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Wasza Eminencjo 
Najprzewielebniejszy Księże Kardynale
Czcigodny Doktorze Honoris Causa
Wysoki Senacie
Dostojni Goście

NADANIE GODNOŚCI DOKTORA HONORIS CAUSA to naj-
wyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może przyznać osobom 
nadzwyczajnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalne-
go i�społecznego w�dowód uznania ich szczególnych zasług. 
To laur dla wybitnych jednostek, umysłów nieprzeciętnych 
o� wyjątkowych zdolnościach i� gorliwości w� działaniu, któ-
re uczelnia wskazuje jako wzorzec godny naśladowania dla 
członków swojej społeczności. Jako Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w�Poznaniu raduje mnie fakt, iż mogę w�na-
szym środowisku wskazać i�uhonorować taką osobę. 

Dzisiejsza uroczystość nadania doktoratu honoris causa 
Księdzu Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu jest nie-
zwykle doniosłym i� bardzo ważnym wydarzeniem w� życiu 
naszej Alma Mater. Jest dniem uroczyście rozpoczynającym 
tegoroczne obchody Dnia Patrona Uczelni, Augusta hrabiego 
Cieszkowskiego, a� jednocześnie szczególnym wydarzeniem 
roku jubileuszowego 100-lecia powstania Uniwersytetu Po-
znańskiego, a� tym samym 100-lecia akademickich studiów 
rolniczo-leśnych, albowiem powstały jako jeden z�pierwszych 
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Wydział Rolniczo-Leśny jest rodowodem dzisiejszego Uni-
wersytetu Przyrodniczego. 

Decyzja o�nadaniu Księdzu Kardynałowi tytułu doktora 
honoris causa, formalnie poświadczona podjętą przez Senat 
uchwałą, jest wyrazem najwyższego uznania dla osiągnięć 
dydaktycznych, naukowych, administracyjno-organizacyj-
nych oraz zasług dla Kościoła, kultury, prawa i�wychowania. 
Wygłoszona podczas tej uroczystości laudacja zawiera wiele 
informacji o� dokonaniach doktora honorowego i� uwypukla 
jego nadzwyczajne zasługi, których ze względu na wyjątko-
wy wymiar nie sposób opisać w�wymierny sposób.

Zenon Kardynał Grocholewski jest niekwestionowa-
nym autorytetem naukowym i� moralnym dla środowiska 
akademickiego na całym świecie. To człowiek wielkiej kul-
tury, nauczyciel, wykładowca z� niezwykłą erudycją, wielki 
humanista i�uczony o�wybitnych walorach intelektualnych 
i�etycznych, zatroskany o�człowieka, jego wychowanie ludz-
kie i�chrześcijańskie, człowiek harmonii serca i�umysłu. Wy-
różnia się ogromnym dorobkiem naukowym obejmującym 
obok tak ukochanego prawa kanonicznego kwestie huma-
nizacji studiów, zwracając szczególną uwagę na komplemen-
tarność rozwoju naukowo-technicznego i�etyczno-moralne-
go, a�także formację integralną człowieka. Wyrazem uznania 
dla Osoby, kompetencji i� zaangażowania oraz rozległych 
zasług i�dokonań są liczne odznaczenia i�wyróżnienia, któ-
rymi został obdarzony. Kardynał Zenon Grocholewski jest 
niezaprzeczalnie polskim ambasadorem w�świecie, a�w�parze 
z�wielką osobliwością Kardynała idzie jego skromność, ser-
deczność i�życzliwość.



» 11 «

To ogromny zaszczyt, szczególny moment w�życiu nasze-
go Uniwersytetu, gdy w� rozpoczętym 1 października roku 
jubileuszowym Wasza Eminencja staje się źródłem głębokiej 
refl eksji dla naszej akademickiej społeczności. Jest to czas, by 
w�stuletniej historii Uczelni pochylić się nad zjawiskiem roz-
chodzenia się różnych nurtów nauki, którym nie towarzyszy 
ani wytwarzanie języka porozumienia, ani umiejętność czer-
pania z�bogactwa osiągniętego w�innych dyscyplinach, a�to 
właśnie pozwala właściwie widzieć i� rozumieć świat. Istotą 
nauki bowiem jest poznanie świata i� człowieka jako fascy-
nujące, wyjątkowe i�bezinteresowne działania, które poprzez 
poznanie prawdy dla niej samej kształtują człowieka. Wielcy 
odkrywcy i�badacze tego świata są przykładem umiejętności 
łączenia sacrum i�profanum – „nauka i�religia potrzebują się 
wzajemnie, by uzupełnić się w� umyśle każdego człowieka, 
który myśli poważnie” – tak mówił fi zyk, laureat Nagrody 
Nobla Max Planck, a�z�kolei Ludwik Pasteur twierdził, że: 
„[…] mało wiedzy oddala od Boga, dużo […] sprowadza 
do Niego z�powrotem”. Ze świadomością i�doświadczeniem 
stu lat odkryjmy na nowo sens akademickiego działania, aby 
w� codzienności pracy naukowo-dydaktycznej nie zatracić 
prawdziwej istoty akademickiej universitas – mając szerokie 
spojrzenie na całość, nie zagubić szczegółów. 

W�imieniu całej społeczności Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w�Poznaniu z�dumą wyrażam zadowolenie, że Człowiek 
tak wielkiego formatu i�charyzmatu, powszechnie znany i�ce-
niony dla swego wielkiego i� prawego charakteru oraz nie-
zwykle światłego umysłu, zechciał przyjąć godność doktora 
honoris causa. Z�okazji dzisiejszego święta proszę o�przyjęcie 



życzeń jak najlepszego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, 
a�także niegasnącego zapału w�podejmowanych działaniach. 
Niech nadana dziś godność stanie się dla Waszej Eminen-
cji źródłem prawdziwej radości i�satysfakcji z�wielu owoców 
swego znamienitego dorobku, a� błogosławieństwo Stwórcy 
towarzyszy w�każdym dniu życia.

Prof. dr hab. Jan Pikul
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w�Poznaniu



DECANI SPECTABILIS ORATIO
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Wasza Eminencjo 
Wielce Czcigodny Doktorze Honoris Causa 
Magnifi cencjo Rektorze
Wysoki Senacie
Szanowni Państwo

WIELKI TO ZASZCZYT dla najstarszego na naszej Uczel-
ni, obecnie Wydziału Rolnictwa i�Bioinżynierii zainicjowa-
nie postępowania o�nadanie godności doktora honoris causa 
Wielkopolaninowi, Osobie znamienitej, która universitatis 
postrzega jako „uniwersyteckie oddanie się badaniom na-
ukowym oraz nauczaniu i�formacji studentów, którzy z�włas-
nej woli towarzyszą swym nauczycielom, są złączeni z�nimi 
ideą miłości wiedzy. Universitas posiada piękną zdolność gro-
madzenia prawdy o�człowieku i�świecie, nawet gdy istnieją 
różne specjalizacje i�zobowiązania. Universitas jednoczy wy-
kładowców i� studentów, nawet w� samym środku dyskusji, 
próbujących bronić prawego używania rozumu”. Osobie, 
która podkreśla, iż zadaniem uniwersytetu, nie tylko katoli-
ckiego, jest rozeznawanie i�prawidłowa ocena aspiracji oraz 
sprzeczności współczesnej kultury dla stworzenia środowiska 
bardziej sprzyjającego integralnemu rozwojowi osób i�naro-
dów, co zapewnia prawdziwy postęp i� równowagę między 
rozwojem naukowo-technicznym a� rozwojem etyczno-mo-
ralnym.
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Szanowni Państwo

Przypadł mi zaszczyt przedstawić Wysokiemu Gremium 
sylwetkę Kandydata oraz niezbędne informacje o�postępowa-
niu w�sprawie nadania tytułu doktora honoris causa naszego 
Uniwersytetu.

Zenon Grocholewski urodził się 11 października 1939 
roku w�Bródkach koło Pniew, będąc trzecim z�czworga ro-
dzeństwa. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do 
Niższego Seminarium Duchownego w�Wolsztynie, a�następ-
nie w� 1957 roku rozpoczął studia fi lozofi czno-teologiczne 
w�Arcybiskupim Seminarium Duchownym w�Poznaniu. Po 
sześciu latach nauki, w�roku 1963 przyjął święcenia kapłań-
skie z�rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Po święceniach 
przez trzy lata pracował jako wikariusz w�parafi i pw. Chry-
stusa Odkupiciela w� Poznaniu. W� 1966 roku abp Antoni 
Baraniak skierował go na Papieski Uniwersytet Gregoriań-
ski w�Rzymie, gdzie ksiądz Grocholewski studiował prawo 
kanoniczne, które ukończył w�1968 roku pracą licencjacką, 
napisaną pod kierunkiem wybitnego hiszpańskiego kanoni-
sty Ignacio Gordona. Jego praca została odznaczona złotym 
medalem Uniwersytetu, a� rozprawa doktorska ukończona 
w� 1972 roku, napisana pod kierunkiem tego samego pro-
fesora, zatytułowana De exclusione indissolubilitatis ex consensu 
matrimoniali eiusque probatione. Considerationes super recentiores 
sententias rotales została uhonorowana złotym medalem Ojca 
Świętego Pawła VI. Ksiądz Zenon Grocholewski jest pierw-
szym Polakiem mogącym poszczycić się takimi wyróżnienia-
mi. Ponadto w�1974 roku ukończył trzyletnie Studium Ro-
talne, uzyskując tytuł adwokata Roty Rzymskiej.



» 17 «

W�latach 1972-1999 pracował, pełniąc kolejno funkcje: 
notariusza, kanclerza, sekretarza i� prefekta w� Najwyższym 
Trybunale Sygnatury Apostolskiej, który jest kościelnym od-
powiednikiem świeckiego Sądu Najwyższego, Najwyższego 
Sądu Administracyjnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści. Był najmłodszym uczestnikiem komisji przygotowującej 
w�1982 roku nowy „Kodeks prawa kanonicznego”. W�tym 
okresie, 6 stycznia 1983 roku z�rąk Jana Pawła II przyjął sa-
krę biskupią i�godność biskupa tytularnego Agropoli. Wraz 
z�sakrą Ojciec Święty wręczył Mu biskupi krzyż, który w�swo-
im czasie był własnością kardynała Pietro Gasparriego, twór-
cy Kodeksu prawa kanonicznego z� 1917 roku, pierwszego 
nowoczesnego kościelnego kodeksu prawa. W� 1991 został 
mianowany arcybiskupem. Następnie od 15 listopada 1999 
roku objął zaszczytny urząd prefekta Kongregacji do Spraw 
Edukacji Katolickiej Kurii Rzymskiej, w�którym odpowiadał 
za 1500 wyższych uczelni i�ponad 200 tysięcy szkół katoli-
ckich na całym świecie. Urząd ten sprawował do 31 marca 
2015 roku, gdy przeszedł na emeryturę.

W�dniu 21 lutego 2001 roku Jan Paweł II wyniósł go do 
godności kardynała na konsystorzu, a� w� 2011 roku został 
promowany do rangi kardynała prezbitera. 

Wśród licznych pełnionych funkcji wspomnieć należy tak-
że kierowanie i�udział w�pracach m.in. Kongregacji Biskupów, 
Papieskiego Dzieła Powołań Kapłańskich oraz Permanentnej 
Komisji Interdykasterialnej ds. Równomiernego Rozmiesz-
czenia Kapłanów w� Świecie, Kongregacji Doktryny Wiary 
oraz Rady Specjalnej dla Oceanii Sekretariatu Generalnego 
Synodu Biskupów. Ponadto był Wielkim Kanclerzem: Papie-
skiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Papieskiego Instytutu 
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Muzyki Sakralnej, Papieskiego Instytutu Archeologii Chrześ-
cijańskiej, Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i�Islami-
styki oraz patronem Papieskiego Wyższego Instytutu Łaciny.

Uznawany jest za jednego z� najlepszych współczesnych 
znawców prawa kanonicznego. W�jego dorobku znajdują się 
także prace dotyczące fi lozofi i prawa. Jest autorem i�współ-
autorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów 
w�czasopismach kanonicznych i�pracach zbiorowych. Łącznie 
Jego bibliografi a to ponad 1500 publikacji w�20 językach, 
a�ponadto liczne referaty wygłaszane podczas konferencji na-
ukowych na całym świecie. 

Wielokrotnie był uhonorowany najwyższymi odznacze-
niami państwowymi wielu krajów. W� roku 2009 otrzymał 
Krzyż Komandorski z�Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
Ponad dwadzieścia uczelni w�Polsce i�na świecie nadało Mu 
tytuł doktora honorowego.

Inicjatywa procedury nadania najwyższej godności akade-
mickiej księdzu Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu 
podjęta została przez rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 
w�Poznaniu i�przekazana na ręce dziekana Wydziału Rolni-
ctwa i�Bioinżynierii. Następnie Rada Wydziału powołała ko-
misję w�składzie: prof. dr hab. Anita Dobek – przewodniczą-
ca oraz prof. dr hab. Irena Małecka-Jankowiak, prof. dr hab. 
Jan Kryszak, prof. dr hab. Cezary Mądrzak, prof. dr hab. 
Leszek Piechnik. Komisja po zapoznaniu się z� materiałami 
dotyczącymi dokonań Kandydata przedstawiła 20 kwietnia 
2018 roku Radzie Wydziału wniosek o�poparcie tej inicjaty-
wy i�zaproponowała promotora w�osobie prof. dr. hab. Grze-
gorza Skrzypczaka oraz propozycję recenzentów w�osobach:
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– prof. dr. hab. h.c. Andrzeja Legockiego, chemika i�bio-
loga molekularnego, zajmującego się biotechnologią moleku-
larną roślin i�inżynierią genetyczną, z�Instytutu Chemii Bio-
organicznej PAN w�Poznaniu, członka rzeczywistego PAN

– ks. prof. dr. hab. Jana Szpeta, kierownika Zakładu Kate-
chetyki i�Pedagogiki Chrześcijańskiej, z�Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w�Poznaniu

– prof. dr. hab. Piotra Golińskiego z�Wydziału Rolnictwa 
i�Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w�Poznaniu.

W� ocenie dorobku naukowego Jego Eminencji Księ-
dza Kardynała Zenona Grocholewskiego recenzenci gratu-
lują Wydziałowi Rolnictwa i� Bioinżynierii dobrego wyboru 
i�w�całej rozciągłości popierają wniosek o�nadanie godności 
doktora honoris causa. Są zgodni w�ocenie, iż dzięki wybitnym 
osiągnięciom naukowym – bogatym ilościowo, rozległym 
tematycznie, nacechowanym oryginalnością i�innowacyjnoś-
cią w�swej treści i�formie; a�także działalności dydaktycznej 
i� organizacyjnej dostrzegamy w� osobie Księdza Kardynała 
człowieka o� wybitnych walorach intelektualnych i� etycz-
nych, harmonii serca i� umysłu, wielkim autorytecie moral-
nym. Kardynał Zenon Grocholewski jako uczony z�szerokim 
doświadczeniem dokonań, nauczyciel, duszpasterz, bliski 
współpracownik czterech papieży, jest jedną z� tych emi-
nentnych postaci Kościoła przełomu stuleci, które wywarły 
ogromny wpływ na ukształtowanie się wykładni edukacyj-
nej w� dobie kryzysu zaufania i� wychowania we współczes-
nym świecie. Skutkiem tych działań i�decyzji Rada Wydziału 
Rolnictwa i�Bioinżynierii na posiedzeniu 2 lipca 2018 roku 
podjęła uchwałę w� sprawie nadania tytułu doktora honoris 
causa Księdzu Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu. 



