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Chlubną tradycją i chwalebnym zwyczajem zrodzonym z poczucia
więzi łączących koleżeńską wspólnotę Sekcji Socjologii Religii Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego stało się fetowanie seniorów z rodu
socjologów religii uroczystą laudacją oraz dedykowanie im zbiorowej
publikacji w formie Księgi Pamiątkowej. Autorzy zamieszczonych w niej
tekstów w ten sposób wyrażają swoją atencję dla Osoby i naukowych
dokonań Jubilata. Dewiza biskupia prof. Kazimierza Ryczana in vinculo
communionis (w więzach wspólnoty) dobrze oddaje klimat i charakter
wzajemnych
relacji
członków
Sekcji
połączonych
wspólnotą
konferencyjnych doświadczeń i naukowych dokonań. Tylko we wspólnocie
można przechowywać wartości i przekazywać je następnym pokoleniom
(słowa Biskupa Ryczana za: A. Weiss, Zapomniane wartości herb Biskupa
Kieleckiego, w: Służbie wartościom, redakcja: ks. Ryszard Kamiński, ks.
Stanisław Józef Koza, ks. Leszek Skorupa, ks. Kazimierz Święs, wyd. Jedność,
Kielce 1999, s. 103).
Biskup prof. dr hab. Kazimierz Ryczan jest członkiem Sekcji Socjologii
Religii PTS od przeszło dwudziestu lat. Członkostwo tak dostojnego
hierarchy Kościoła katolickiego jest dla naszej Sekcji ogromnym
wyróżnieniem, a to, że możemy mienić się Jego „sekciarskimi” (to od słowa
Sekcja) koleżankami czy kolegami swoiście nobilituje. Jubilat ma
nieocenione zasługi dla polskiej socjologii religii, co szczegółowo omawia w
artykule zamieszczonym w tej Księdze ks. prof. Kazimierz Święs. Z
socjologią religii prof. Ryczan związany jest nieprzerwanie od 1976 roku
początkowo jako asystent, a po sukcesywnym „zaliczaniu” szczebli kariery
akademickiej jako kierownik Katedry Socjologii Religii Instytutu Teologii
Pastoralnej KUL JP II. Obecnie już na uczelnianej emeryturze.
Kazimierz Ryczan przyszedł na świat 10 lutego 1939 w Żurawicy koło
Przemyśla jako drugi z trzech synów Stanisława i Joanny z domu Karut. Po
latach Żurawica nadała Mu honorowe obywatelstwo. Jego życiowa droga
znaczona sukcesami przebiega dwutorowo. Ksiądz Profesor poświęcił
swoje życie pracy naukowej i duszpasterstwu. W karierze akademickiej
zdobył tytuł profesora, jako kapłan otrzymał sakrę biskupią. W obu
środowiskach – naukowym i kościelnym za efekty swojej pracy jest wysoko
ceniony.
Ksiądz profesor Kazimierz Ryczan w 1956 roku rozpoczął
sześcioletnie studia ﬁlozoﬁczno-teologiczne w Wyższym Seminarium
Duchownym obrządku łacińskiego w Przemyślu, przerwane dwuletnią
(1960-1962) służbą wojskową w Morągu. Szkolenie wojskowe w plutonie
dowodzenia na stanowisku zwiadowcy ukończył w stopniu bombardiera.
Trzydzieści pięć lat później w 1997 roku Minister Obrony Narodowej
mianował biskupa Kazimierza Ryczana kapitanem Sił Zbrojnych
Rzeczpospolitej Polskiej. Szesnastego czerwca 1963 roku w wieku

dwudziestu czterech lat przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa
Franciszka Bardy, ordynariusza przemyskiego.
