Pawła II, zorganizował Sekcje Polska, która nastepnie kierował.
Obok pełnionych obowiazków wynikajacych z zajmowanego stanowiska w Sekretariacie Stanu, ks. Józef Kowalczyk równocześnie przewodniczy Komisji ds.
publikacji pism i przekładów obcojezycznych dzieł Karola Wojtyły sprzed wyboru
na Stolice Apostolska, a takze redaguje polskojezyczne wydania 14 tomów zawierajacych nauczanie papieza Jana Pawła II. Ta działalność, a takze wcześniej zdobyte
doświadczenia w dyplomacji papieskiej u boku arcybiskupa Luigi Poggiego

w czasie jego wizyt w Polsce, stały sie dobrym przygotowaniem do kolejnej
najbardziej zaszczytnej funkcji. W dniu 26 sierpnia 1989 roku ks. prałat Józef
Kowalczyk został mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. Wraz z ta
nominacja papiez podniósł Go do godności arcybiskupa tytularnego Heraklei
i udzielił Mu osobiście sakry biskupiej.
Tak wiec po piećdziesiecioletniej przerwie przywrócono obecność nuncjusza
apostolskiego w Polsce, a objecie tej historycznej misji powierzono po raz pierwszy
Polakowi. Ksiadz arcybiskup Józef Kowalczyk syn ziemi tarnowskiej, kapłan
warmiński rozpoczał reprezentowanie Stolicy Apostolskiej wobec władz Rzeczypospolitej, a takze umacnianie i tworzenie właściwych relacji miedzy lokalnym
Kościołem polskim a Kościołem powszechnym. Jako nuncjusz, musiał tworzyć od
poczatku struktury nuncjatury w Polsce i równocześnie nawiazywać kontakty ze
środowiskiem dyplomatycznym. Zaraz po swoim przyjeździe do Ojczyzny odbył
podróz na Warmie, podkreślajac w ten sposób ciagle łaczace Go wiezi i sympatie
z ta ziemia.
W całej dotychczasowej, pietnastoletniej, działalności Nuncjatury Apostolskiej
w Polsce, a tym samym wśród dokonań zrealizowanych za sprawa lub przy
współudziale abp. Józefa Kowalczyka, wyróznia sie przeprowadzona reorganizacja
kościelnych struktur administracyjnych oraz uregulowanie stosunków miedzy państwem i Kościołem poprzez Konkordat.
Potrzebe nowego podziału terytorialnego diecezji polskich dostrzegano juz od
dawna. Dotychczasowe diecezje były niejednokrotnie rozległe terytorialnie i zbyt
liczne ludnościowo. Daleko idaca reorganizacja dokonana bulla papieska „Totus
tuus Poloniae populus” z dnia 25 marca 1992 i ustaleniami z roku 1996 i 2003,
objeła utworzenie nowych diecezji i metropolii, a takze potwierdzenie juz istniejacych
i określenie ich granic. Te poczynania odbyły sie przy znaczacym zaangazowaniu
Nuncjusza Apostolskiego i Jego stałej współpracy w tym zakresie z Konferencja
Episkopatu Polski. W wyniku tych zmian, miedzy innymi, dotychczasowa Diecezja
Warmińska podniesiona została do rangi arcybiskupstwa i metropolii.
Nawiazanie pełnych stosunków dyplomatycznych pomiedzy Polska i Stolica
Apostolska stało sie podstawa do uzgodnienia i przyjecia przez obydwie strony
wspólnego tekstu umowy określonego mianem Konkordatu. Prace zwiazane z przygotowaniem i zawarciem Konkordatu wymagały od Arcybiskupa Nuncjusza, który stał
na czele delegacji watykańskiej, trudnych, zmudnych i umiejetnych działań. Po
wynegocjowaniu i podpisaniu Konkordatu w dniu 28 lipca 1993 roku Ksiadz
Arcybiskup stwierdził, iz zawarta umowa „broni polskiej racji stanu, umacnia jej
tozsamość, suwerenność i niepodległość wśród wolnych narodów świata oraz
zobowiazuje wierzacych do respektowania przepisów i prawa wewnetrznego zgodnie
z wyartykułowanymi ustaleniami”. A takze podkreślił, ze umowa konkordatowa
wieńczy „długoletni wysiłek obu stron, polegajacy na zblizeniu własnych stanowisk
w imie odpowiedzialności za ludzi i historie oraz w trosce o dobro wspólne, jakim jest
człowiek bedacy droga Kościoła i wszelkich społeczności oraz świadomy twórca
historii”.