Uchwała ta przekazana została JM Rektorowi Uniwersytetu 
Przyrodniczego w�Poznaniu.

Czcigodny Doktorze Honoris Causa!
W� tym uroczystym dniu, wyróżniając Waszą Eminen-

cję najwyższą godnością akademicką, wyrażamy uznanie 
dla wagi Twych dokonań i� najgłębszy szacunek dla posta-
wy uczonego humanisty. Zdarzenie to odbieramy również 
jako zaszczyt dla naszej uczelni, iż Ksiądz Kardynał zechciał 
przyjąć zaproponowaną Mu przez Uniwersytet Przyrodniczy 
w�Poznaniu godność.

Wyrażając podziw dla dokonań Waszej Eminencji, w�imie-
niu społeczności Wydziału Rolnictwa i� Bioinżynierii oraz 
własnym, proszę o�przyjęcie serdecznych gratulacji i�życzeń 
dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności jak również dalszych 
wspaniałych i� znakomitych, jak dotąd, osiągnięć w� swojej 
pracy.

Prof. dr hab. Anna Kryszak
Dziekan Wydziału Rolnictwa i�Bioinżynierii

Uniwersytetu Przyrodniczego w�Poznaniu



LAUDATIO A PROMOTORE HABITA
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Wasza Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale
Magnifi cencjo Rektorze
Dostojny Senacie
Ekscelencje, Najdostojniejsi Księża Arcybiskupi i�Biskupi
Wielce Szanowni Przedstawiciele Świata Nauki i�Kultury
Panie i�Panowie
Drodzy Przyjaciele zgromadzeni w�pięknej sali Kolegium 
Rungego

Dziś, 22 listopada 2018 roku społeczność Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w�Poznaniu wraz z� całym środowiskiem 
akademickim metropolii poznańskiej przeżywa piękne chwi-
le wpisujące się złotymi zgłoskami w� historię naszej Alma 
Mater. Oto bowiem, u� progu obchodów 100-lecia inaugu-
racji studiów akademickich w�Poznaniu, Senat Uniwersytetu 
Przyrodniczego ma zaszczyt nadać tytuł doktora honoris causa 
Jego Eminencji Księdzu Profesorowi Zenonowi Kardynało-
wi Grocholewskiemu. Uroczystość tę wspólnie celebrujemy 
i� przeżywamy, pamiętając, że w� 968 roku dano początek 
biskupstwu poznańskiemu, kiedy z�woli papieża Jana XIII 
biskupem misyjnym na ziemi wielkopolskiej został biskup 
Jordan. Od tego czasu notujemy ciągłość biskupstwa oraz 
instytucji z�nim związanych. To w�roku 1519 biskup poznań-
ski, Jan Lubrański założył szkolę wyższą nazwaną później 
Akademią Lubrańskiego. Z�jej tradycji ponad 400 lat czerpa-
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ła wiarę i�siłę społeczność tej ziemi, by tuż po odzyskaniu nie-
podległości powołać Wszechnicę Piastowską. Dzięki studiom 
fi lozofi czno-teologicznym w�Arcybiskupim Seminarium Du-
chownym w�Poznaniu i�uzyskaniu święceń kapłańskich z�rąk 
arcybiskupa poznańskiego, Antoniego Baraniaka kardynał 
Zenon Grocholewski przez więź historyczną łączącą Akade-
mię Lubrańskiego z� Seminarium Duchownym, a� te z�Uni-
wersytetem Poznańskim wpisał się w�część historii dzisiejsze-
go Uniwersytetu Przyrodniczego. W�tym miejscu godzi się 
przypomnieć, w�przededniu 100-lecia powstania w�Poznaniu 
Uniwersytetu, że to Wydział Rolniczo-Leśny należał do naj-
wcześniej utworzonych w�jego strukturze.

Jego Magnifi cencja Rektor zwracając się do Księdza Kar-
dynała z�prośbą o�przyjęcie zaszczytnego tytułu doktora ho-
noris causa, napisał: „[…] Prośba, którą zamierzam Waszej 
Eminencji przedstawić ma swoje źródło w�nurtującym mnie 
i�zapewne nie tylko mnie, niepokoju wywołanym rozchodze-
niem się różnych nurtów nauki, którym nie towarzyszy ani 
wytwarzanie języka porozumienia, ani umiejętność czerpania 
z� bogactwa osiągniętego w� innych dyscyplinach”. Dodając: 
„[…] Uzasadnieniem mojej prośby jest tradycja akademicka 
naszego Uniwersytetu oraz to, że nie doszukałem się w�swoich 
myślach i�wiedzy nikogo innego, kto osiągnął takie mistrzo-
stwo w�tworzeniu dzieł naukowych, czerpiąc obfi cie i�ze znaw-
stwem z�całokształtu katolickiego systemu oświaty i�nauki”. 

O� tradycji i� ciągłości historycznej wspomniałem. Zebra-
nemu dziś dostojnemu gremium postać Zenona Kardynała 
Grocholewskiego jest doskonale znana. To syn ziemi wielko-
polskiej, od 52 lat rezydujący w�Wiecznym Mieście, z�któ-
rych 46 przypadło na służbę w�Stolicy Apostolskiej. Ceniony 
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i�najbardziej znany spośród Polaków w�Kurii Rzymskiej. Naj-
wyższy rangą współpracownik czterech kolejnych papieży: 
Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i�Franciszka. Wy-
bitny, oryginalny i�nowatorski w�pomysłach i�działaniu pro-
fesor papieskich uniwersytetów w�Rzymie. Swoją przygodę 
i�życie w�Wiecznym Mieście rozpoczął w�1966 roku, po tym 
jak arcybiskup Antoni Baraniak skierował Go na studia w�za-
kresie prawa kanonicznego na słynny Papieski Uniwersytet 
Gregoriański. Tam wzrastał dzięki talentom otrzymanym od 
Opatrzności wzbogaconymi ogromną pracowitością i� zapa-
łem do zgłębiania tajników wiedzy. Pracę licencjacką – nasze 
magisterium (1968) – napisał pod kierunkiem wybitnego hi-
szpańskiego kanonisty, profesora Ignacio Gordona, którą wy-
różniono Złotym Medalem Uniwersytetu. Ten sam profesor 
został promotorem Jego rozprawy doktorskiej (1972), nagro-
dzonej Złotym Medalem Papieskim – Ojca Świętego Pawła 
VI. Kardynał, wtedy doktor Zenon Grocholewski, był pierw-
szym Polakiem, który otrzymał takie wyróżnienie. Ponadto 
ukończył Studium Rotalne w�Rzymie, uzyskując dyplom ad-
wokata Roty Rzymskiej. Wspaniały kanonista, wykształcony 
i� pobierający nauki u� znamienitych znawców prawa kano-
nicznego: U. Navarrete, I. Gordona, O. Robledy, J. Buisa, W. 
Bertramsa, J. Beyera czy R. Bidagora.

Dzięki tym dokonaniom i�osiągnięciom ksiądz Grocholew-
ski został zaangażowany do pracy w�Kurii Rzymskiej, a�zatem 
bezpośrednio włączony do grona współpracowników Biskupa 
Rzymu – Papieża – w�realizację Jego misji w�świecie. Pasjo-
nat pracy, potrafi ł w�sposób holistyczny analizować zawiłości 
prawne i�sądowe, co powodowało, że zyskiwał coraz większe 
uznanie i�szacunek ze strony współpracowników i�całego oto-
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czenia administracji Kurii. Jego pierwszym miejscem pracy 
był Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej, w� którym 
przeszedł wszystkie szczeble – od notariusza (1972-1977), na-
stępnie kanclerza (1977-1982), sekretarza (1982-1998) i�pre-
fekta (1998-1999). W�tym czasie papież Jan Paweł II mia-
nował Go biskupem tytularnym Agropoli (1983), a�w�1991 
roku został podniesiony do godności arcybiskupiej.

Drugim miejscem pracy i�aktywności, którym się poświę-
cił, była odpowiedzialna funkcja prefekta w�Kongregacji Edu-
kacji Katolickiej (od listopada 1999). Kongregacji tej podle-
gają seminaria duchowne, wydziały teologiczne, uniwersytety 
katolickie i�uniwersytety papieskie na całym świecie (ponad 
210 tysięcy szkół katolickich z�około 50 milionami uczniów, 
2 tysiące wyższych uczelni – kościelnych i�katolickich i�pra-
wie 3700 seminariów duchownych). Funkcję tę pełnił Ksiądz 
Kardynał do roku 2015, kiedy przeszedł na zasłużoną eme-
ryturę. Czując się człowiekiem uniwersytetu, bardzo łatwo 
odnajdywał wspólny język i�nawiązywał dialog z�rektorami, 
profesorami i� studentami różnych uczelni i� uniwersytetów. 
W�okresie pełnienia funkcji prefekta Kongregacji Edukacji 
Katolickiej w� 2001 roku na konsystorzu został przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II kreowany kardynałem i�jako członek 
Kolegium Kardynalskiego należał do osób uczestniczących 
w�konklawe (dwukrotnie). Jako diakonię wybrał i�został mu 
przyznany kościół San Nicola in Carcere (piękna historia tego 
miejsca). Kardynał był postulatorem sprawy beatyfi kacji 
i�kanonizacji Polaków – Edmunda Bojanowskiego, ogłoszo-
nego błogosławionym przez Jana Pawła II w�1999 roku, oraz 
siostry Sancji (Janiny) Szymkowiak ogłoszonej błogosławioną 
również przez Papieża Polaka w�roku 2002.
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Zenon Kardynał Grocholewski dzięki licznym i�rzetelnym 
publikacjom naukowym znalazł poczesne miejsce jako profe-
sor uniwersytecki. Wielokrotnie zapraszano Go do prowadze-
nia wykładów na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, 
na Uniwersytecie Lateraneńskim oraz w�Studium Rotalnym 
w�Rzymie. Dopełnieniem tych aktywności są wygłaszane na 
całym świecie referaty podczas kongresów i�sympozjów. Jako 
profesor prawa i�autor znakomitych rozpraw brał udział jako 
członek zaledwie siedmioosobowej komisji, która z�Papieżem 
przygotowywała, a�Ojciec Święty opublikował wskazując, że 
to dzieło wspólne, nowy Kodeks Prawa Kanonicznego. Wy-
darzenie to, jak sam wspomina, będzie pamiętał wiecznie. 

Ksiądz Kardynał jest laureatem wielu prestiżowych na-
gród i�wyróżnień oraz dotychczas honorowym doktorem 23 
uczelni na całym świecie. Opracowanie pięknego i�bogatego 
życiorysu oraz wszystkich funkcji, jakie pełnił podczas pra-
cy w�Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej i�Kon-
gregacji Edukacji Katolickiej oraz w� Kurii Rzymskiej i� na 
wyższych uczelniach w� Wiecznym Mieście zainteresowani 
odnajdą w�publikacji wydanej z�okazji dzisiejszej uroczysto-
ści przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w�Po-
znaniu. Trudno objąć i�uwierzyć, że tak liczne funkcje i�praca 
w�najwyższych urzędach nie przeszkodziły, a�przypuszczam, 
że były inspiracją dla Księdza Profesora w�pracy naukowej.

Naukę współtworzy, wciela w�praktyczne stosowanie i�dla 
niej wykorzystuje swój Boży talent. Jako autor ponad 1500 
publikacji w� ponad 20 językach odnosił się w� nich do za-
gadnień związanych z� kanonicznym prawem procesowym 
i� prawem małżeńskim, fi lozofi ą prawa, zagadnieniami kul-
tury oraz ostatnio edukacji. Po mistrzowsku potrafi ł łączyć 
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pracę w�w�najwyższych trybunałach i�kongregacjach Stolicy 
Apostolskiej z�działalnością naukową w�dziedzinie prawa ka-
nonicznego i� edukacji. Ksiądz Kardynał zawsze poszukiwał 
rozwiązań, które pozwalały na bazie rozważań fi lozofi czno-
prawnych, przy wykorzystaniu oryginalności i�innowacyjno-
ści co do formy i� treści łączyć wszelkie aspekty pastoralne 
z� rozwojem nauk świeckich w� interesujących Go zagadnie-
niach. Często dawało to możliwość budowania pomostów 
pomiędzy fi lozofi ą i�teologią a�naukami prawnymi oraz w�za-
kresie edukacji. Pisał: „[…] Poszukiwania fi lozofi czne i� te-
ologiczne są przeznaczone do tego, aby się spotkać i� sobie 
pomagać” oraz dalej, że „[…] Uniwersytet i�teologia wzajem-
nie się potrzebują, tak jak rozum i�wiara”. W�wybraną przez 
siebie sferę nauki Ksiądz Kardynał tchnął nowego ducha 
i�spojrzenie na rolę uniwersytetu nie tylko katolickiego. Być 
universitas – to według Kardynała Grocholewskiego, odwołu-
jąc się do konstytucji apostolskiej Ex corde Ecclesiae – oznacza, 
że „[…] Uniwersytet oddaje się badaniom naukowym oraz 
nauczaniu i�formacji studentów, którzy z�własnej woli towa-
rzyszą swym nauczycielom, złączeni z�nimi tą samą miłością 
wiedzy”. Bycie universitas zobowiązuje do tego, „[…] by róż-
ne dziedziny były postrzegane jako część pewnego większego 
unum przeciwstawiającego się tendencji do fragmentaryzacji 
i�braku porozumienia między przedstawicielami różnych dy-
scyplin naukowych”. Ponadto wskazuje, że dla dobra ludz-
kości i�w� służbie Prawdy wyzwaniem dla uniwersytetu jest 
„[…] Działanie długoterminowe, które wiedzie przez eduka-
cję i�kulturę, bo społeczeństwa nie przekształcają się wsku-
tek niecierpliwych rewolucji, ale drogą cierpliwej edukacji”. 
Jakaż uniwersalność i� ponadczasowość takiego spojrzenia! 
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Posłannictwo uniwersytetu Zenon Kardynał Grocholewski 
wiąże z� troską o�człowieka, jego rozwojem, godnością, wy-
chowaniem i� wykształceniem. Ponadto dostrzega potrzebę 
odkrywania związku wiary i� kultury. Dialog ten to troska 
o�wiedzę, która musi obejmować wizję i�formację integralną 
człowieka. O�tym przypomina nam, pisząc: „[…] W�takim 
postępowaniu ogromne znaczenie ma refl eksja teologiczna 
w�łonie uniwersytetu. Promuje bowiem konstruktywny dia-
log w�prawdzie, przyczyniając się do uniknięcia dualistycznej 
koncepcji ludzkiej wiedzy, a�zatem rozdzielenia wiary od ro-
zumu”. Rozumie to społeczność uczonych naszego uniwersy-
tetu i�o�tym przypomina nam obecność Księdza Kardynała 
na naszym uniwersytecie. Wiele nauk empirycznych opisu-
je prawidłowości przyrody, a�wiara w�ten opis powoduje, że 
mamy do czynienia z�drogą powstawania nauki. Jak wska-
zuje doktor honoris causa naszej uczelni, Ksiądz Profesor Mi-
chał Heller: „[…] Wiedza o�świecie materialnym jest wiedzą 
prawdopodobną? Idee są niezmienne i�ponadczasowe, dlate-
go ich świat nie istnieje w�czasie, lecz wieczności”. W�świetle 
tego pięknie wpisuje się Ksiądz Kardynał swoją działalnoś-
cią naukową „[…] poszukując wartości leżących u�podstaw 
prawa i� moralności, które Kościół wypracował – zwłaszcza 
w�odniesieniu do współczesnej kultury”. 