W latach 1966-69 ówcześnie ksiądz Kazimierz Rycza studiował w
Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. Na podstawie rozprawy Społecznoreligijne uwarunkowania powołań kapłańskich i zakonnych w diecezji
przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1900-1960, napisanej pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Majki otrzymał tytuł magistra. Sześć lat
później (w 1975 roku) będąc asystentem w Katedrze Socjologii Religii KUL
podjął studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej. Na podstawie
rozprawy Ciągłość i zmiana tradycji religijnej. Studium socjologiczne na
przykładzie wybranej społeczności miejskiej, napisanej pod kierunkiem ks.
prof. dra hab. Władysława Piwowarskiego w 1978 uzyskał stopień
naukowy doktora. W 1980 roku ksiądz doktor Kazimierz Ryczan został
mianowany starszym asystenta, a trzy lata później (1983) adiunktem w
Katedrze Socjologii Religii Instytutu Teologii Pastoralnej KUL.
Jako młody adiunkt zdobywał naukowe szlify na stypendiach w
Instytucie Katolickim w Paryżu (1979) oraz na Uniwersytecie Katolickim w
Leuven (1989). Czternaście lat po uzyskaniu tytułu doktora w 1992 roku,
przed Radą Wydziału Teologii KUL ks. Kazimierz Ryczan obronił rozprawę
habilitacyjną na podstawie książki: Wartości katolików a typ środowiska
miejskiego. Recenzentami na kolokwium habilitacyjnym byli: ks. prof. dr
hab. Władysław Piwowarski z KUL, prof. dr hab. Józef Styk z UMCS oraz
prof. dr hab. Edward Ciupak z UW. Po zatwierdzeniu habilitacji ks. dr hab.
Kazimierz Ryczan awansował na stanowisko Kierownika Katedry Socjologii
Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL.
Nominacja przez papieża Jana Pawła II ks. profesora Kazimierza
Ryczana 17 lipca 1993 roku na siódmego w historii biskupa ordynariusza
diecezji kieleckiej uniemożliwiła Mu objęcie funkcji prodziekana Wydziału
Teologii KUL. Sakrę biskupią otrzymał z rąk metropolity krakowskiego
kardynała
Franciszka
Macharskiego
oraz
współkonsekratorów:
arcybiskupa Edwarda Nowaka z Rzymu oraz biskupa Mieczysława
Jaworskiego z Kielc. Ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach miał miejsce
11 września 1993 roku.
Pomimo nowych i odpowiedzialnych obowiązków zarządzania
diecezją kielecką oraz sprawowania posługi duszpasterskiej biskup
profesor Kazimierz Ryczan nie zaprzestaje działalności naukowej i
dydaktycznej. W 1997 roku biskup Kazimierz Ryczan otrzymuje tytuł
profesorski. Regularnie prowadzi wykłady oraz seminaria magisterskie i
doktoranckie. Na swoim macierzystym wydziale wypromował 15 doktorów
Biskup prof. dr hab. Kazimierz Ryczan nieprzerwanie od 1976 roku
naucza studentów w Instytucie Teologii Pastoralnej oraz na Wydziale Nauk
Społecznych. Na teologii wykłada socjologię religii zaś na wydziale Nauk

Społecznych katolicką naukę społeczną. Poza Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim wykładał także w Stalowej Woli (filia KUL), w Przemyskim
Seminarium Duchownym, w Instytucie Pastoralnym w Opolu oraz w
Studium Pastoralnym w Siedlcach.
Obowiązki naukowca i duszpasterza nie zamykają pola jego
aktywności. W latach 1980-1981 był wiceprzewodniczącym Komisji
Uczelnianej „Solidarności”. Zasiadał we władzach Senackiej Komisji
Finansowo-Gospodarczej (1983-1987) i Senackiej Komisji Kontrolnej KUL
(1992-1993). Przez dziesięć lat piastował funkcję najpierw wicedyrektora
(1983-89), a później dyrektora (1989-1993) Konwiktu Księży Studentów.