Po uroczystym podpisaniu umowy konkordatowej nastapiły jednak powszechnie
znane trudności z jej ratyfikacja. Potrzebna jest znowu spokojna interwencja
Nuncjusza Apostolskiego, stanowczość i ciagłe wyrazanie woli dalszego dialogu

nad tym dokumentem, przy równoczesnym dystansowaniu sie od jakichkolwiek
rozgrywek politycznych.
Zmiany układu sił rzadzacych w kraju, ale tez w równym stopniu umiejetne
działania Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, a szczególnie osobiste zaangazowanie
abp. Józefa Kowalczyka jako nuncjusza apostolskiego i Jego umiejetności negocjacyjne doprowadziły w lutym 1998 roku do ratyfikacji umowy konkordatowej.
Ksiadz Arcybiskup jako Nuncjusz Apostolski połozył szczególne zasługi wobec
szkolnictwa wyzszego w Polsce. Zawarty konkordat stworzył mozliwość powrotu
teologii na świeckie uczelnie. Na sześciu polskich uniwersytetach, w tym na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, powstały Wydziały Teologii, a Akademia
Teologii Katolickiej w Warszawie została przekształcona w roku 1999 w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z trzema wydziałami nauk kościelnych
(Wydziałem Teologii, Wydziałem Prawa Kanonicznego i Wydziałem Filozofii
Chrześcijańskiej). Warunkiem tworzenia tych jednostek jest miedzy innymi zawarcie
odpowiedniej umowy pomiedzy Konferencja Episkopatu Polski a rzadem, a takze
wyrazenie zgody przez Kongregacje Wychowania Katolickiego. Zasługi Ksiedza
Nuncjusza w tej dziedzinie sa trudne do przecenienia. Nuncjatura Apostolska pełni
w takich przypadkach role pośredniczaca miedzy rzadem a Konferencja Episkopatu
Polski, a nuncjusz kieruje odpowiednie pisma do Sekretariatu Stanu i do Kongregacji Wychowania Katolickiego w Rzymie.
W dowód szacunku i uznania zasług Ksiedza Arcybiskupa w wielu dziedzinach,
a miedzy innymi równiez w dziedzinie nauki i edukacji, trzy polskie uczelnie nadały
Nuncjuszowi tytuły doktora „honoris causa”. Uczelniami tymi sa: Akademia
Rolnicza im. Hugona Kołłataja w Krakowie (1999), Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego (2000) oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski (2001).
Szczególne zasługi połozył Ksiadz Arcybiskup w pracach zwiazanych z erygowaniem Wydziału Teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Były
absolwent seminarium olsztyńskiego, nie zapomniał o swojej hozjańskiej uczelni.
Dzieki Jego staraniom, poparciu i zyczliwości nastapiło właczenie miejscowego
Seminarium Duchownego (załozonego przez kardynała Hozjusza w 1565 roku),
Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie oraz Studium
Katechetycznego w Gietrzwałdzie do tworzacego sie uniwersytetu i powstanie
Wydziału Teologii, który posiada uprawnienia państwowe i jednocześnie uprawnienia, jakie posiadaja wydziały nauk kościelnych podlegajace Stolicy Apostolskiej.
Przez dotychczasowy okres funkcjonowania Uczelni Ksiadz Arcybiskup zywo
zainteresowany jest jej rozwojem i wspiera wszelkie inicjatywy słuzace dobru
uniwersytetu. Kapłan, który wyszedł z Warmii, niejednokrotnie tez przybywa do
swojej Kapłańskiej Ojczyzny. Wielokrotnie gościł w Olsztynie i w Gietrzwałdzie,
swoja obecnościa zaszczycił tez uroczystość wmurowania kamienia wegielnego pod
budowe kościoła akademickiego w Kortowie pod wezwaniem Św. Franciszka
z Asyzu, w listopadzie 1999 roku.
Przedstawione fakty ukazuja niezwykła postać Ksiedza, biskupa duszpasterza,
wielkiego Polaka o imponujacych dokonaniach, któremu Senat naszej uczelni
nadaje dzisiaj doktorat „honoris causa”.
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