W�wielu swoich przemyśleniach Kardynał Grocholewski 
podążał za słowami Benedykta XVI, który powiedział, że 
„[…] Uniwersytet narodził się z�umiłowania wiedzy, z� cie-
kawości, która pragnie poznawać, chce wiedzieć, czym jest 
świat i�kim jest człowiek i�ma prowadzić do miłości. Dzia-
łanie bez wiedzy jest ślepe, a�wiedza bez miłości jałowa. In-
teligencja nie jest uprzednia w�stosunku do miłości: istnieje 
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miłość ubogacona inteligencją oraz inteligencja pełna miło-
ści”. Jednak żeby na uniwersytecie poszukiwano i�głoszono 
prawdę, uniwersytet potrzebuje wolności i�autonomii, którą 
łączy z� odpowiedzialnością. Postępujący proces globalizacji 
potrzebuje różnego rodzaju uniwersytetów. To one mają słu-
żyć dobru osoby ludzkiej, jak również społeczeństwu, promu-
jąc skuteczną więź i�cywilizację miłości. A�Ksiądz Kardynał 
dodaje, „[…] Odnowa studiów fi lozofi cznych uwzględnia 
otwarcie rozumu na wiarę oraz potrzebę wspierania wiary 
przez rozum”. Dopełnieniem tego są słowa Jana Pawła II: 
„[…] Wiara i�rozum to dwa skrzydła, na których duch ludzki 
unosi się do kontemplacji prawdy („Fides et ratio”)”. Wszyst-
kie te przemyślenia oparte są na analizie aktualnej sytuacji 
szkolnictwa wyższego na świecie i� głęboko poparte wiedzą 
o�przeszłości, historii i�tradycji – dzięki temu tworzą swoiste 
nova et vetera. 

Wszystkie dokonania Zenona Kardynała Grocholewskie-
go oraz Jego wkład w�dzieło nauczania nie tylko katolickiego 
wskazują, iż edukacja i�formowanie człowieka są bardzo głę-
boko umiejscowione w�Jego sercu. Z�tego serca, myślę, pły-
nie przesłanie Księdza Kardynała mówiące, że „[…] Nasze 
akademickie zaangażowanie badawcze i�nauczanie powinno 
zmierzać do budowania dobra w�świecie, do tego, aby wzbo-
gacić prawdziwym dobrem siebie i�innych, mając na uwadze 
integralny wymiar ludzkiego życia. Nie chodzi więc tylko 
o�przekazywanie wiedzy i�umiejętności, bo one mogą być wy-
korzystane zarówno do czynienia dobra, jak i� do czynienia 
zła, lecz o�taką formację siebie samych i�studentów, abyśmy 
my i�oni umieli i�chcieli swoją wiedzę i�umiejętności wykorzy-
stywać jedynie do budowania dobra w�świecie”. Dodam mój 
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ulubiony cytat z�wiersza Lwa Tołstoja, który dedykuję stu-
dentom na zakończenie studiów: „Ze wszystkich nauk, jakie 
człowiek może i�powinien znać, najważniejsze jest umieć żyć 
tak, aby czynić jak najmniej zła i�jak najwięcej dobra”.

Szanowni Państwo!

Fakty są niezaprzeczalne i�potwierdzające, że działalność 
akademicka Księdza Kardynała łączy elementy twórcze 
i� poznawcze z� rzetelną i� godną pozazdroszczenia erudycją 
i�zdolnością do dydaktycznego wykorzystania. To sprawia, że 
Jego Eminencję zalicza się do wybitnych i�jakże nielicznych 
przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego, 
zwłaszcza prawniczego oraz w�zakresie edukacji.

Wasza Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale!

Przygoda wiary, której Ksiądz Kardynał poświęcił całe 
dotychczasowe życie, zaczęła się 79 lat temu w�kościele pa-
rafi alnym w� Brodach. Pozwolę sobie na skromne osobiste 
odniesienie. Otóż po 36 latach od tamtego wydarzenia roz-
począłem swoją karierę naukową badaniami naukowymi pro-
wadzonymi właśnie na polach Brodów i�Bródek, by w�ostat-
nim, minionym okresie wziąć odpowiedzialność za rozwój 
i�prawidłowe funkcjonowanie istniejącego tam gospodarstwa 
doświadczalnego. Któż mógł przypuszczać, że nadejdzie taki 
dzień, w�którym jako profesor Uniwersytetu Przyrodniczego 
będę promotorem doktoratu honoris causa Księdza Kardyna-
ła. Wdzięczny jestem za tę możliwość. Niezwykłe są jednak 
dzieje ludzkich losów i�działań.



Szanowni Państwo!

Społeczność akademicka naszej uczelni, Uniwersytetu 
Przyrodniczego w�Poznaniu oddaje dziś hołd Zenonowi Kar-
dynałowi Grocholewskiemu. Wybitnej osobowości naszej 
wielkopolskiej ziemi i�obywatelowi Wiecznego Miasta. Zna-
mienitemu kanoniście, profesorowi rzymskich uniwersyte-
tów, twórcy nowoczesnego spojrzenia na rolę i�funkcję współ-
czesnego szkolnictwa nie tylko kościelnego. Podziwiamy 
ogromny talent i�umiłowanie pracy, umiejętność twórczego 
łączenia działalności organizacyjnej i� naukowej w� uprawia-
nych dziedzinach nauki, z�wielkim otwarciem na człowieka, 
jego formację i�patrzenie na świat. Celebrujemy to w�blasku 
zbliżającej się setnej rocznicy powstania w�Poznaniu Uniwer-
sytetu, a� tym samym początków dzisiejszego Uniwersytetu 
Przyrodniczego. Wspomnieć należy, że w� utworzenie Uni-
wersytetu ogromny wkład intelektualny i�materialny wniósł 
nasz patron August hrabia Cieszkowski – fi lozof, społecznik, 
ekonomista i�lider pracy organicznej. Dzisiaj w�tej pięknej sali 
Kolegium Rungego splatają się idee czynu Augusta hrabiego 
Cieszkowskiego oraz współczesnej myśli i�czynu Zenona Kar-
dynała Grocholewskiego.

Promotor
Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Rektor w�latach 2008-2016
Katedra Agronomii

Uniwersytetu Przyrodniczego w�Poznaniu
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EKOLOGIA INTEGRALNA

Ekscelencje, Magnifi cencje
Przedstawiciele Władz, Dostojni Profesorowie 
Pracownicy Naukowi, Studenci
Przyjaciele, Panie i�Panowie

WPROWADZENIE 

CZUJĘ SIĘ BARDZO ZASZCZYCONY przyznaniem mi dok-
toratu honoris causa przez Uniwersytet Przyrodniczy w�Pozna-
niu. Ujmuje fakt, że u�podłoża tej uczelni leży nie tylko zain-
teresowanie naukowe i�profi t gospodarczy, ale także, a�może 
przede wszystkim, potrzeba serca, umiłowanie przyrody 
i�troska o� jej należne użytkowanie. Z�takim bowiem nasta-
wieniem starał się August Cieszkowski, patron tego Uniwer-
sytetu, o�powstanie w�1870 roku w�Żabikowie Wyższej Szko-
ły Rolniczej. Nawiasem mówiąc, Cyprian Norwid uważał 
Cieszkowskiego za „najpotężniejszą myśl w�Polsce”1. Chociaż 
ta jedyna wówczas polska szkoła wyższa na ziemiach pod za-
borem pruskim istniała tylko siedem lat, zlikwidowana przez 

1 J. Ujejski, Listy Norwida do Augusta Cieszkowskiego i� Zygmunta 
Krasińskiego, w: „Pamiętnik Literacki” 22/23 (1926) 586. Por. w: http://
bazhum.muzhp.pl/media//fi les/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartal-
ne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1925_26-t22_23-
n1_4-s585-625.
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kanclerza Bismarcka, niemniej jednak, gdy w� roku 1919 
rozpoczął działalność Uniwersytet w�Poznaniu, dziedzictwo 
wspomnianej Szkoły stało się natychmiast jego częścią inte-
gralną i�to bardzo żywotną, jako jeden z�wydziałów. W�1951 
roku ów Wydział stał się uczelnią samodzielną, początkowo 
przyjmując nazwę Wyższej Szkoły Rolniczej, potem Akade-
mii Rolniczej, a� od 2008 roku Uniwersytetu Przyrodnicze-
go. Godny podziwu jest nieustanny dynamiczny rozwój tejże 
uczelni, która obecnie oferuje bardzo bogaty wachlarz inte-
resujących kierunków studiów, może poszczycić się wieloma 
osiągnięciami w�skali krajowej, jak również międzynarodowej 
oraz cieszy się w�pełni zasłużonym prestiżem. 

Osobiście danym mi było odczuć wspomniane umiłowa-
nie przyrody, stojące u�zarania tego centrum akademickiego, 
poprzez fascynującą osobę prof. Jana Sokołowskiego (1899-
1982), ornitologa, wykładającego wówczas na tej uczelni. 
W� imieniu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego 
w�Poznaniu wraz z�kolegą po raz pierwszy zaprosiliśmy do 
nas prof. Sokołowskiego pod koniec lat pięćdziesiątych lub 
na początku lat sześćdziesiątych (nawiasem mówiąc, przy-
jęcie takiego zaproszenia mogło wówczas pociągać za sobą 
niemiłe konsekwencje). Profesor Sokołowski przybył do nas. 
Mówił przez ponad godzinę o�kukułce, i� to z� takim znaw-
stwem i�zarazem pasją, że zaimponował wszystkim. Jedno-
myślnie więc domagano się od nas, byśmy ponownie zapro-
sili prof. Sokołowskiego. Ten sam entuzjazm odczułem, gdy 
byłem w� jego domu, by zaprosić go i� potem podziękować 
mu za wykład. Z�niezwykłym zapałem opowiadał o� swojej 
pracy. Pomyślałem wówczas, jak to pięknie, gdy dobroczyn-
ne spełnianie zawodu jest jednocześnie pasją, zamiłowaniem, 



» 37 «

pewnego rodzaju hobby. Zdałem sobie sprawę z�tego, że takie 
zaangażowanie nie może nie być twórczym. Ta postawa prof. 
Sokołowskiego i�mnie czegoś nauczyła.

Jestem więc dumny, że otrzymuję doktorat honoris causa 
od uczelni o�takim profi lu i�kwalifi kacjach. 

Szczerą wdzięczność wyrażam wszystkim, którzy przyczy-
nili się do nadania mi tego tytułu – zwłaszcza Jego Mag-
nifi cencji panu prof. dr. hab. Janowi Pikulowi, Wydziałowi 
Rolnictwa i� Bioinżynierii oraz Senatowi Uniwersytetu – za 
okazaną dobroć. 

Jestem ujęty życzliwością wyrażoną pod moim adresem 
w�słowach Jego Magnifi cencji pana Rektora, jak również pani 
Dziekan Wydziału Rolnictwa i�Bioinżynierii oraz w�przyja-
znej laudacji pana prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka. 

Czuję się zaszczycony obecnością tak licznych dostojnych 
gości: księży arcybiskupów i�biskupów, rektorów, profesorów 
i�innych pracowników naukowych wyższych uczelni, dostoj-
nych przedstawicieli władz wojewódzkich i�samorządowych, 
instytucji naukowych, kulturalnych oraz innych użyteczności 
publicznej, studentów i�wielu bardzo drogich mi Przyjaciół. 
Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję! 

Niech Dobry Bóg błogosławi tej Uczelni, by się rozwija-
ła i�swoim twórczym wkładem myśli i�dobra, coraz bardziej 
ubogacała Polskę i�świat. 

Niech błogosławi obfi cie także wszystkim, którzy przez 
swą obecność lub duchową łączność okazali mi życzliwość 
i�przyjaźń.

W�liście, w�którym Pan Rektor prosił mnie o�wyrażenie 
zgody na wszczęcie procedury nadania mi doktoratu hono-
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ris causa na tym Uniwersytecie, napisał między innymi, że ta 
prośba „ma swoje źródło w�nurtującym mnie, i�zapewne nie 
tylko mnie, niepokoju wywołanym rozchodzeniem się róż-
nych nurtów nauki, którym nie towarzyszy ani wytworzenie 
języka porozumienia, ani umiejętność czerpania z�bogactwa 
osiągniętego w�innych dyscyplinach”.

To wnikliwe spostrzeżenie czy niepokój zasugerowało mi 
wybór tematu dzisiejszego wystąpienia. Kwestia fragmenta-
ryzacji wiedzy czy rozchodzenia różnych nurtów nauki jest 
bowiem często poruszana w�nauczaniu Kościoła; nauczaniu 
które chciałbym tutaj zarysować. Najpierw zajmę się proble-
mem w�sensie ogólnym, a�następnie w�odniesieniu do ekolo-
gii, leżącej na sercu waszemu Uniwersytetowi, który od dzi-
siaj staje się także i�moją Alma Mater.

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE
Z FRAGMENTARYZACJI WIEDZY

W�sensie ogólnym gdy chodzi o�to zagadnienie, ograni-
czę się do uwag poczynionych w� tym względzie przez św. 
Jana Pawła II, którego czterdziestolecie wyboru na stolicę 
Piotrową obchodzimy w�tym roku. Z�jego nauczania wezmę 
pod uwagę jedynie dwa, moim zdaniem kluczowe, aspekty 
w�przedmiocie, mianowicie dotyczące sensu nauki oraz inte-
gralnego dobra człowieka. 

FRAGMENTARYZACJA WIEDZY doprowadziła, z�jednej stro-
ny, do wielkich odkryć naukowych i�technicznych, do rozwo-
ju gospodarki i�przemysłu oraz polepszenia jakości życia ludz-
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kiego, co jest zgodne z�wolą Bożą i�godne wszelkiej pochwały. 
Z�drugiej zaś strony ten rozwój może być zagrożeniem dla 
ludzkości. Osiągnięcia nauki i�techniki mogą bowiem służyć 
dobru lub złu, budowaniu lub niszczeniu. Trudno nie za-
uważyć, że rzeczywiście zostały one wykorzystane do tego, 
by uczynić wojny coraz bardziej okrutne, niesprawiedliwości 
coraz bardziej wyrafi nowane, manipulowanie ludźmi coraz 
bardziej perfi dne, zagrożenie życia ludzkiego coraz bardziej 
groźne. Przyczyniły się do tego, że zbrodnie i�terroryzm na-
brały coraz bardziej przerażającego wymiaru zarówno w�skali 
lokalnej, jak i�ogólnoświatowej.

W�obliczu możliwych zagrożeń dla ludzkości przez użycie 
osiągnięć naukowych św. Jan Paweł II słusznie zauważył, że 
stwarza to „nieuniknioną konieczność jednoczesnego poszuki-
wania sensu, celem zagwarantowania, by nowe odkrycia były 
użyte w�służbie prawdziwego dobra jednostek oraz społecz-
ności ludzkiej jako całości” i�że „takie poszukiwanie sensu jest 
powinnością każdego uniwersytetu”. Podkreślił też, że to po-
szukiwanie powinno wziąć pod uwagę także „wymiar moral-
ny, duchowy i�religijny oraz oceniać zdobycze nauki i�techniki 
w�perspektywie całości osoby ludzkiej”2. 

Chodzi w� gruncie rzeczy o� pewną organiczną syntezę, 
o�dążenie do integracji wiedzy, o�„nieustanny wysiłek określe-
nia właściwego miejsca i�znaczenia każdej z�poszczególnych 
dyscyplin w�ramach ogólnej wizji osoby ludzkiej i�świata”3. 

To poszukiwanie sensu i�postrzeganie konkretnej dziedzi-
ny wiedzy w� szerszej wizji nie jest jednak łatwym zadaniem 

2 Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska o� uniwersytetach katolickich 
Ex corde Ecclesiae (15 sierpnia 1990), n. 7, akapit 1. 