Jest członkiem Rady Stałej i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski,
przewodniczącym Rady Episkopatu do Spraw Społecznych (Iustitia et Pax),
Krajowym Duszpasterzem Ludzi Pracy oraz rycerzem Rycerskiego Zakonu
Świętego Grobu Jerozolimskiego (Bożogrobowców) w stopniu komandora z
gwiazdą. Biskup prof. dr hab. Kazimierz Ryczan jest członkiem
Towarzystwa
Naukowego
KUL
oraz
Polskiego
Towarzystwa
Socjologicznego.
W 2009 roku profesor Kazimierz Ryczan został Odznaczony Medalem
Złotym za Długoletnią Służbę przyznanym Mu przez Prezydenta RP śp.
Lecha Kaczyńskiego.
Zainteresowania naukowe ks. profesora Kazimierza Ryczana
koncentrują się wokół zagadnień socjologii religii i katolickiej nauki
społecznej. Prowadzone przez niego prace badawcze dotyczą religijności
społeczeństwa polskiego, powołań kapłańskich i zakonnych, tradycji
religijnej, a także systemu wartości polskiego społeczeństwa,
zaangażowania politycznego katolików oraz roli Kościoła w życiu
społecznym.
Biskup, prof. dr hab. Kazimierz Ryczan jest – co godne podkreślenia –
aktywnym członkiem naszej Sekcji. Uczestniczył w wielu jej konferencjach,
nie tylko tych organizowanych w Kielcach. Na konferencji w Sandomierzu w
2007 roku profesor Kazimierz Ryczan wygłosił referat: Globalizacja w
nauczaniu społecznym Kościoła. Tekst jest zamieszczony w książce Religia i
religijność w warunkach globalizacji M. Libiszowska-Żółtkowska (red.),
wydawnictwo Nomos, Kraków 2007. Wykaz naukowych publikacji
czcigodnego Jubilata jest obszerny. Środowisko KUL-owskie wydało dwie
rocznicowe Księgi Pamiątkowe ku Czci Biskupa Profesora Kazimierza
Ryczana. W 1999 roku Księgę zatytułowaną W służbie wartościom oraz pod
auspicjami Towarzystwa Naukowego KUL Roczniki Teologiczne – Teologia
Pastoralna dedykowane Biskupowi Profesorowi Kazimierzowi Ryczanowi
w 65 rocznicę urodzin, Lublin 2004. W obu publikacjach jest szczegółowe
dossier dokonań Jubilata, z wykazem Jego publikacji oraz wypromowanych
doktorów habilitowanych, doktorów, magistrów i licencjatów.

Współpracownicy, uczniowie i przyjaciele nie tylko dedykowali Mu swoje
teksty, ale także zamieścili swoje osobiste wspomnienia z łączących ich
wydarzeń i przeżyć. Jednym z nich są utrwalone w pamięci Zbigniewa
Suchy refleksje, które zatytułował Człowiek wiary. Poruszające wrażenie
wywołuje przytoczona rozmowa z Matką Księdza Biskupa:
Pojechałem do Żurawicy, zrobić wywiad z Jego Mamą. Wtedy pełniej
zrozumiałem źródła tego obdarowania prostą, ale jakże silną wiarą. Niech słowa
Jego Matki będą puentą tych refleksji. „[…] Ot, choćby z tym Kazikiem. Ja od jego
poczęcia wiedziałam, że Bóg chce go dla siebie. Lekarz kazał mi go stracić. Ja po
urodzeniu najstarszego, Józia, byłam bardzo chora. Lekarz powiedział, że po
takiej chorobie, nie wolno mi mieć więcej dzieci. Kiedy więc zauważyłam, że
znowu będę matką, poszłam z mężem do lekarza. Mąż to nawet nie wszedł do
środka, bo bał się, że lekarz go skrzyczy. Pan doktor dał mi kartkę na rano do
szpitala. Opowiedziałam to mężowi. Zapytał mnie: I co będziesz robić? Mówię –
nic! Jak mam umrzeć, to umrę razem z nim, ale nie pójdę go zabić. Pan Bóg dał, że
wszystko było dobrze i urodził się szczęśliwie”. (Zbigniew Suchy, Człowiek wiary,
w: W służbie wartościom, s. 81-82).

