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 ■ NOMINACJA 
PROFESORSKA 
DLA WERBISTY

12 grudnia ub.r. w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie odbyła się ceremonia 
wręczenia przez Prezydenta RP Andrze-
ja Dudę nominacji profesorskich. Jednym 
z nominowanych był o. prof. Jacek Paw-
lik SVD – etnolog i teolog, były misjonarz 
w Afryce (Togo), obecnie wykładowca 
na Wydziale Teologii Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Kate-
dra Nauk o Rodzinie) oraz w Misyjnym 
Seminarium Duchownym Księży Werbi-
stów w Pieniężnie.

O. Jacek Pawlik przyjął święcenia ka-
płańskie w Pieniężnie w 1978 r. Przez 
4 lata pracował w Togo. W latach 1983- 
 -1988 odbył studia specjalistyczne z za-
kresu antropologii społecznej i kulturo-
wej na Université René Descartes – Pa-
ris V, na Université Paris III (Sorbonne 
Nouvelle) oraz w École des Hautes Étu-
des en Sciences Sociales. W 1988 r. uzy-
skał stopień naukowy doktora na pod-
stawie rozprawy „La mort: expérience 
d’un peuple. Études des rites funéraires 
des Bassar du Nord-Togo” („Śmierć: do-
świadczenie ludu. Badania obrzędów po-
grzebowych Bassar na północy Togo”). 
Był zatrudniony w  wielu placówkach 
akademickich we Francji i w Niemczech. 
W 1999 r. został adiunktem Wydziału 
Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie. W 2007 r. na pod-
stawie dorobku naukowego oraz rozpra-
wy pt. „Zaradzić nieszczęściu. Rytuały 
kryzysowe ludu Basari z Togo” otrzymał 
na Wydziale Historycznym Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
stopień doktora habilitowanego nauk 
humanistycznych w zakresie etnologii. 
W 2008 r. został profesorem nadzwy-
czajnym oraz prodziekanem ds. nauki 
Wydziału Teologii UWM (funkcję tę peł-
nił do 2010 r.). W latach 2014-2016 był 
dziekanem Wydziału Teologii Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie 
mieszka w Domu Misyjnym św. Wojcie-
cha w Pieniężnie. 

 ■ WYSTAWA  
O O. SCHEBEŚCIE

9 grudnia ub.r. w  Bibliotece Głównej 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 

w Krakowie odbył się wernisaż wysta-
wy zatytułowanej „Misjonarz ze Śląska. 
O. Paul Joachim Schebesta (1887-1967) 
– pionier badań wśród Pigmejów i Ne-
grytów”.

Podczas wernisażu o. prof. dr hab. 
Jacek Jan Pawlik SVD wygłosił prelek-
cję na  temat o.  Schebesty w  kontek-
ście regionalizmu oraz wpływu jego po-
chodzenia na stosunek do badanych lu-
dów niskorosłych. Na wernisaż zostały 
zaproszone zainteresowane ośrodki na-
ukowe: etnolodzy, socjolodzy, kulturo-
znawcy i religioznawcy z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papie-
skiego im. Jana Pawła II, a także przyja-
ciele misji.

Wystawa, przygotowana z okazji 50. 
rocznicy śmierci o. Paula Schebesty SVD, 
prezentowała sylwetkę wybitnego etno-
loga i językoznawcy, który zasłynął ja-
ko badacz kultury Pigmejów i Negry-
tów z Azji Południowo-Wschodniej. Za-
sługą naukowca było udokumentowanie 
języków i kultur, które zanikły lub uległy 
znacznym zmianom.

Wystawa została przygotowana przez 
Muzeum Misyjno-Etnograficzne w Pie-
niężnie oraz Koło Naukowe Antropo-
logii Kultury Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie. Można ją było 
oglądać do 22 grudnia. Wcześniej by-
ła prezentowana w Pieniężnie, Olszty-
nie i Toruniu.

 ■ OTWARCIE TRYBUNAŁU 
ROGATORYJNEGO 

8 grudnia ub.r. w werbistowskiej parafii 
Wszystkich Świętych w Chludowie odby-
ło się uroczyste otwarcie Trybunału Ro-
gatoryjnego Pomocniczego Procesu Be-

atyfikacyjnego sługi Bożego o. Mariana 
Żelazka SVD. Uroczystości przewodni-
czył abp Stanisław Gądecki, metropolita 
poznański. Członkowie trybunału złożyli 
przysięgę, a następnie zostały im przeka-
zane protokoły nominacyjne.

Zgodę na przeprowadzenie procesu 
rogatoryjnego sługi Bożego o. Żelazka 
w Polsce wydała archidiecezja poznań-
ska. Przychyliła się do prośby abp. Joh-
na Barwy SVD z diecezji Cuttack-Bhu-
baneswar w  Indiach, który poprosił 
o to w związku z dużą liczbą świadków 
w procesie beatyfikacyjnym pochodzą-
cych z Polski.

„To szczególna uroczystość, zwłaszcza 
dla parafii chludowskiej i naszej wspól-

noty misyjnej – powiedział o. Henryk Ka-
łuża SVD, wicepostulator procesu beaty-
fikacyjnego. – Od tego momentu trybu-
nał będzie mógł rozpocząć przesłuchania 
świadków w procesie beatyfikacyjnym 
o. Mariana.”

Osobami odpowiedzialnymi za pro-
wadzenie procesu w Polsce są: ks. Rafał 
Pajszczyk – przewodniczący Trybunału 
Rogatoryjnego, o. Henryk Kałuża SVD – 
wicepostulator, o. Jan Wróblewski SVD – 
promotor sprawiedliwości, o. Franciszek 
Bąk SVD – notariusz, o. Wojciech Grzy-
misławski SVD – notariusz.

Trybunał Rogatoryjny (wł. rogare – 
prosić) to grupa ludzi wyłoniona przez 
Kościół katolicki, zajmująca się prowa-
dzeniem procesu beatyfikacyjnego lub 
kanonizacyjnego. W wielu przypadkach 
powołuje się Trybunał Rogatoryjny Po-
mocniczy, który ma przejąć część prac 
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http://www.seminarium.org.pl/klerycy/knak/
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