3  Tamże, n. l6.
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w�aktualnym rozwoju wiedzy, chrakteryzującym się rozczłon-
kowywaniem poszczególnych dyscyplin oraz ograniczaniem 
się niejednokrotnie do bardzo wąskich specjalizacji. Poza tym 
sama nauka nie może dać pełnej odpowiedzi na pytanie o�sens4, 
natomiast chodzi o�problem żywotny dla uprawiania nauki.

Nasz wspaniały Rodak zwraca przy tym uwagę, że „teolo-
gia odgrywa szczególnie ważną rolę w�poszukiwaniu syntezy 
wiedzy [...], daje też swój wkład wszystkim innym dyscypli-
nom w�poszukiwaniu ich sensu, ponieważ nie tylko pomaga 
im określić, w�jaki sposób ich odkrycia wpłyną na życie osób 
i� społeczeństw, ale także ukazuje im perspektywę i� kieru-
nek, które nie są zawarte w�ich metodologiach”5. Podobnie 
w�innym miejscu stwierdza: „Mądrość chrześcijańska, której 
z� polecenia Boskiego Kościół naucza, pobudza ustawicznie 
wierzących w� Chrystusa do tego, aby starali się ujmować 
w�jednej żywotnej syntezie sprawy i�przedsięwzięcia ludzkie 
wraz z�dobrami religijnymi, pod których kierunkiem wszyst-
kie one zespalają się wzajemnie w� jedną całość na chwałę 
Boga i�ku pełnej doskonałości człowieka, obejmującej zarów-
no dobra ciała, jak i�duszy”6. 

NALEŻY TAKŻE ZAUWAŻYĆ w�tym kontekście, że wspo-
mniana fragmentaryzacja wiedzy, a� zwłaszcza przeważające 
zainteresowanie przedmiotami produktywnymi, tzn. natury 

4 Zob. na ten temat Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania z�pro-
fesorami i�studentami Republiki Federalnej Niemiec, Kolonia 15 listopada 
1980, n. 3. 

5 Konstytucja Apostolska Ex corde Ecclesiae, n. 19. 
6 Konstytucja Apostolska o�uniwersytetach i�wydziałach kościelnych Sa-

pientia christiana (15 kwietnia 1979), pierwsze zdanie wstępu.
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technicznej i� ekonomicznej, dokonuje się często ze szkodą 
dla zainteresowania się człowiekiem jako takim. To w�konse-
kwencji prowadzi do zawężania pojęcia znajomości człowieka, do 
ograniczania troski o�jego dobro do pewnych tylko elemen-
tów bezpośrednio osiągalnych, na niekorzyść prawdziwego 
integralnego dobra człowieka. Tymczasem powinno chodzić 
przede wszystkim o�człowieka, o�jego całościowe dobro, także 
w�aspekcie duchowym i�moralnym.

Mając na uwadze niepokój związany z� postępem nauki 
i�techniki, św. Jan Paweł II w�swojej pierwszej Encyklice Re-
demptor hominis postawił zasadnicze pytanie: „Czy ów postęp, 
którego autorem i�sprawcą jest człowiek, czyni życie ludzkie 
na ziemi pod każdym względem ‘bardziej ludzkim’, bardziej 
‘godnym człowieka’? Nie można żywić wątpliwości, że pod 
wielu względami czyni je takim. Pytanie jednak, które upor-
czywie powraca, dotyczy tego co najistotniejsze: czy czło-
wiek jako człowiek w�kontekście tego postępu staje się lep-
szy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy godności swego 
człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej otwarty 
na drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, dla słabszych, bar-
dziej gotowy świadczyć i�nieść�pomoc wszystkim? [...] Czy 
człowiek jako człowiek [w�kontekście tego postępu] również 
rozwija się i�postępuje naprzód, czy też cofa się i�degraduje 
w�swoim człowieczeństwie?”7 

Pytanie to – zaznaczył Papież – muszą stawiać sobie 
„wszyscy ludzie, a� zwłaszcza te środowiska i� te społeczeń-
stwa, które mają szczególnie aktywny udział w� procesach 

7 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (4 marca 1979), n. 15, aka-
pity 4-5.
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współczesnego postępu”8, a�więc w�pierwszym rzędzie ośrod-
ki naukowe.

Nietrudno się też zgodzić z�uwagą tegoż Następcy Pio-
tra: „Istnieje bowiem bardzo realne i�wyczuwalne już niebez-
pieczeństwo, że wraz z�olbrzymim postępem w�opanowaniu 
przez człowieka świata rzeczy, człowiek gubi istotne wątki 
swego wśród nich panowania, na różne sposoby podporząd-
kowuje im swoje człowieczeństwo, sam staje się przedmiotem 
wielorakiej – czasem bezpośrednio nieuchwytnej – manipula-
cji poprzez całą organizację życia zbiorowego, poprzez system 
produkcji, poprzez nacisk środków przekazu społecznego. 
Człowiek nie może zrezygnować z�siebie, ze swego właściwe-
go miejsca w�świecie widzialnym, nie może stać się niewol-
nikiem rzeczy, samych stosunków ekonomicznych, niewolni-
kiem produkcji, niewolnikiem swoich własnych wytworów. 
Cywilizacja o�profi lu czysto materialistycznym – z�pewnością 
nieraz wbrew intencjom i�założeniom swoich pionierów – od-
daje człowieka w�taką niewolę”9.

Także w� tym wymiarze troski o� człowieka nauczanie 
Kościoła – dla którego najbardziej fascynującą prawdą jest 
ta, że Bóg stał się człowiekiem w� Chrystusie, i� który jest 
więc wyczulony na prawdę o� człowieku i� na jego dobro 
w�pełnym wymiarze – staje się czynnikiem prowokującym 
inne dziedziny wiedzy do refl eksji i�dyskusji w�zakreślonym 
aspekcie.

8 Tamże, akapit 5.
9 Tamże, n. 16, akapit 2.
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KOŚCIÓŁ O ŚRODOWISKU NATURALNYM

Mając na uwadze zarysowaną konieczność integracji wie-
dzy, postawmy pytanie: co ma do powiedzenia Kościół 
w�dziedzinie środowiska naturalnego, którym z�godnym po-
dziwu zaangażowaniem zajmuje się ten Uniwersytet? 

Myślę, że cztery podstawowe stwierdzenia w�tym wzglę-
dzie znajdują się już na pierwszych stronach Starego Testa-
mentu, na których w�zarysowanym obrazie stworzenia świata 
zaznaczono: 

1. Pan Bóg, stwarzając poszczególne dzieła w�świecie, 
dostrzegł, że każde z�nich było dobre (por. Rdz 1,4.10. 
12.18.21.25.31). 
2. Wśród tych dobrych stworzeń jest także człowiek, 
wyróżniony wśród nich w�sposób szczególny (Rdz 1,26). 
3. Wszystkie inne stworzenia mają służyć człowiekowi 
i�on ma panować nad nim (Rdz 1,26.28-30).
4. Ten porządek rzeczy został zakłócony przez grzech 
(Rdz 3,1-24).

Te cztery stwierdzenia są u�najgłębszych podstaw naucza-
nia Kościoła w�tym względzie oraz, jak sądzę, w�swej zasad-
niczej treści także u�podłoża refl eksji powszechnie czynionej 
w�tej dziedzinie.

BÓG „WIDZIAŁ, ŻE WSZYSTKO, CO UCZYNIŁ, BYŁO BARDZO 
DOBRE”. Nie tylko Księga Rodzaju, ale całe Pismo Święte prze-
siąknięte jest dostrzeganiem piękna, którym Pan Bóg uboga-
cił świat, podziwem wobec tego piękna i�chwaleniem Stwórcy. 
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Spośród wielu tekstów chciałoby się tutaj zacytować chociaż-
by Psalm 148 czy piękny hymn umieszczony w�Księdze Danie-
la (3,56-82), w�którym trzej młodzieńcy – Szadrak, Meszak 
i�Abed-Nego – wrzuceni do rozpalonego pieca, ponieważ nie 
chcieli oddać pokłonu złotemu posągowi wzniesionemu przez 
króla Nabuchodonozora, wychwalali Boga, przechadzając się 
swobodnie wśród płomieni ognia. Lecz przytoczenie tych 
tekstów przekroczyłoby bardzo ramy mego wystąpienia. 

Także w�całej literaturze religijnej można znaleźć bardzo 
wiele przykładów zachwytu wobec Stwórcy i�chwalenia Pana 
za Jego dzieło stworzenia. Najbardziej chyba znany na świecie 
i�urzekający w�swej prostocie jest Hymn stworzenia św. Fran-
ciszka z� Asyżu, którego św. Jan Paweł II ogłosił patronem 
ekologów10. Dla niego „wszystkie ożywione i� nieożywione 
elementy natury były bardziej bratem i�siostrą niż rzeczą czy 
istotą, którą można dowolnie się posłużyć”11. Ten ujmujący 
Hymn uznaje się za pierwsze dzieło poetyckie w� literaturze 
włoskiej.

Zresztą piękno stworzenia zawsze stanowiło potężne źród-
ło natchnienia dla pisarzy, poetów oraz malarzy, rzeźbiarzy, 
muzyków czy fotografów.

Powszechna jest w�literaturze religijnej myśl, że to piękno 
stworzeń powinno prowadzić do kontemplacji i�uwielbienia 
Stwórcy. W� Starym Testamencie znajdujemy bardzo suge-
stywną naganę tych, którzy bałwochwalczo zatrzymali się 
tylko nad pięknem stworzeń: 

10 List Apostolski Inter sanctos (29 listopada 1979).
11 List pasterski Episkopatu Polski na temat ochrony środowiska (2 maja 

1989).
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Głupi [już] z�natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga:
z�dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest,
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy,
lecz ogień, wiatr, powietrze chyże,
gwiazdy dokoła, wodę burzliwą
lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem.
Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa – 
winni byli poznać, o�ile wspanialszy jest ich Władca, 
stworzył je bowiem Twórca piękności;
a�jeśli ich moc i�działanie wprawiły ich w�podziw – 
winni byli z�nich poznać, o�ile jest potężniejszy Ten, kto je 
uczynił.
Bo z�wielkości i�piękna stworzeń
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę (Mdr 13,1-5).

Podobnie św. Paweł w�Liście do Rzymian: „Albowiem od 
stworzenia świata niewidzialne przymioty [Boga] – wiekui-
sta Jego potęga oraz Bóstwo – stają się widzialne dla umysłu 
przez Jego dzieła” (Rz 1,20). 

Takie jest spojrzenie świętych. W�Liście do artystów (4 kwiet-
nia 1999) św. Jan Paweł II cytuje między innymi następujący 
komentarz o�św. Franciszku z�Asyżu: „W�rzeczach pięknych 
kontemplował Najpiękniejszego, a�idąc śladami, jakie pozo-
stawił On w�stworzeniach, tropił wszędzie Umiłowanego” (n. 
6). Ale to nie tylko postawa Biedaczyny z� Asyżu, lecz po-
wszechna wśród świętych. 

Nie inaczej uczy w�tymże Liście św. Jan Paweł II: „Piękno 
rzeczy stworzonych nie może przynieść [człowiekowi] zaspo-
kojenia i�budzi ową utajoną tęsknotę za Bogiem, którą św. 
Augustyn, rozmiłowany w�pięknie, umiał wyrazić w�niezrów-
nanych słowach: «Późno Cię umiłowałem, Piękności tak daw-
na a�tak nowa, późno Cię umiłowałem»” (n. 16).
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Święty Jan Paweł II – który był niezwykle wrażliwy na 
piękno przyrody, na łonie której lubił odpoczywać i�która wy-
zwalała w�nim potrzebę modlitwy – w�Liście do młodych (31 
marca 1985) zwrócił uwagę na ogromne znaczenie obcowa-
nia z�przyrodą, które ubogaca w�młodości, jest jakąś „księgą”, 
z�której należy czytać, prowokuje do refl eksji, pomaga wzra-
stać w�mądrości (por. n. 14)12. 

Bardzo mocno jest więc wyrażona w� Piśmie Świętym 
i� chrześcijańskim nauczaniu dobroć stworzenia i� jego pro-
wokująca zachęta do uwielbiania Boga. Innymi słowy, dla 
chrześcijan otaczający nas świat jest darem Boga i�równocześ-
nie Jego uwielbieniem. 

WŚRÓD TYCH DOBRYCH STWORZEŃ JEST TAKŻE CZŁOWIEK. 
On zajmuje szczególne miejsce wśród nich. Podczas gdy 
w�stosunku do poszczególnych elementów stworzenia Księga 
Rodzaju mówi, iż Bóg widział, że były one dobre, po stwo-
rzeniu człowieka czytamy: „Widział [Bóg], że wszystko co 
uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31). Tylko człowiek, jak 
czytamy na pierwszych kartach Pisma Świętego, został stwo-
rzony na obraz (Rdz 1,27) i� podobieństwo Boże (Rdz 5,1), 
a�więc obdarzony rozumem i�wolną wolą oraz powo łany do 
miłości. Mając to na uwadze, Sobór Watykański II zaznacza, 
że człowiek jest „na ziemi jedynym stworzeniem, którego 
Bóg chciał ze względu na nie samo”13. Zresztą cała Biblia 

12 Nic dziwnego, że Pan Jezus w�swoim nauczaniu tak często odwoływał 
się do przyrody: do ptaków powietrznych, do lilii polnych, do drzew i�do 
różnych aspektów uprawy roli.

13 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o�Kościele w�świecie 
współczesnym Gaudium et spes (7 grudnia 1965), n. 24.
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czyni człowieka panem stworzenia i�nim się głównie zajmuje, 
dla niego chce być światłem. Co więcej, celem człowieka Bóg 
uczynił zjednoczenie ze Sobą w�życiu wiecznym14. Jak bardzo 
ważny dla Boga jest człowiek, najbardziej świadczy fakt, że 
Bóg posłał na świat swego Syna Jednorodzonego, który stał 
się człowiekiem i�przyjął na siebie haniebną mękę na krzyżu, 
aby mimo naszych grzechów i� odstępstw nas zbawić, udo-
stępnić nam przeżywanie wiecznego szczęścia w�obliczu mi-
łującego nas Boga. 

Nic dziwnego, że inspirowane Pismem Świętym naucza-
nie Kościoła akcentuje niezwykłą godność osoby ludzkiej, co 
tak mocno, między innymi, starał się uwypuklić św. Jan Pa-
weł II15. 

Konsekwentnie więc, wśród wszystkich stworzeń najbar-
dziej człowiek winien być uwielbieniem Boga. 

CAŁE TO STWORZENIE MA SŁUŻYĆ CZŁOWIEKOWI I�ON MA 
PANOWAĆ NAD NIM. W� Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg 
nakazał ludziom, by „uczynili sobie ziemię poddaną” (Rdz 
1,28), aby panowali nad wszystkimi innymi stworzeniami 
(Rdz 1,26.28-30), aby stworzony przez Boga ogród „upra-
wiali i�doglądali” (Rdz 2,15). 

W�tych słowach zawarte są dwie rzeczy: odpowiedzialność 
człowieka za świat stworzony, troska o�niego oraz staranie się 
o�to, by te rzeczy stworzone służyły człowiekowi, jego dobru.