Chwila osobistej refleksji – mnie z Księdzem Biskupem – poza
okazywaną mi sympatią (chyba się nie mylę Księże Biskupie?) łączy
wspólnota tematów - Jego doktoratu i mojej pracy magisterskiej. Obie prace
odwołują się do paradygmatu ciągłości i zmiany. Doszukując się w tym
podtekstów mistycznych tę łączącą nas więź odkryłam przygotowując tę
krótką laudację.
Czcigodny Jubilacie, Szanowny i Drogi Księże Biskupie, Profesorze
Doktorze Habilitowany w imieniu Sekcji Socjologii Religii PTS dziękuję za
to, że przez tyle lat jesteś z nami, ofiarowujesz nam swoją pomoc, wspierasz
dobrą radą nie tylko–choć przede wszystkim – kieleckich członków naszej
Sekcji. W podzięce dedykujemy Księdzu Biskupowi, naszemu koledze
Profesorowi Księgę Pamiątkową złożoną z tekstów, których podstawowy
zarys zrodził się na dwudniowej konferencji w dniach 19-20 września 2012
roku w gościnnych murach Seminarium Duchownego w Kielcach przy
merytorycznym współudziale Profesora i duchowym wsparciu Biskupa.
Wspólnota socjologów religii z Sekcji Socjologii Religii Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego z wyrazami należnego szacunku składa
Biskupowi Profesorowi Kazimierzowi Ryczanowi najserdeczniejsze
życzenia - Plurimos Annos oraz niegasnącej satysfakcji z pracy naukowej Gaudeamus igitur… vivat Professor…
Cum debita reverentia
Maria Libiszowska-Żółtkowska
Przewodnicząca Sekcji Socjologii Religii
PTS

Uczestnicy konferencji dedykowanej Jubilatowi Ks. Bp. Prof. dr hab.
KAZIMIERZOWI RYCZANOWI, Seminarium Duchowne, Kielce 2012
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Chlubną tradycją i chwalebnym zwyczajem zrodzonym z poczucia
więzi łączących koleżeńską wspólnotę Sekcji Socjologii Religii Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego stało się fetowanie seniorów z rodu
socjologów religii uroczystą laudacją oraz dedykowanie im zbiorowej
publikacji w formie Księgi Pamiątkowej. Autorzy zamieszczonych w niej
tekstów w ten sposób wyrażają swoją atencję dla Osoby i naukowych
dokonań Jubilata. Dewiza biskupia prof. Kazimierza Ryczana in vinculo
communionis (w więzach wspólnoty) dobrze oddaje klimat i charakter
wzajemnych
relacji
członków
Sekcji
połączonych
wspólnotą
konferencyjnych doświadczeń i naukowych dokonań. Tylko we wspólnocie
można przechowywać wartości i przekazywać je następnym pokoleniom
(słowa Biskupa Ryczana za: A. Weiss, Zapomniane wartości herb Biskupa
Kieleckiego, w: Służbie wartościom, redakcja: ks. Ryszard Kamiński, ks.
Stanisław Józef Koza, ks. Leszek Skorupa, ks. Kazimierz Święs, wyd. Jedność,
Kielce 1999, s. 103).
Biskup prof. dr hab. Kazimierz Ryczan jest członkiem Sekcji Socjologii
Religii PTS od przeszło dwudziestu lat. Członkostwo tak dostojnego
hierarchy Kościoła katolickiego jest dla naszej Sekcji ogromnym
wyróżnieniem, a to, że możemy mienić się Jego „sekciarskimi” (to od słowa
Sekcja) koleżankami czy kolegami swoiście nobilituje. Jubilat ma
nieocenione zasługi dla polskiej socjologii religii, co szczegółowo omawia w
artykule zamieszczonym w tej Księdze ks. prof. Kazimierz Święs. Z
socjologią religii prof. Ryczan związany jest nieprzerwanie od 1976 roku
początkowo jako asystent, a po sukcesywnym „zaliczaniu” szczebli kariery
akademickiej jako kierownik Katedry Socjologii Religii Instytutu Teologii
Pastoralnej KUL JP II. Obecnie już na uczelnianej emeryturze.
