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           Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w nocy z 12 na 13 

września  2017 roku zmarł w szpitalu (po ciężkiej chorobie), w wieku 78 

lat, Ksiądz Biskup prof. dr hab. Kazimierz Ryczan. Fakt wieloletniego, bo 



ponad 20-letniego, członkostwa dostojnego hierarchy w Sekcji Socjologii 

Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego pozostaje dla nas 

ogromnym wyróżnieniem.  

          Życiowa droga Zmarłego znaczona sukcesami przebiegała dwutorowo. 

Ksiądz Profesor poświęcił się pracy naukowej i duszpasterstwu. W karierze 

akademickiej zdobył tytuł profesora w 1997 roku. Jako kapłan kilka lat 

wcześniej otrzymał sakrę biskupią (1993), obejmując przewodniczenie 

diecezji kieleckiej (do 2014 roku), którą nazywał „uosobieniem 

chrześcijańskiej Polski - pars maior Poloniae - miejscem początków 

polskiego”.  W obu środowiskach – naukowym i kościelnym za efekty swojej 

pracy był wysoko ceniony. 

          Z socjologią religii prof. Ryczan związany był nieprzerwanie od 1976 

roku, początkowo jako asystent, a z czasem jako kierownik Katedry 

Socjologii Religii Instytutu Teologii Pastoralnej KUL JP II. Ostatnio na 

uczelnianej emeryturze. 

          Zainteresowania naukowe profesora Kazimierza Ryczana 

koncentrowały się wokół zagadnień socjologii religii i katolickiej nauki 

społecznej. Prowadzone przez Niego prace badawcze dotyczyły religijności 

społeczeństwa polskiego, powołań kapłańskich i zakonnych, tradycji 

religijnej, a także systemu wartości polskiego społeczeństwa, 

zaangażowania politycznego katolików oraz roli Kościoła w życiu 

społecznym. 

          Obowiązki naukowca i duszpasterza nie zamykały pola Jego 

aktywności. Był wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej „Solidarność” 

(1980-81), członkiem Rady Stałej i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu 

Polski, przewodniczącym Rady Episkopatu do Spraw Społecznych (Iustitia 

et Pax), Krajowym Duszpasterzem Ludzi Pracy oraz Rycerzem  Zakonu 

Świętego Grobu Jerozolimskiego w stopniu komandora z gwiazdą. W 2009 



roku ks. profesor Kazimierz Ryczan został odznaczony Złotym Medalem za 

Długoletnią Służbę przyznanym mu przez Prezydenta RP śp. Lecha 

Kaczyńskiego. 

        Ksiądz biskup Ryczan pozostawał dobrodziejem Sekcji, kilkakrotnie 

goszcząc nas w podwojach kieleckiego Wyższego Seminarium Duchownego 

w latach: 1997, 2005 i 2012. Sekcja Socjologii Religii PTS w podzięce za 

wieloletnią współpracę, koleżeńską pomoc organizacyjną i merytoryczną w 

działalności konferencyjnej, dedykowała księdzu biskupowi profesorowi 

Kazimierzowi Ryczanowi jubileuszową księgę Religijne wymiary życia 

społecznego, pod. red. Haliny Mielickiej – Pawłowskiej (Kielce, 2013). 

 

 

 

          Konferencja SSR, Metodologiczne problemy badań religijności i Kościoła,  

                                                     (Kielce, WSD, marzec 1997) 



                 

Konferencja SSR, Kultury religijne w Polsce, połączona z obchodami jubileuszu  

70-lecia prof. Edwarda Ciupaka (Kielce, WSD, 17 czerwca 2005)          

   

Konferencja Religijne wymiary życia społecznego, z okazji jubileuszu prof. Marii 

Libiszowskiej-Zółtkowskiej oraz  jubileuszu 70-lecia ks. bp. prof. Kazimierza 

Ryczana (Kielce, WSD, 19–20.09. 2012) 



               We wspomnieniach współpracowników, uczniów i przyjaciół, 

Ksiądz Profesor Ryczan pojawia się jako Człowiek zatroskany o sprawy 

Kościoła i zwykłych ludzi, wielki patriota, czemu niejednokrotnie dawał 

wyraz w swoich homiliach i podejmowanych inicjatywach. Poruszający jest 

fragment jednej z homilii, wygłoszonej 11 listopada 2014 roku podczas 

Mszy św. za Ojczyznę: "Musimy wskrzesić ducha służby, ojczyzna jest Panią, 

której należy służyć, bez względu na przekonania polityczne" .         

         Abp Józef Michalik w homilii wygłoszonej podczas pogrzebu ks. bp. 

Ryczana podkreślał, że „we współpracy ten mocny człowiek odznaczał się 

wielkim taktem i kulturą bycia”. Środowisko socjologów religii dziękuje 

Księdzu Biskupowi za hojne wspieranie aktywności konferencyjnej, 

życzliwość i bezinteresowną troskę o naukowe dokonania koleżanek i 

kolegów, za pomoc na którą zawsze można było liczyć.  

                 

            Drogi Księże Biskupie, in vinculo communionis (w więzach 

wspólnoty) naszej życzliwej pamięci i serc pozostaniesz na zawsze…      

                              Requiescat in pace                                                                                                

                                                                                      Sekcja Socjologii Religii PTS 