Poza tym należy zwrócić uwagę, że według Pisma Świę-
tego to nie człowiek jest właścicielem stworzeń tego świa-

14 Por. np. 1 Kor 13,12; 1 J 3,2; Ap 22,4-5.
15 Por. np. Encyklika Redemptor hominis, nn. 8, 10, 13,15: Przemówienie 

na Placu Zwycięstwa w�Warszawie, 2 czerwca 1979, n. 3. 
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ta, lecz Bóg. W�Psalmach czytamy na przykład takie zda-
nia: „do Pana należy ziemia i�to, co ją napełnia” (Ps 24,1); 
„Głębiny ziemi są w� Jego ręku i� szczyty gór należą do 
Niego. Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił, 
i�stały ląd ukształtowały Jego ręce” (Ps 95,4-5). Podobnie 
w� innych miejscach Pisma Świętego16. Człowiekowi Pan 
Bóg powierzył odpowiedzialne i�efektywne zwierzchnictwo 
nad swoim dziełem stworzenia; zwierzchnictwo, które ma 
on wykonywać zgodnie z� Jego wolą17 i� z� którego będzie 
musiał zdać sprawę przed Bogiem (por. Mt 25,14-30; 
Łk 19,12-27). 

W�nauczaniu Kościoła podkreśla się także, że zgodnie ze 
Słowem Bożym środowisko jest dobrem publicznym, mie-
niem całej ludzkości. Wszyscy więc są za nie odpowiedzial-
ni i�ono ma utrzymywać cały rodzaj ludzki, wszystkich jego 
członków, „nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo”18.

GRZECH ZAKŁÓCIŁ I�ZAKŁÓCA TEN PORZĄDEK RZECZY. To 
grzech zakłócił i� zakłóca harmonię w� świecie stworzonym, 
harmonię człowieka w� obcowaniu z� Bogiem, z� przyrodą 
i�z�innymi ludźmi. 

W�Księdze Rodzaju jawi się ten grzech w�upadku pierw-
szych rodziców, w�ich pysze (chcieli być jak Bóg) i�w�spowo-
dowanym przez nią nieposłuszeństwie wobec Stwórcy (Rdz 
3,1-24). Potem w�zabójstwie Abla, którego podłożem była 
zazdrość w�sercu Kaina (Rdz 4,2-12), oraz w�niegodziwości 

16 Zob. np. Pwt 10,14; Mdr 11,26; Kpł 25,23; 1 Krn 29,11.
17 Por. Franciszek, Encyklika Laudato sì (24 maja 2015), nn. 67-68, 89.
18 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus (1 maja 1991), n. 31. Zob. też 

Franciszek, Encyklika Laudato sì, nn. 93-95.
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dalszych potomków Adama (Rdz 6,5-7). Jest przedmiotem 
nieprzerwanej nauki Kościoła – ale też i�Starego Testamentu 
– że każdy grzech rodzi zło.

WOBEC AKTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

Wobec aktualnych zagrożeń, gdy chodzi o� korzystanie 
ze środowiska naturalnego, wypowiedzi ostatnich papieży, 
świętych Pawła VI i� Jana Pawła� II19, Benedykta XVI oraz 
Franciszka, a� także Konferencji Episkopatu różnych krajów 
są w�tej dziedzinie bardzo liczne i�coraz bardziej alarmujące. 
Obszerna jest także literatura katolicka w�tym przedmiocie. 

Papież Franciszek wydał na ten temat obszerną Encyklikę 
Laudato sì (24 maja 2015), dając jej wymowny tytuł „W�tro-
sce o�wspólny dom”, oraz zwołał na październik 2019 roku 
nadzwyczajną sesję Synodu Biskupów na temat: Amazonia: 
nowe drogi dla Kościoła i�dla integralnej ekologii. Amazonia, któ-
ra przeżywa głęboki kryzys spowodowany przedłużającą się 
niszczącą ingerencją ludzi, ma żywotne znaczenie dla całego 
świata. Dlatego – jak czytamy w�dokumencie przygotowaw-
czym tejże sesji20 – „wykroczy ona poza zasięg ściśle kościel-

19 Obliczono, że było ponad sto wystąpień, różnego rodzaju, św. Jana 
Pawła II na tematy ekologiczne. Kompendium nauki społecznej Kościoła, wydane 
w�2004 roku przez Papieską Radę „Iustitia et Pax”, traktując w�rozdziale 
dziesiątym (nn. 451-487) o�ochronie środowiska, opiera się głównie na na-
uczaniu św. Jana Pawła II (wydanie polskie tego Kompendium..., Kielce 2005).

20 Synod Biskupów, Amazonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia 
integrale. Documento Preparatorio (8 czerwca 2018). Na watykańskiej stronie 
internetowej znajduje się ten tekst także w�wersji francuskiej, angielskiej, 
hiszpańskiej oraz portugalskiej.
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ny Amazonii, rozciągając się na Kościół uniwersalny a�także 
przyszłość całej naszej planety”. 

O�wynikach tej sesji Synodu Biskupów dowiemy się póź-
niej. W�mojej krótkiej refl eksji, z�konieczności bardzo sche-
matycznej, przedstawiając naukę Kościoła na ten temat, we-
zmę więc pod uwagę głównie wspomnianą Encyklikę Laudato 
sì. Jest ona bowiem ostatnim całościowym dokumentem Koś-
cioła powszechnego w� tym przedmiocie. Papież Franciszek 
szeroko powołuje się w�niej na nauczanie swoich poprzedni-
ków, zwłaszcza na św. Jana Pawła II i�Benedykta XVI oraz na 
spostrzeżenia różnych Konferencji Episkopatu, dotyczących 
konkretnej sytuacji w�ich krajach21. Encyklika więc w�pew-
nym stopniu reasumuje to nauczanie i�zarazem odnosi się do 
bardzo konkretnych sytuacji we współczesnym świecie. 

Wobec gorzkiego stwierdzenia, że „nigdy nie traktowali-
śmy tak źle i�nie okaleczaliśmy tak naszego wspólnego domu, 
jak miało to miejsce w� ciągu ostatnich dwóch stuleci” (n. 
53)22, Encyklika chce być – pisze Papież – „naglącym wy-
zwaniem do ochrony naszego wspólnego domu [obejmują-
cej] troskę o�zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w�dążeniu do 
zrównoważonego i�zintegrowanego rozwoju” (n. 13). 

21 Alarmujący w�tym względzie był także List pasterski Episkopatu Pol-
ski na temat ochrony środowiska z�2�maja 1989 roku, skoncentrowany na 
sytuacji naszego kraju, odczytany w�całej Polsce podczas mszy św. w�niedzie-
lę 11 czerwca 1989 roku.

22 W�innym miejscu czytamy: „Istnieją regiony, które już są szczególnie 
narażone na ryzyko i�pomijając wszelkie katastrofi czne prognozy, nie ulega 
wątpliwości, że obecny system światowy jest z�różnych punktów widzenia nie 
do utrzymania, dlatego, że przestaliśmy myśleć o�celu działania człowieka: 
«jeżeli przyjrzymy się różnym regionom naszej planety, zdamy sobie sprawę, 
że ludzkość zawiodła Boże oczekiwania»” (Encyklika Laudato sì, n. 61).



» 51 «

OBJAWY KRYZYSU. Objawami kryzysu ekologicznego, 
wskazanymi w�Encyklice, są te powszechnie znane: różne for-
my zanieczyszczania powietrza, degradacja gleby, rzek, jezior 
i�oceanów, ocieplanie systemu klimatycznego, zatracanie róż-
norodności biologicznej połączone z�utratą tysięcy gatunków 
roślin i�zwierząt itd. (por. nn. 20-25).

WPŁYW NA ŻYCIE CZŁOWIEKA. Degradacja środowiska 
ma negatywny wpływ na życie człowieka, w�wymiarze osobi-
stym: na jego zdrowie, jakość pokarmów, przeżywanie piękna, 
ograniczenia życia w�miastach, zwłaszcza rozrastających się 
w� sposób niekontrolowany, na utratę dostępu do obszarów 
o� szczególnym pięknie. Ma też negatywny wpływ na życie 
ludzi w� wymiarze społecznym, globalnym23: degeneruje rynek 
pracy, powoduje wyklucz enia społeczne, nierówności, podzia-
ły, przemoc i�agresję społeczną, globalne niesprawiedliwości, 
zwłaszcza względem ubogich, migrację, handel i� używanie 
narkotyków itd. (por. nn. 43-47, 49, 50) oraz stwarza ko-
rzystny scenariusz dla nowych wojen. (por. n. 57).

EKOLOGIA CZŁOWIEKA. Oprócz kryzysu środowiskowe-
go, wpływającego negatywnie na życie człowieka, należy 
wspomnieć jeszcze o� ekologii człowieka w� sensie ingerencji 
bezpośrednio wkraczającej w�życie (swoje lub innych ludzi). 

23 Na przykład: „to, co się dzieje w�jednym obszarze, bezpośrednio lub 
pośrednio wpływa na inne regiony. Tak więc na przykład spożycie narkoty-
ków w� społeczeństwach zamożnych powoduje stały lub rosnący popyt na 
produkty, które pochodzą z�regionów ubogich, gdzie dochodzi do korupcji, 
niszczenia życia, a�w�ostateczności do degradacji środowiska naturalnego” 
(Encyklika Laudato sì, n. 142).
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„Również człowiek ma naturę, którą winien szanować i�którą 
nie można manipulować według uznania”24. „Dlatego Koś-
ciół w�swoich działaniach stara się pamiętać nie tylko o�obo-
wiązku dbania o�naturę, ale także o� «chronieniu człowieka 
przed zniszczeniem samego siebie»” (n. 79). W�tej perspek-
tywie papież Franciszek podkreślił: „Poznawanie i� akcepto-
wanie własnego ciała, aby o�nie dbać i� szanować jego zna-
czenie, stanowi podstawowy element prawdziwej ekologii 
człowieka” (n.�155). Przechodząc do konkretów, zauważył na 
przykład: „Ponieważ wszystko jest ze sobą powiązane, nie da 
się pogodzić obrony przyrody z�usprawiedliwianiem aborcji. 
Niewykonalny wydaje się proces edukacyjny na rzecz przyję-
cia osób słabych, przebywających wokół nas, które są czasami 
uciążliwe lub kłopotliwe, jeśli nie otacza się opieką ludzkiego 
embrionu, mimo że jego pojawienie się może być powodem 
trudności i�problemów: «Jeśli dochodzi do utraty wrażliwości 
osobistej i�społecznej na przyjęcie nowego życia, również inne 
formy otwarcia przydatne dla życia społecznego ulegają wy-
jałowieniu»” (n. 120)25. W�innym miejscu napisał: „Niepokoi 

24 Benedykt XVI, Przemówienie w�Bundestagu (22 września 2011), aka-
pit 8.

25 W�innym miejscu czytamy: „Warunkiem autentyczności poczucia we-
wnętrznego zjednoczenia z� innymi bytami natury jest równoczesna czułość, 
współczucie i�troska o�człowieka. Oczywista jest sprzeczność postaw tych, któ-
rzy walczą z�handlem gatunkami zwierząt zagrożonych wyginięciem, a�pozo-
stają całkowicie obojętni na handel ludźmi, los ubogich, czy też chcą zniszczyć 
drugiego, nielubianego człowieka. Jest to oczywiste zagrożenie dla sensu walki 
o�środowisko” (n. 91). „Obojętność lub okrucieństwo wobec innych stworzeń 
tego świata zawsze w�jakiś sposób przekłada się na sposób traktowania innych 
ludzi. Serce jest jedno i�ta sama mizeria, która prowadzi do znęcania się nad 
zwierzętami, niechybnie przejawi się w�relacji z�innymi osobami” (n. 92). „Jeśli 
nie uznaje się w�samej rzeczywistości znaczenia człowieka ubogiego, ludzkiego 
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fakt, że gdy niektóre ruchy ekologiczne bronią integralności 
środowiska i� słusznie domagają się ograniczenia badań na-
ukowych, to niekiedy nie stosują tych samych zasad do życia 
ludzkiego” (n. 136)26.

Dotyczy to także porzucania osób starszych, wykorzysty-
wania seksualnego dzieci, gwałtów różnego rodzaju, zmu-
szania do niewolnictwa, handlu organami ludzi ubogich czy 
wręcz handlu ludźmi (por. nn. 123, 197).

PRZYCZYNY KRYZYSU. Gdy chodzi o� przyczyny tego 
kryzysu, jest nim niewątpliwie w� dużej mierze pierwiastek 
ludzki. Są wskazywane bardzo różne przejawy ludzkiej ak-
tywności, jak ślepa wiara w�środki techniczne (por. nn. 14, 
102-105), globalizacja paradygmatu technologicznego (por. 
n. 106 i�następne), kultura odrzucenia (por. n. 22), krótko-
wzroczne rozumienie gospodarki i� działalności handlowej 
oraz produkcji (por. n. 32), zaspokajanie interesów środowisk 
fi nansowych i�konsumpcyjnych (por. n. 34), dążenie do szyb-
kich i�łatwych korzyści ekonomicznych (por. n. 36), z�czym 
związane są ogromne międzynarodowe interesy gospodarcze 
(por. n. 38), brak równowagi handlowej, nieproporcjonalne 
wykorzystywanie zasobów naturalnych (por. n.� 51), pogoń 
za nowością bez uwzględniania negatywnych skutków na 

embrionu, osoby niepełnosprawnej – by podać tylko kilka przykładów – trud-
no będzie usłyszeć wołanie samej przyrody” (n. 117). 

26 Jak zauważono, zwolennicy niektórych prądów „przypisują takie cechy 
roślinom i�zwierzętom, że prowadzi to do personalizacji, a�nawet sakralizacji 
przyrody, podczas gdy w�tym samym czasie odmawia się statutu osobowego 
człowiekowi” (W. Bałoz, Integralna ochrona środowiska w�nauczaniu Jan Pawła 
II, w�„Studia Ecologiae et Bioethicae” 6 [2008] 120).



» 54 «

człowieka (por. n. 109), różnorodne rozumienie omawianego 
zagadnienia (por. nn. 60-61).

Wchodząc głębiej w� problem, u� podstaw kryzysu ekolo-
gicznego leży przerost czy raczej kryzys antropocentryzmu (por. 
n. 115 i�następne). „Jeżeli człowiek ogłasza siebie jako nieza-
leżnego od rzeczywistości i�staje się władcą absolutnym, kruszy 
się sama podstawa jego istnienia, ponieważ «zamiast pełnić rolę 
współpracownika Boga w�dziele stworzenia, człowiek zajmuje 
Jego miejsce i� w� końcu prowokuje bunt natury»” (n. 117). 
„Nie ma ekologii bez właściwej antropologii” (n. 118). 

Z� nieprawidłowym antropocentryzmem związany jest 
relatywizm praktyczny odrzucający istnienie obiektywnych 
i�stałych zasad moralnych: „Kiedy istota ludzka stawia samą 
siebie w� centrum, to w� ostateczności da absolutny priory-
tet temu, co jest doraźnie wygodne, a� cała reszta staje się 
względna […] i�wszystko staje się bez znaczenia, jeżeli nie 
służy ich własnym bezpośrednim interesom” (n. 122).

Dochodzi do tego: brak koncepcji pracy, która powinna być nie 
tylko źródłem zarobku, ale i�miejscem wielowymiarowego roz-
woju osobistego, dojrzewania i�spełniania siebie27 oraz przesyco-
na troską i�szacunkiem wobec środowiska (por. nn. 124-128). 

Kryzys ekologiczny jest bardzo mocno uwarunkowany 
kryzysem etyczno-kulturowym oraz duchowym współczesności (por. 
nn. 119, 162).