Kazimierz Ryczan przyszedł na świat 10 lutego 1939 w Żurawicy koło
Przemyśla jako drugi z trzech synów Stanisława i Joanny z domu Karut. Po
latach Żurawica nadała Mu honorowe obywatelstwo. Jego życiowa droga
znaczona sukcesami przebiega dwutorowo. Ksiądz Profesor poświęcił
swoje życie pracy naukowej i duszpasterstwu. W karierze akademickiej
zdobył tytuł profesora, jako kapłan otrzymał sakrę biskupią. W obu
środowiskach – naukowym i kościelnym za efekty swojej pracy jest wysoko
ceniony.
Ksiądz profesor Kazimierz Ryczan w 1956 roku rozpoczął
sześcioletnie studia ﬁlozoﬁczno-teologiczne w Wyższym Seminarium
Duchownym obrządku łacińskiego w Przemyślu, przerwane dwuletnią
(1960-1962) służbą wojskową w Morągu. Szkolenie wojskowe w plutonie
dowodzenia na stanowisku zwiadowcy ukończył w stopniu bombardiera.
Trzydzieści pięć lat później w 1997 roku Minister Obrony Narodowej
mianował biskupa Kazimierza Ryczana kapitanem Sił Zbrojnych
Rzeczpospolitej Polskiej. Szesnastego czerwca 1963 roku w wieku

dwudziestu czterech lat przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa
Franciszka Bardy, ordynariusza przemyskiego.
W latach 1966-69 ówcześnie ksiądz Kazimierz Rycza studiował w
Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. Na podstawie rozprawy Społecznoreligijne uwarunkowania powołań kapłańskich i zakonnych w diecezji
przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1900-1960, napisanej pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Majki otrzymał tytuł magistra. Sześć lat
później (w 1975 roku) będąc asystentem w Katedrze Socjologii Religii KUL
podjął studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej. Na podstawie
rozprawy Ciągłość i zmiana tradycji religijnej. Studium socjologiczne na
przykładzie wybranej społeczności miejskiej, napisanej pod kierunkiem ks.
prof. dra hab. Władysława Piwowarskiego w 1978 uzyskał stopień
naukowy doktora. W 1980 roku ksiądz doktor Kazimierz Ryczan został
mianowany starszym asystenta, a trzy lata później (1983) adiunktem w
Katedrze Socjologii Religii Instytutu Teologii Pastoralnej KUL.
Jako młody adiunkt zdobywał naukowe szlify na stypendiach w
Instytucie Katolickim w Paryżu (1979) oraz na Uniwersytecie Katolickim w
Leuven (1989). Czternaście lat po uzyskaniu tytułu doktora w 1992 roku,
przed Radą Wydziału Teologii KUL ks. Kazimierz Ryczan obronił rozprawę
habilitacyjną na podstawie książki: Wartości katolików a typ środowiska
miejskiego. Recenzentami na kolokwium habilitacyjnym byli: ks. prof. dr
hab. Władysław Piwowarski z KUL, prof. dr hab. Józef Styk z UMCS oraz
prof. dr hab. Edward Ciupak z UW. Po zatwierdzeniu habilitacji ks. dr hab.
Kazimierz Ryczan awansował na stanowisko Kierownika Katedry Socjologii
Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL.
Nominacja przez papieża Jana Pawła II ks. profesora Kazimierza
Ryczana 17 lipca 1993 roku na siódmego w historii biskupa ordynariusza
diecezji kieleckiej uniemożliwiła Mu objęcie funkcji prodziekana Wydziału
Teologii KUL. Sakrę biskupią otrzymał z rąk metropolity krakowskiego
kardynała
Franciszka
Macharskiego
oraz
współkonsekratorów:
arcybiskupa Edwarda Nowaka z Rzymu oraz biskupa Mieczysława
Jaworskiego z Kielc. Ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach miał miejsce
11 września 1993 roku.