W�tym kontekście niepokojąca jest też słabość reakcji za-
równo poszczególnych krajów, jak i�polityki międzynarodo-
wej, podporządkowanej technologii i� fi nansom, oraz zwią-

27 Na temat tego aspektu przedmiotowego pracy ludzkiej zob. Jan Paweł 
II, Encyklika Laborem exercens (14 września 1981), n. 6.
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zana z� tym manipulacja informacyjna (por. nn. 31, 54). Ta 
jakaś globalizacja obojętności (por. nn. 14, 15, 52) oraz brak 
kultury niezbędnej, by stawić czoło temu kryzysowi (por. n. 
53), sprawia, że ekologia staje się często „powierzchowna czy 
pozorna, która umacnia pewną ospałość i�bezmyślną nieod-
powiedzialność” (n. 59). 

Encyklika wielokrotnie używa słowa grzech. Nietrudno bo-
wiem zauważyć, że kryzys ekologiczny jest w�dużej mierze 
kryzysem etycznym, że w�gruncie rzeczy tym elementem de-
struktywnym, ze strony człowieka, jest właśnie grzech: zanie-
dbania w�realizacji powierzonej mu przez Boga misji wobec 
stworzenia, egoizm (por. nn. 36, 50), brak miłości w�stosun-
ku do Boga, do innych ludzi i�do środowiska, w�którym żyje-
my, skrajny i�selektywny konsumpcjonizm, marnotrawstwo 
produkowanej żywności (por. n. 50). „Degradacja środowi-
ska przyrodniczego i�ludzkiego oraz degradacja etyczna są ze 
sobą ściśle powiązane” (n. 56). Wewnętrzny nieład w� czło-
wieku przejawia się także w�jego relacjach z�całym stworze-
niem. „Dlatego konieczne jest połączenie troski o�środowisko 
ze szczerą miłością do człowieka i�z�ciągłym zaangażowaniem 
wobec problemów społeczeństwa” (n.�91).

KONIECZNOŚĆ EKOLOGII INTEGRALNEJ. Ekologia więc, 
by była naprawdę twórcza, musi z�konieczności być ekologią 
integralną. Dotyczyć powinna nie tylko środowiska, ale i�ży-
cia codziennego nas samych (naszego stosunku do Boga, do 
innych ludzi i�do środowiska), życia gospodarczego i�społecz-
nego, uwzględnienia dobra wspólnego oraz dobra przyszłych 
pokoleń, kultury, sprawiedliwości. Wszystkie te aspekty są ze 
sobą ściśle połączone i�współzależne. Także niedawno, pod-
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czas Międzynarodowej Konferencji Saving our Common Home 
and the Future of Life on Earth, która miała miejsce w�Waty-
kanie w�dniach 5-6 lipca 2018 z�okazji trzeciej rocznicy En-
cykliki Laudato sì, papież Franciszek powiedział: „Wyrażam 
nadzieję, że zaniepokojenie stanem naszego wspólnego domu 
przełoży się na systematyczne i� wspólne działania na rzecz 
ekologii integralnej”28.

ŚRODKI ZARADCZE. Wobec tej sytuacji należy postawić sobie 
pytanie o�środki, którymi można zaradzić temu stanowi rzeczy.

Encyklika Laudato sì nalega bardzo mocno na dialog na 
temat środowiska w�polityce międzynarodowej (por. nn. 34, 37), 
bo właściwe rozwiązania muszą brać pod uwagę perspektywę 
globalną problemu, jak również na dialog w�wymiarze ogól-
nonarodowym i�lokalnym. Nie powinien on skupiać się jedynie 
na doraźnych rezultatach, lecz musi być skierowany na dale-
kowzroczne programy i�obejmować wszystkie aspekty zwią-
zane z�ekologią, czyli powinien być interdyscyplinarny. Poza 
tym ma być przejrzysty i, w�procesach decyzyjnych, wolny 
od jakiejkolwiek presji gospodarczej lub politycznej. Ten dia-
log nie powinien wykluczać udziału religii, gdyż same na-
uki empiryczne nie wyjaśniają pełnego wymiaru życia i�istoty 
wszystkich stworzeń. Co więcej, religia daje chrześcijanom 

28 W� tym wystąpieniu Papież powiedział też: „Szczyt Klimatyczny 
COP24, który ma się odbyć w�grudniu (2018) w�Katowicach w�Polsce, może 
być kamieniem węgielnym na drodze wytyczonej przez Porozumienie Pa-
ryskie z�2015 roku”. W�Konferencji, o�której mówimy, uczestniczyli także 
przedstawiciele z�Polski, m.in. minister przedsiębiorczości i�technologii Ja-
dwiga Emilewicz oraz wiceminister środowiska i�zarazem prezydent COP24 
Michał Kurtyka. 
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wspaniałą motywację, by zatroszczyć się o�przyrodę i�innych 
ludzi (por. nn. 64, 200) oraz umacnia człowieka moralnie do 
poświęcenia się i�życzliwości.

Oczywiście sama dyskusja i�ewentualne decyzje czy normy 
prawne nie wystarczą. Trzeba przede wszystkim odnowy mo-
ralnej człowieka, wyzbycia się egoizmu, chciwości, wzmocnie-
nia poczucia odpowiedzialności, sprawiedliwości i� braterstwa 
(por. n. 70), miłości do człowieka i�natury (por. n. 77), a�także 
uświadomienia sobie własnej roli we wszechświecie (por. n. 75), 
właściwego rozumienia wolności (por. n. 79), przezwyciężenia 
relatywizmu (por. nn. 122-123); świadomości o�powszechnym 
przeznaczeniu dóbr (por. nn. 93-95). Jednym słowem, potrzeba 
jakiejś solidnej rewolucji etyczno-kulturowej (por. n. 105 i�n. 
114), nawrócenia ekologicznego (por. nn. 19, 216). Encyklika 
jasno konstatuje: „Nie da się utworzyć nowej relacji z�naturą bez 
odnowionego człowieka” (n. 118), czyli – by posłużyć się słowa-
mi św. Jana Pawła II – dzisiaj „zagadnienie degradacji środo-
wiska wiąże się z�potrzebą zmiany zachowań każdego z�nas”29. 
W�tej perspektywie rola religii, której poświęcona jest końco-
wa część Encykliki (por. nn. 216-245) jest nie do przecenienia. 
Nic dziwnego, że w�tym kontekście Papież pisze: „W�każdym 
przypadku trzeba wzywać wierzących, by żyli zgodnie ze swoją 
wiarą i�nie zaprzeczali jej swoimi czynami” (n. 200). 

Ogromną rolę w�tym przedmiocie może odgrywać eduka-
cja30, która powinna zawierać „krytykę «mitów» nowoczes-

29 Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2011, n. 11. Zob. Encyklika Laudato 
sì, n. 206. 

30 Przeczytałem gdzieś niebezpodstawne zdanie angielskiego pisarza 
Herberta George’a�Wellsa (1866-1946): „cywilizacja to wyścig między edu-
kacją a�katastrofą”.
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ności opartej na rozumie instrumentalnym (indywidualizm, 
nieograniczony postęp, konkurencja, konsumpcjonizm, ry-
nek bez zasad), a�także przywrócić różne poziomy równowagi 
ekologicznej: tej wewnętrznej z�samym sobą, solidarnej z�in-
nymi, naturalnej ze wszystkimi istotami żywymi, duchowej 
z�Bogiem” (n. 210), ma nie tylko informować, lecz także wy-
twarzać nawyki, motywować, kształtować pewien styl życia 
(por. n. 211), sumienie (por. n. 214), uwrażliwiać na piękno 
(por. n. 215). Sądzę, że gdy chodzi o�wychowanie młodego 
pokolenia, to pozostawia ono dzisiaj bardzo dużo do życzenia. 
Mając na uwadze narzucające się w�tej dziedzinie różne prądy 
ideologiczne, myślę, iż w� sposób szczególny zagrożona jest 
ekologia człowieka.

Warto w�tym względzie odnotować lapidarne zdanie św. 
Jana Pawła II: „Istotny sens […] «panowania» człowieka 
w�świecie widzialnym, zadanym mu przez samego Stwórcę, 
leży w�pierwszeństwie etyki nad techniką, w�prymacie oso-
by w� stosunku do rzeczy, w� pierwszeństwie ducha wobec 
materii”31.

KONIECZNOŚĆ INTEGRACJI WIEDZY W KWESTII 
OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Myślę, że to co powiedziałem o� spojrzeniu Kościoła – 
i�w�dużej mierze nie tylko Kościoła – na problem ekologii, 
skutków degradacji środowiska w�życiu człowieka i�społecz-
ności oraz złożoności problemu, jest jakimś potwierdzeniem, 

31 Encyklika Redemptor hominis, n. 16, akapit 1. Zob. też Przemówienie 
wygłoszone w�siedzibie UNESCO, Paryż 2 czerwca 1980, n. 22.
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w�tej dziedzinie, słuszności obawy wyrażonej w�zacytowanym 
na początku zdaniu Jego Magnifi cencji Rektora oraz uwag 
uczynionych w�pierwszej części mego wystąpienia o�zagroże-
niach fragmentaryzacji wiedzy i�związanej z�tym konieczno-
ści szukania sensu oraz brania pod uwagę integralnego dobra 
człowieka. 

W� Encyklice Laudato sì powiedziano na ten temat na-
prawdę dużo. Zacytuję stwierdzenia najbardziej wymowne 
w�tym względzie: „Specjalizacja właściwa technologii pociąga 
za sobą duże problemy z�postrzeganiem całości. Fragmenta-
ryzacja wiedzy spełnia swoją funkcję, kiedy osiąga konkret-
ne zastosowania, ale często prowadzi do utraty sensu całości, 
powiązań istniejących między rzeczami, szerokiej perspekty-
wy […], zwłaszcza do problemów środowiska i�ubogich […] 
nie można podchodzić z�jednego tylko punktu widzenia lub 
kierując się interesami jednego typu. Nauka, która preten-
duje do rozwiązania ważnych kwestii, powinna koniecznie 
uwzględniać to wszystko, co zrodziło ludzkie poznanie w�in-
nych dziedzinach wiedzy, łącznie z�fi lozofi ą i�etyką społecz-
ną” (n. 110). „Żadnego działania w�jednej dziedzinie ekosy-
stemu nie można pomijać bez uwzględnienia jego wpływu 
na inne dziedziny” (n. 131). „Dziś analiza problemów śro-
dowiskowych jest nierozerwalnie związana z�analizą sytuacji 
człowieka, rodziny, pracy, kontekstu urbanistycznego oraz 
relacji każdej osoby z�samą sobą, co nie pozostaje bez wpły-
wu na pewien sposób kontaktu z�innymi i�ze środowiskiem. 
Istnieje interakcja pomiędzy ekosystemami a�różnymi świa-
tami odniesień społecznych, a�zatem po raz kolejny okazuje 
się, że «całość jest ważniejsza niż część»” (n. 141). Ponieważ 
„wszystko jest ze sobą powiązane […], wiedza fragmenta-
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ryczna i� izolowana może stać się formą ignorancji, jeśli nie 
łączy się z�szerszą wizją rzeczywistości” (n. 138). 

W� kontekście organizmów modyfi kowanych genetycz-
nie papież Franciszek zauważa: „Konieczne jest zapewnienie 
debaty naukowej i� społecznej, która byłaby odpowiedzialna 
i� szeroka, zdolna do wzięcia pod uwagę wszystkich dostęp-
nych informacji i� nazywania rzeczy po imieniu. Czasami nie 
ujawnia się wszystkich dostępnych informacji, selekcjonując je 
według własnych interesów, czy to politycznych, czy to ekono-
micznych, czy to ideologicznych. Utrudnia to wypracowanie 
osądu wyważonego i�roztropnego w�różnych kwestiach […]. 
Trzeba przygotować miejsca do debaty, w�której wszyscy w�ja-
kiś sposób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowani (rolni-
cy, konsumenci, władze, naukowcy, producenci nasion, lud-
ność mieszkająca w�pobliżu pól, gdzie dochodzi do zwalczania 
szkodników za pomocą substancji chemicznych, oraz inni) mo-
gliby przedstawić swe problemy lub zyskać dostęp do szero-
kiej i�wiarygodnej informacji, by podjąć decyzje na rzecz dobra 
wspólnego, obecnego i�przyszłego” (n. 135). „Fundamentalne 
[bowiem] znaczenie ma poszukiwanie rozwiązań integralnych, 
uwzględniających interakcje systemów przyrodniczych między 
sobą oraz z�systemami społecznymi. Nie ma dwóch odrębnych 
kryzysów, jeden środowiskowy, a�drugi społeczny, ale istnieje 
jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny” (n. 139). 

Traktując zaś o�konieczności dialogu nauki z�religią, nasz 
dokument dodaje: „Konieczny jest również dialog między sa-
mymi naukami, ponieważ każda z�nich jest zwykle zamknięta 
w�granicach swego własnego języka, a�specjalizacja prowadzi 
do izolacji i�absolutyzacji swej wiedzy. Uniemożliwia to właś-
ciwe podejście do problemów środowiska. Równie konieczny 
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jest otwarty i� przyjazny dialog pomiędzy różnymi ruchami 
ochrony środowiska, nie brakuje bowiem między nimi walk 
ideologicznych. Powaga kryzysu ekologicznego wymaga od 
nas wszystkich myślenia o�dobru wspólnym i�podążania dro-
gą dialogu, wymagającego cierpliwości, ascezy i�wielkodusz-
ności” (n. 201)32. 

KONKLUZJA

Konkludując, chciałbym jeszcze raz podkreślić dwie rzeczy:

ZASADNICZE PRAWDY czy zasady dotyczące ekologii znaj-
dują się już na pierwszych stronach Pisma Świętego i�dlatego, 
zwłaszcza w�nauce Kościoła, były one tą najgłębszą podstawą 
nieustannej refl eksji, gdy chodzi o�ocenę konkretnych sytua-
cji i�zaangażowań w�tej dziedzinie.

PROBLEM JEST OBECNIE BARDZO ZŁOŻONY i�często nie jest 
łatwo, gdy chodzi o�ekologię, rozstrzygnąć, czy jakieś zacho-
wania służą czy szkodzą człowiekowi, w� jakim stopniu słu-
żą, a�w�jakim szkodzą, czy też ocenić wagę różnych aspektów 
działań w�tej dziedzinie. Niemniej jednak nie pomaga rozwią-
zaniu tego problemu zamykanie się jedynie w�swojej dziedzi-
nie wiedzy, bez należnego dialogu z�innymi. Należy wziąć pod 
uwagę integralną wizję rzeczywistości, mając na względzie 
wszystkie aspekty problemu i�całościowego dobra człowieka.

32 Zob. ponadto Encyklika Laudato sì, nn. 14, 60-61.
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CURRICULUM VITAE

Zenon Grocholewski urodził się w�Bródkach (woj. poznań-
skie) 11 października 1939; syn Stanisława i�Józefy z�domu 
Stawińskiej. Jest trzecim z�czworga rodzeństwa.

Odbywszy studia fi lozofi czno-teologiczne w� Arcybisku-
pim Seminarium Duchownym w� Poznaniu (1957-1963), 
otrzymał święcenia kapłańskie 26 maja 1963 roku z� rąk 
arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Przez pierwsze trzy lata 
kapłaństwa pracował jako wikariusz w� parafi i Chrystusa 
Odkupiciela w�Poznaniu. W�1966 roku rozpoczął studia na 
Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu 
Gregoriańskiego w�Rzymie, uwieńczone dwa lata później li-
cencjatem (polskie magisterium), nagrodzonym złotym me-
dalem (Uniwersytetu), a�w�roku 1972 doktoratem, także na-
grodzonym złotym medalem (Papieskim)1. Ponadto w�1974 
roku ukończył trzyletnie Studium Rotalne, zdobywając ty-
tuł Adwokata Rotalnego. Podczas studiów rzymskich odbył 
kursy językowe we Francji i�w�Niemczech oraz udzielał się 

1 Na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim był zwyczaj, że na każdym 
Wydziale, przy udzielaniu stopni akademickich, spośród studentów którzy 
otrzymali najwyższy stopień (summa cum laude) – jeżeli tacy byli – jeden 
otrzymywał nagrodę specjalną w� postaci złotego medalu. Przy udzielaniu 
licencjatu był to złoty medal Uniwersytetu, zaś przy udzielaniu doktoratu – 
złoty medal od Ojca Świętego.
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w�pracy duszpasterskiej w� różnych parafi ach w�Niemczech 
i�we Włoszech.