Pomimo nowych i odpowiedzialnych obowiązków zarządzania
diecezją kielecką oraz sprawowania posługi duszpasterskiej biskup
profesor Kazimierz Ryczan nie zaprzestaje działalności naukowej i
dydaktycznej. W 1997 roku biskup Kazimierz Ryczan otrzymuje tytuł
profesorski. Regularnie prowadzi wykłady oraz seminaria magisterskie i
doktoranckie. Na swoim macierzystym wydziale wypromował 15 doktorów
Biskup prof. dr hab. Kazimierz Ryczan nieprzerwanie od 1976 roku
naucza studentów w Instytucie Teologii Pastoralnej oraz na Wydziale Nauk
Społecznych. Na teologii wykłada socjologię religii zaś na wydziale Nauk

Społecznych katolicką naukę społeczną. Poza Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim wykładał także w Stalowej Woli (filia KUL), w Przemyskim
Seminarium Duchownym, w Instytucie Pastoralnym w Opolu oraz w
Studium Pastoralnym w Siedlcach.
Obowiązki naukowca i duszpasterza nie zamykają pola jego
aktywności. W latach 1980-1981 był wiceprzewodniczącym Komisji
Uczelnianej „Solidarności”. Zasiadał we władzach Senackiej Komisji
Finansowo-Gospodarczej (1983-1987) i Senackiej Komisji Kontrolnej KUL
(1992-1993). Przez dziesięć lat piastował funkcję najpierw wicedyrektora
(1983-89), a później dyrektora (1989-1993) Konwiktu Księży Studentów.
Jest członkiem Rady Stałej i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski,
przewodniczącym Rady Episkopatu do Spraw Społecznych (Iustitia et Pax),
Krajowym Duszpasterzem Ludzi Pracy oraz rycerzem Rycerskiego Zakonu
Świętego Grobu Jerozolimskiego (Bożogrobowców) w stopniu komandora z
gwiazdą. Biskup prof. dr hab. Kazimierz Ryczan jest członkiem
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KUL
oraz
Polskiego
Towarzystwa
Socjologicznego.
W 2009 roku profesor Kazimierz Ryczan został Odznaczony Medalem
Złotym za Długoletnią Służbę przyznanym Mu przez Prezydenta RP śp.
Lecha Kaczyńskiego.
Zainteresowania naukowe ks. profesora Kazimierza Ryczana
koncentrują się wokół zagadnień socjologii religii i katolickiej nauki
społecznej. Prowadzone przez niego prace badawcze dotyczą religijności
społeczeństwa polskiego, powołań kapłańskich i zakonnych, tradycji
religijnej, a także systemu wartości polskiego społeczeństwa,
zaangażowania politycznego katolików oraz roli Kościoła w życiu
społecznym.
Biskup, prof. dr hab. Kazimierz Ryczan jest – co godne podkreślenia –
aktywnym członkiem naszej Sekcji. Uczestniczył w wielu jej konferencjach,
nie tylko tych organizowanych w Kielcach. Na konferencji w Sandomierzu w
2007 roku profesor Kazimierz Ryczan wygłosił referat: Globalizacja w
nauczaniu społecznym Kościoła. Tekst jest zamieszczony w książce Religia i
religijność w warunkach globalizacji M. Libiszowska-Żółtkowska (red.),
wydawnictwo Nomos, Kraków 2007. Wykaz naukowych publikacji
czcigodnego Jubilata jest obszerny. Środowisko KUL-owskie wydało dwie
rocznicowe Księgi Pamiątkowe ku Czci Biskupa Profesora Kazimierza
Ryczana. W 1999 roku Księgę zatytułowaną W służbie wartościom oraz pod
auspicjami Towarzystwa Naukowego KUL Roczniki Teologiczne – Teologia
Pastoralna dedykowane Biskupowi Profesorowi Kazimierzowi Ryczanowi
w 65 rocznicę urodzin, Lublin 2004. W obu publikacjach jest szczegółowe
dossier dokonań Jubilata, z wykazem Jego publikacji oraz wypromowanych
doktorów habilitowanych, doktorów, magistrów i licencjatów.