Od października 1972 do listopada 1999 roku pracował 
w� Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej: pełnił 
obowiązki notariusza (1972-1977) oraz kanclerza (1977-
1980). W�latach 1980-1982 był kanclerzem, 1982-1998 se-
kretarzem, a�od 5 października 1998 do 15 listopada 1999 
roku prefektem. 

W�międzyczasie 6 grudnia 1977 roku mianowany kape-
lanem Jego Świątobliwości; 21 grudnia 1982 biskupem ty-
tularnym Agropoli; 6 stycznia 1983 roku otrzymał święcenia 
biskupie z�rąk Jana Pawła II. Do godności arcybiskupiej zo-
stał podniesiony16 grudnia 1991 roku.

Od 15 listopada 1999 do 8 czerwca 2015 roku jego głów-
ną pracą było sprawowanie funkcji prefekta Kongregacji 
Edukacji Katolickiej (8 czerwca 2015 przeszedł na emerytu-
rę). Podczas pełnienia tej funkcji 21 lutego 2001 roku papież 
Jan Paweł II kreował go kardynałem na konsystorzu. Jako 
diakonię otrzymał  kościół „San Nicola in Carcere”. W�2011 
roku został podniesiony do godności kardynała-prezbitera, 
a�kościół „San Nicola in Carcere” został mu przyznany „pro 
hac vice” (tytuł prezbiterski).

Oprócz pracy w�Najwyższym Trybunale Sygnatury Apo-
stolskiej i�następnie w�Kongregacji Edukacji Katolickiej pia-
stował różne inne funkcje zarówno w�Kurii Rzymskiej, jak 
i�na wyższych uczelniach w�Wiecznym Mieście.
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PRACA W KURII RZYMSKIEJ

1982 udział w� siedmioosobowej Komisji, która z� Ojcem 
Świętym studiowała projekt nowego Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego

1983-1985 członek Komisji studiującej wraz z�Ojcem Świę-
tym projekt reformy Kurii Rzymskiej

1983-1999 członek Komisji Dyscyplinarnej Kurii Rzymskiej
1984-2000 konsultor Papieskiej Rady do interpretacji Teks-

tów Legislacyjnych (od 2000 roku jest członkiem Rady)
1988-1999 przewodniczący Komisji dotyczącej Adwokatów 

Stolicy Apostolskiej i�przy Kurii Rzymskiej
1989-2001 członek Papieskiego Komitetu Międzynarodo-

wych Kongresów Eucharystycznych
1998-1999 prezes Sądu Kasacyjnego Państwa Watykańskiego
2000 członek Komisji prawnej utworzonej „ad hoc” do prze-

studiowania nowego „Prawa Fundamentalnego” Państwa 
Watykańskiego, zaaprobowanego przez Ojca Świętego 26 
listopada 2000.

W�latach 1999-2013 był także prezesem Papieskiego Dzie-
ła Powołań Kapłańskich, prezesem Permanentnej Komisji 
Interdykasterialnej dotyczącej Formacji Kandydatów do 
Święceń oraz prezesem Permanentnej Komisji Interdyka-
sterialnej ds. Równomiernego Rozmieszczenia Kapłanów 
w�Świecie.

2003-2010 członek Rady Specjalnej dla Oceanii Sekretariatu 
Generalnego Synodu Biskupów

2005-2016 członek Kongregacji Kultu Bożego i�Dyscypliny 
Sakramentów

2006-2017 członek Kongregacji Ewangelizacji Narodów
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2010-2012 członek Komitetu koordynującego obchody 
dwudziestolecia publikacji Katechizm Kościoła Katolickiego. 

OBECNIE NADAL JEST członkiem Kongregacji Biskupów 
(od 1999), Papieskiej Rady do interpretacji Tekstów Legi-
slacyjnych (od 2000), Kongregacji Doktryny Wiary (od 
2001) oraz sędzią Najwyższego Trybunału Sygnatury Apos-
tolskiej (od  2006), członkiem Kolegium przy Kongregacji 
Doktryny Wiary do rozpatrywania rekursów w�sprawie „de-
licta gra viora” (od 2015) i�sędzią Sądu Kasacyjnego Państwa 
Watykańskiego (mianowany 3 czerwca 2017 na rok sądowy 
2016-2017; 11 października 2017 na rok sądowy 2017-
2018; 28 września 2018 na rok sądowy 2018-2019). 

SPRAWOWANE FUNKCJE AKADEMICKIE

1974-1982 współpracował z�prof. Ignacio Gordonem w�or-
ganizowaniu międzynarodowych kursów „Renovationis 
canonicae pro iudicibus” na Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim

1975-19992 wykładał na Wydziale Prawa Kanonicznego Pa-
pieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, prowadząc kur-
sy z�kanonicznego prawa procesowego (początkowo także 
małżeńskiego)

1980-1984 wykładał kanoniczne prawo administracyjne na 
Wydziale Prawa kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu 
Lateraneńskiego w�Rzymie

2 Zakończył w�maju 1999 roku ze względu na urząd prefekta Sygnatury 
Apostolskiej.
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1986-1998 był profesorem w�Studium Rotalnym w�Rzymie 
(wykładał sprawiedliwość administracyjną)

1999-2015 był Wielkim Kanclerzem: Papieskiego Uniwer-
sytetu Gregoriańskiego oraz złączonego z�nim Papieskie-
go Instytutu Biblijnego, Papieskiego Instytutu Muzyki 
Sakralnej, Papieskiego Instytutu Archeologii Chrześcijań-
skiej, Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i�Islamisty-
ki oraz Patronem Papieskiego Wyższego Instytutu Łaciny.

Poza tym wygłaszał referaty podczas kongresów i�sympo-
zjów międzynarodowych i�krajowych w�różnych państwach 
(w�wielu z�nich wielokrotnie i�w�różnych miejscowościach): 
Włochy, Polska, Francja, Niemcy, Holandia, Austria, Hiszpa-
nia, Portugalia, Szwajcaria, Słowacja, Czechy, Malta, Węgry, 
Rumunia, Chorwacja, Albania, Bośnia i�Hercegowina, Ser-
bia, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kanada, Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej, Brazylia, Argentyna, Kolumbia, Chile, 
Wenezuela, Meksyk, Republika Dominikańska, Tajwan, Taj-
landia, Filipiny, Indie, Korea Południowa, Liban, Republika 
Demokratyczna Konga, Angola, Kenia, Kamerun, Izrael.

MA W� DOROBKU około 1500 publikacji (wraz z� tłuma-
czeniami na inne języki i� reedycjami) w�15 (20)3 językach: 
włoskim, łacińskim, polskim, słowackim, niemieckim, an-
gielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, rosyjskim, 
czeskim, węgierskim, chorwackim, białoruskim, rumuńskim. 

3 Także jeden artykuł po chińsku (referat z�okazji otrzymania doktoratu 
h.c.), jeden mały artykuł w� języku holenderskim, jedno kazanie w� języku 
maltańskim, jedna publikacja w�języku albańskim, kilka drobnych publika-
cji w�języku tai oraz wstęp do jednego z�albumów po ormiańsku. 
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Są to publikacje naukowe (artykuły, recenzje), zwłaszcza 
z�dziedziny kanonicznego prawa procesowego i�małżeńskie-
go, a�także od 2000 roku, z�dziedziny edukacji oraz publika-
cje popularnonaukowe i�o�charakterze pastoralnym.

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque 
probatione, Neapol 1973. 

Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem, vol. 
I�(współautor I. Gordon), Roma 1977, vol. II, Roma 1980. 

Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, 
Città del Vaticano 1984 (red. Z. Grocholewski, V. Cárcel). 

Štúdie z�procesného kanonického práva, Spišská Kapitula 1995.
Filozofi a prawa w�nauczaniu Jana Pawła II, Poznań 1996 (wy-

dane także jako artykuł lub broszurka, w�językach: wło-
skim – dwa wydania, francuskim, hiszpańskim, portugal-
skim, angielskim, słowackim, węgierskim i�białoruskim).

Postup pri preložení a�odvolaní farára, Bratislava 1999.
Tanulmányok az egyházi házasság- és perjogról, Budapest 2000.
Univerzita a�Cirkev na začiatku tretieho milénia, Spišská Kapi-

tula – Ružomberok 2002 (przetłumaczone na portugalski 
i�poszerzone, São Paulo 2004).

Jan Paweł II w�służbie Kościołowi i�Światu, Poznań 2003. 
Juan Pablo II el Magno. Una personalidad que es un reto, Bogotá 

2005.
La legge naturale nella dottrina della Chiesa, a�cura di L. Cirillo, 

Consult-Editore, Roma 2008 (przetłumaczone w� formie 
artykułu na język francuski, polski, hiszpański i�w�formie 
książkowej na język rosyjski i�słowacki).



» 71 «

Umysł otwarty na wiedzę, serce – na dobro (wywiady),Wyższa 
Szkoła Kultury Społecznej i�Medialnej, Toruń 2008.

Świadectwo Słowa, Ciechocinek 2008. 
Refl eksje na temat prawa, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 

2009.
Universitatea azi – Universität heute, Editura Fundaţiei pentru 

Studi Europee, Cluj-Napoca 2010. 
El signifi cado de una Universidad Eclesiástica ante la llamada a�la 

Nueva Evangelización, Pubblicationes San Dámaso – Facul-
tad de Teología (Subsidia 34), Madrid 2011.

Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. 
Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013.

Educación y fe, Universidad Católica de Salta, Salta 2013.
Katholish-Theologische Fakultäten zwischen „Autonomie” der Uni-

versität und kirchlicher Bindung, Be&Be Verlag, Heiligen-
kreuz im Wienerwald 2013 (red. Z. Grocholewski, F. Be-
china, L. Müller, M. Krutzler).

Identidad y misión de la escuela católica: el ordenamiento canóni-
co („Subsidia Canónica” 14), Ediciones Universidad San 
Dámaso, Madrid 2014.

Bł. Edmund Bojanowski w�dynamizmie twórczej miłości, Wydaw-
nictwo „Święty Wojciech”, Poznań 2014.

Ukazywać światu Chrystusa. Wywiad z� kardynałem Zenonem 
Grocholewskim przeprowadzony przez S. Jaśkiewicza, Wydaw-
nictwo Pallottinum, Poznań 2015.

Hacer Teología: fascinación y riesgos, Publicaciones Universidad 
Pontifi cia, Salamanca 2015.

Bł. Sancja Szymkowiak. Postanowiła zostać świętą, Wydawni-
ctwo „Święty Wojciech”, Poznań 2017.
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NALEŻY DO REDAKCJI następujących czasopism nauko-
wych prawa kanonicznego: „Monitor Eccelsiasticus” (Rzym), 
„Ius Matrimoniale” (Warszawa), „Folia Canonica” (Buda-
pest), „Forum Iuridicum” (Warszawa).

JEST CZŁONKIEM STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promoven-
do (od 1970)

Towarzystwo Naukowe KUL-u�(od 1983)
Society for the Law of the Oriental Churches (od 1987)
Stowarzyszenie Kanonistów Polskich (od 1992)
Associatio Winfried Schulz (od 1996), które od 2012 roku 

nosi nazwę Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht.

OD 1984 ROKU JEST POSTULATOREM sprawy beatyfi kacji 
i� kanonizacji: Edmunda Bojanowskiego, ogłoszonego bło-
gosławionym przez Jana Pawła II w�Warszawie 13 czerwca 
1999, oraz siostry Sancji (Janiny) Szymkowiak (od 1985), 
ogłoszonej błogosławioną przez Jana Pawła II w� Krakowie 
18 sierpnia 2002.

GŁÓWNE TYTUŁY HONOROWE

Honorowy członek Papieskiej Akademii św. Tomasza z�Akwi-
nu (od 2001) i�Papieskiej Akademii Teologicznej (od 2001)

Honorowy obywatel miast: Trenton, stolicy New Jersey w�USA 
(1988); Princeton, New Jersey w�USA, znanego z�Uniwer-
sytetu, na którym wykładał Einstein, gdzie też jest pochowa-
ny (1992); Agropoli we Włoszech (1992); Levočy na Słowa-
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cji (1997); Poznania (2006); Ciechocinka (2006); Spezzano 
Albanese we Włoszech (2012); Lwówka Wlkp. (2017)

Honorowy członek: Stowarzyszenia Kanonistów Słowacji 
(1992), Stowarzyszenia Kanonistów Włoskich (1998), 
Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (1999)

Członek komitetu honorowego redakcji Ilustrowanego Słow-
nika Biografi cznego Polonii Świata, przygotowywanego we 
Francji pod redakcją Z. A. Judyckiego (od 1992)

Honorowy członek polskiego Klubu Zbieraczy Znaczków 
o�Tematyce Religijnej „Święty Gabriel” (1997)

Honorowy członek Stowarzyszenia „Szlachta Wielkopolska”, 
Poznań (2015)

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, 
Częstochowa (2017)

ODZNACZENIA, NAGRODY, GODNOŚCI
(oprócz złotych medali za licencjat i za doktorat)

Medal „Za zasługi dla Archidiecezji” przyznany przez Arcy-
biskupa Poznańskiego (1975)

Medal Honorowy „Polonia Semper Fidelis” za zasługi dla bio-
grafi styki polonijnej (1998)

Doktorat honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w�War-
szawie (1998)

Doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go (1999)

Wielki Medal św. Gorazda – najwyższe odznaczenie Mini-
sterstwa Edukacji na Słowacji – za zasługi w� dziedzinie 
rozpowszechniania wiedzy na Słowacji i�o�Słowacji (2000)

Doktorat honoris causa Uniwersytetu w�Passau, Niemcy (2001)
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Doktorat honoris causa Uniwersytetu w� Glasgow, Szkocja 
(2001)

Statuetka „Złotego Hipolita” oraz godność „Wybitna Oso-
bowość Pracy Organicznej” przyznane przez Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego w�Poznaniu (2001)

Tytuł „Wybitny Wielkopolanin” przyznany przez kapitu-
łę�dziennikarzy „Naszej Wielkopolski” (2001)

Złoty Medal za Zasługi („Medaglia d’oro al merito”), przy-
znany przez Stowarzyszenie Kulturowe „Nuovo Club 
Roma 2000” (2002)4

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Komeńskiego w�Braty-
sławie, Słowacja (2002)

Doktorat honoris causa Papieskiego Uniwersytetu Katolickie-
go w�Buenos Aires, Argentyna (2002)

Doktorat honoris causa Uniwersytetu „Fu Jen” w�Tajpej, Taj-
wan (2003)

Wielki Krzyż Orderu Zasłużonych dla Chile (Gran Cruz de 
la Orden al Mérito de Chile), uroczyste wręczenie w�Am-
basadzie Chile w�przy Stolicy Świętej w�Rzymie (2004)5

Doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w�Poznaniu (2004)

4  Z� następującą motywacją: La decisione è motivata dalla considera-
zione dei SUOI particolari meriti, acquisiti per l’importante attività svolta 
presso il SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA 
fi no a� ricoprire la massima carica di PREFETTO, nonché come studioso 
del DIRITTO. A� tutto questo si aggiunge l’impegno autorevole e quali-
fi cato che l’EMINENZA VOSTRA sta sviluppando nel delicato campo 
dell’EDUCAZIONE  CATTOLICA NEL MONDO.

5 „Orden al Mérito de Chile” w�stopniu „Gran Cruz” jest najwyższym 
odznaczeniem Chile, przyznany przez prezydenta i� ministra spraw zagra-
nicznych.
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Medal prof. Leonarda Lorentowicza za wybitne zasługi dla 
centrum uzdrowiskowego w�Ciechocinku, przyznany przez 
Kapitułę Stowarzyszenia Przyjaciół Ciechocinka (2004)

Wielki Krzyż Orderu Zasłużonych dla Republiki Federalnej 
Niemiec (Das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schul-
terband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deu-
tschland), uroczyste wręczenie w� Ambasadzie Republiki 
Federalnej Niemiec przy Stolicy Świętej w�Rzymie (2005)

Międzynarodowa Nagroda Bonifacy VIII (Premio Interna-
zionale Bonifacio VIII) od Accademia Bonifaciana, Ana-
gni, Włochy (2005)

Wielki Krzyż – Wybitna Osobowość Akademicka (Gran 
Cruz – Excelencia Académica) przyznany przez Akademię 
Hiszpanoamerykańską Nauk Humanistycznych i�Ścisłych 
w�Bogocie, Kolumbia (2005). Równocześnie został mia-
nowany członkiem honorowym Akademii

Wielki Krzyż Fundacji Uniwersyteckiej św. Marcina (Gran 
Cruz de La Fundación Universitaria San Martín), Bogotá, 
Kolumbia (2005)

Dyplom uznania przyznany przez The National Shrine of 
Our Lady of Częstochowa (Doylestown PA, USA) z�okazji 
Złotego Jubileuszu Sanktuarium (2005)

Tytuł „Amicus Fundacji” za aktywność na rzecz Osób Niepełno-
sprawnych, przyznany przez Fundację Inicjatyw na korzyść 
Niepełnosprawnych „Pro Omnibus”, Ciechocinek (2005)

Statuetka PFRON przyznana przez Zarząd Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, War-
szawa (2005)

Medal „Ad Perpetuam Rei Memoriam” Wojewody Wielko-
polskiego (2005)
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IV Międzynarodowa Nagroda „Giuseppe Sciacca”: katego-
ria „Premio Cultura” (nagroda w�zakresie kultury), Rzym 
(2005)

Nagroda Fundacji Serra International 2006 (Serra Interna-
tional Award 2006), Chicago (2006)

Złoty Medal „Labor Omnia Vincit” Towarzystwa im. Hipoli-
ta Cegielskiego, Poznań (2006) i�godność członka honoro-
wego Towarzystwa

Doktorat honoris causa Uniwersytetu w�Bukareszcie, Rumu-
nia (2006)

Dyplom uznania za wspieranie Kościoła Grecko-Katolickiego 
nadany z�okazji 150. rocznicy utworzenia Eparchii Gherla-
-Armenopoli, Rumunia (2006)

Złota Odznaka za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki przyznana 
przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Filatelistów, Warszawa (2007)

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Josip Juraj Strossmayer 
w�Osijeku, Chorwacja (2007).

Medal „Zasłużony dla Diecezji Włocławskiej”, Włocławek 
(2007)

Filister Honorowy Korporacji Akademickiej Magna-Polonia, 
Poznań-Rzym (2007)

Nagroda Międzynarodowa „Domenico Aliquò” (VII wyda-
nie), Rzym (2007)

Tytuł „Przyjaciela Szkół� Katolickich w� Polsce” przyznany 
przez Zarząd Rady Szkół Katolickich i�przekazany podczas 
XVIII Forum Szkół Katolickich w�Częstochowie (2007)

Doktorat honoris causa „of Humane Letters” Fordham Uni-
versity, New York (2008)
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2008 Catholic School Executive Leadership Award przyznana 
przez Graduate School of Education and the Centre for 
Catholic School Leadership at Fordham University (in 
Grateful Recognition of the Commitment to Catholic Ed-
ucation throughout the World), New York (2008)

Odznaka miasta Reggiano Gravina (Cosenza) we Włoszech 
„per il prezioso contributo in favore dell’Associazione 
Gian Vincenzo Gravina”, Rzym (2008)

Doktorat honoris causa Uniwersytetu  Babeş Bolyai w�Cluj-
Napoca, Rumunia (2009)

Oznaka i� dyplom „Westerplatte – za zasługi” przyznany 
przez Zarząd Krajowy Rodziny Westerplatczyków-Hu-
balczyków, Ciechocinek (2009)

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Katolickiego Goiás, 
Brazylia (2009)

„Złoty Laur” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ol-
sztyn (2009)

Krzyż Komandorski z� Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
wręczony w� Ambasadzie Polskiej przy Stolicy Świętej 
w�Rzymie (2009)

Medal „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia” 
przyznany i� wręczony przez Prezydenta Miasta Wrocła-
wia, Wrocław (2009)

„Laur Akademicki” Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu (2009)

„Commandeur des Palmes académiques” Ministerstwa Edu-
kacji Francji, wręczony w� Aix-en Provence – najwyższe 
odznaczenie francuskie dotyczące nauczania publicznego 
(2009)
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Medal „Sixième centenarie de la fondation de l’Université 
d’Aix 1409-2009” przyznany i�wręczony przez Prezyden-
ta Uniwersytetu (2009)

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Katolickiego San Vin-
cente Mártir w�Walencji, Hiszpania (2009)

Doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Wschod-
niej Afryki (The Catholic University of Eastern Africa) 
w�Nairobi, Kenia (2010)

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Katolickiego Péter 
Pázmány w�Budapeszcie, Węgry ( 2010)

Medal XXX-lecia Restytucji Orderu św. Stanisława BM za 
„działalność charytatywną”, przyznany przez Wielkiego 
Przeora Polski, Poznań (2009)

Medal okolicznościowy (autorstwa prof. Józefa Stasińskie-
go) za aktywną działalność w�budowie pomnika Hipolita 
Cegielskiego w�Poznaniu w�latach 2005-2009 przyznany 
przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w�Poznaniu 
(2009)

Komandoria „Missio reconciliationis”, przyznany przez Za-
rząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecz-
nego „Misja Pojednania”, Ciechocinek (2010)

Nagroda Międzynarodowa „Mons. Pompeo Sarnelli” (w�dzie-
dzinie kościelnej)6, Bisceglie, Włochy (2010) 

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Al. I. Cuza w�Iasi, Ru-
munia (2010)

6 Nagroda jest przyznawana corocznie wybitym osobistościom z�nastę-
pujących dziedzin: kościelnej, polityki, literatury, nauki, archeologii, medy-
cyny, wojskowości, kultury, architektury, mediów, aktywności artystycznej 
i�sprawiedliwości społecznej.
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Doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w�Katowicach 
(2010)

Statuetka Honorowego Przyjaciela „Słowików Poznańskich”, 
Poznań (2010)

Nagroda miasta Reggiano Grovina, Włochy (2012)
Doktorat honoris causa w�prawie Uniwersytetu Katolickiego 

del Táchira w�San Cristóbal, Wenezuela (2012)
Nagroda Międzynarodowa „Tu es Petrus” przyznana przez 

Katolickie Stowarzyszenie Międzynarodowe „Tu es Pe-
trus”, Battipaglia, Włochy (2012)

Medal okolicznościowy (autorstwa J. Stasińskiego) wybity 
staraniem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w�Po-
znaniu na okoliczność 50 lat kapłaństwa kardynała Ze-
nona Grocholewskiego jako wybitnej osobowości pracy 
organicznej (2013)

Nagroda im ks. Idziego Radziszewskiego za całokształt dzia-
łalności w�duchu humanizmu chrześcijańskiego, przyzna-
na przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II w�Lublinie (2013)

Doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu w� Salta, 
Argentyna (2013)

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Katolickiego w�Ružom-
berku, Słowacja (2013)

Nagroda Prezydenta miasta Ružomberok, Słowacja (2013)
Nagroda im. Bogdana Jańskiego przyznana przez Konwent 

Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (2013)
Doktorat honoris causa „Scientiae” Papieskiego Uniwersytetu 

w�Valparaiso, Chile (2013)
Medal okolicznościowy (autorstwa prof. Krzysztofa Jakubi-

ka), za aktywne wspieranie działalności Towarzystwa im. 
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Hipolita Cegielskiego, w�200. rocznicę urodzin jego Pa-
trona, Poznań (2013)

Złoty Medal „Bene Merenti” Zasłużony dla Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w�Krakowie (2014)

Międzynarodowa nagroda im. Ojca Pio z� Pietrelcina, XIV 
wydanie, Morcone, Włochy (2014)

Krzyż Rycerski Orderu Świętego Stanisława, Poznań 2014.
Tytuł „Znakomitego Gościa” („Huésped Distinguido”) na-

dany przez Prezydenta miasta Salamanka, Hiszpania 
(2015)

Złoty Medal za zasługi dla Związku Ofi cerów Rezerwy Rze-
czypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Poznań (2015)

Złoty Medal Honorowy „Verba docent – exempla trahunt” 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Poznań (2015)

„Riconoscimento Giovanni Paolo II” (IV wydanie) przyznane 
przez Stowarzyszenie Jana Pawła II (l’Associazione Gio-
vanni Paolo II), Bisceglie, Włochy (2015)

Medal okolicznościowy za aktywną działalność na rzecz bu-
dowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w�Poznaniu 
w� latach 2010-2015, przyznany przez Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego i�Społecznego Komitetu Budowy Po-
mnika Ignacego Jana Paderewskiego w�Poznaniu (2015)

Medal pamiątkowy 250-lecia Orderu św. Stanisława BM 
przyznany przez Wielkiego Mistrza Królewskiego Orderu 
św. Stanisława BM za „działalność charytatywną”, Poznań 
(2015)

Odznaka „Zasłużony dla Społeczności Mleczarskiej” przy-
znana przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, 
Warszawa (2015)
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Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przy-
znana przez Ministra Kultury i�Dziedzictwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa (2016)

Medal „Pro Patria” przyznany przez państwowy Urząd do 
Spraw Kombatantów i� Osób Represjonowanych, wrę-
czony uroczyście na Zamku Królewskim w� Warszawie 
(2017)

„Diamentowy Feniks 2017”, Nagroda Stowarzyszenia Wydaw-
ców Katolickich wręczona podczas 23. Targów Wydawców 
Katolickich na Zamku Królewskim w� Warszawie (2017)

Doktorat honoris causa w� prawie kanonicznym Klaus-
Mörsdorf-Studium Institut für Kanonistik der Ludwig-
Maximilians-Universität München, Niemcy (2017)

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielko-
polskiego, przyznana przez Zarząd Województwa Wielko-
polskiego, Poznań (2017)

Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława BM oraz 
Królewski Order św. Stanisława BM, Kamień Śląski (2017)

Tytuł Członka Akademii „Sapientia Mundi” przyznany przez 
Komitet Naukowy Akademii podczas II edycji Nagrody 
Piusa IX, Rzym (2018).

KSIĄŻKI DEDYKOWANE
KSIĘDZU KARDYNAŁOWI ZENONOWI GROCHOLEWSKIEMU

Illum oportet crescere. Księga Pamiątkowa dla uczczenia Kardy-
nała Zenona Grocholewskiego, red. W. Irek, G. Sokołow-
ski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wroc-
ław 2009.
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W�służbie Dobrego Pasterza, Księga Pamiątkowa ku czci Kar-
dynała Zenona Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji 
Edukacji Katolickiej, red. T. Chlipała, J. Michalewski, 
D. Ostrowski, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji 
Świdnickiej, Świdnica 2010.

„Świdnickie Studia Teologiczne”, 2010, rocznik 7, 523. Za-
dedykowane „Jego Eminencji Najdostojniejszemu Księ-
dzu Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu, Prefek-
towi Kongregacji Edukacji Katolickiej z� okazji wizyty 
w�Diecezji Świdnickiej”.

Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zeno-
ne Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio, red. 
M. Jędraszewski, J. Słowiński, Facoltà Teologica dell’Uni-
versità di Poznań, Poznań 2013.

Suprema Lex, Revista de Dereito Canônico, Suplemento Espe-
cial, Rio de Janeiro, São Paulo, 2015.  

WYBRANE PUBLIKACJE
O KARDYNALE ZENONIE GROCHOLEWSKIM 

Dudziak, J., Abp Zenon Grocholewski ambasadorem odnowy pra-
wa kanonicznego na Słowacji,  „Tarnowskie Studia Teolo-
giczne” 14 (1995-1996), s. 425-434.

Jędraszewski, M., Jan Paweł II w�Poznaniu, Pallottinum, Po-
znań 1997, ss. 340, 352-361.

Dudziak, J., Wkład Abpa Zenona Grocholewskiego do polskiej ka-
nonistyki. Przyczynek do współczesnej historii prawa kościelne-
go w�Polsce, w: Historia et Ius, Księga Pamiątkowa ku czci 
Ks. Prof. H. Karbownika, red. A. Dębiński, G. Górski, 
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Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, Lublin 1998, s. 343-351.

Góralski, W., Arcybiskup Prof. Dr Zenon Grocholewski, Laudacja 
wygłoszona na cześć abp. prof. dra Zenona Grocholewskie-
go, Prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostol-
skiej, z�okazji nadania mu tytułu doktora nauk prawnych 
honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w�Warszawie 
w�dniu 12 października 1998, „Prawo Kanoniczne” 41, 
1998, III-IV, s. 3-14.

Bibliografi a z�archívu Mons. Z. Grocholewského týkajúca sa Slo-
venska, „Ius et Iustitia” 9, Acta IX. Symposii Iuris Ca-
nonici anni 1999, Kňazský seminár biskupa Jána Voj-
taššáka, Spišská Kapitula - Spišské Podhradie 2000, 
s. 263-272.

Zarębczan, W. M., Arcybiskup Zenon Grocholewski, Materiały 
V Sympozjum Biografi styki Polonijnej, Kraków, 22-23 
września 2000, red. A. Judycka, B. Klimaszewski, Wy-
dawnictwo Czelej, Lublin 2000, s. 230-237.

Dudziak, J., Węgierskie echo kanonistycznej działalności Abpa 
Zenona Grocholewskiego w� Europie Środkowej, „Tarnowskie 
Studia Teologiczne” 19, 2000, s. 205-221; także w: „Ana-
lecta Cracoviensia” 32, 2000, 417-433.

Stasiak, M., Arcybiskup Profesor dr Zenon Grocholewski: Lauda-
cja, w: Arcybiskup Zenon Grocholewski Doktor honoris causa 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. M. Stasiak, Re-
dakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, Lublin 2001, s. 17-36; w�j. ang. tamże, s. 39-55.

Duda, J., Ľ udskosť a�právo v knihe kardinála Zenona Grocholew-
ského, „Disputationes Scientifi cae Universitatis Catholicae 
in Ružomberok” 1, 2001, II, s. 69-84.
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Schwienhorst-Schönberger, L., Pree, H., Erdő, P., Laudatio-
nes zu Ehren Sr. Eminenz Zenon Kardinal Grocholewski aus 
Anlass der Verleihung der Würde eines Dr. theol. honoris causa 
Passau, 8 Februar 2001, „De Processibus Matrimonialibus” 
9, 2002, s. 15-26.

Devínsky, F., Slávnostný prejav pri príležitosti udelenia čestné-
ho doktorátu J. Em. Zenonovi kardinálovi Grocholewskému, 
w: Universitas Comeniana Bratislavensis, Zenon Grocho-
lewski Doctor honoris causa Universitatis studiorum Comenianae 
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