Współpracownicy, uczniowie i przyjaciele nie tylko dedykowali Mu swoje
teksty, ale także zamieścili swoje osobiste wspomnienia z łączących ich
wydarzeń i przeżyć. Jednym z nich są utrwalone w pamięci Zbigniewa
Suchy refleksje, które zatytułował Człowiek wiary. Poruszające wrażenie
wywołuje przytoczona rozmowa z Matką Księdza Biskupa:
Pojechałem do Żurawicy, zrobić wywiad z Jego Mamą. Wtedy pełniej
zrozumiałem źródła tego obdarowania prostą, ale jakże silną wiarą. Niech słowa
Jego Matki będą puentą tych refleksji. „[…] Ot, choćby z tym Kazikiem. Ja od jego
poczęcia wiedziałam, że Bóg chce go dla siebie. Lekarz kazał mi go stracić. Ja po
urodzeniu najstarszego, Józia, byłam bardzo chora. Lekarz powiedział, że po
takiej chorobie, nie wolno mi mieć więcej dzieci. Kiedy więc zauważyłam, że
znowu będę matką, poszłam z mężem do lekarza. Mąż to nawet nie wszedł do
środka, bo bał się, że lekarz go skrzyczy. Pan doktor dał mi kartkę na rano do
szpitala. Opowiedziałam to mężowi. Zapytał mnie: I co będziesz robić? Mówię –
nic! Jak mam umrzeć, to umrę razem z nim, ale nie pójdę go zabić. Pan Bóg dał, że
wszystko było dobrze i urodził się szczęśliwie”. (Zbigniew Suchy, Człowiek wiary,
w: W służbie wartościom, s. 81-82).

Chwila osobistej refleksji – mnie z Księdzem Biskupem – poza
okazywaną mi sympatią (chyba się nie mylę Księże Biskupie?) łączy
wspólnota tematów - Jego doktoratu i mojej pracy magisterskiej. Obie prace
odwołują się do paradygmatu ciągłości i zmiany. Doszukując się w tym
podtekstów mistycznych tę łączącą nas więź odkryłam przygotowując tę
krótką laudację.
Czcigodny Jubilacie, Szanowny i Drogi Księże Biskupie, Profesorze
Doktorze Habilitowany w imieniu Sekcji Socjologii Religii PTS dziękuję za
to, że przez tyle lat jesteś z nami, ofiarowujesz nam swoją pomoc, wspierasz
dobrą radą nie tylko–choć przede wszystkim – kieleckich członków naszej
Sekcji. W podzięce dedykujemy Księdzu Biskupowi, naszemu koledze
Profesorowi Księgę Pamiątkową złożoną z tekstów, których podstawowy
zarys zrodził się na dwudniowej konferencji w dniach 19-20 września 2012
roku w gościnnych murach Seminarium Duchownego w Kielcach przy
merytorycznym współudziale Profesora i duchowym wsparciu Biskupa.
Wspólnota socjologów religii z Sekcji Socjologii Religii Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego z wyrazami należnego szacunku składa
Biskupowi Profesorowi Kazimierzowi Ryczanowi najserdeczniejsze
życzenia - Plurimos Annos oraz niegasnącej satysfakcji z pracy naukowej Gaudeamus igitur… vivat Professor…
Cum debita reverentia
Maria Libiszowska-Żółtkowska
Przewodnicząca Sekcji Socjologii Religii
PTS

Uczestnicy konferencji dedykowanej Jubilatowi Ks. Bp. Prof. dr hab.
KAZIMIERZOWI RYCZANOWI, Seminarium Duchowne, Kielce 2012

