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ks. Czesław Noworolnik
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Wręczenie Księgi pamiątkowej dedykowanej  
ks. prof. dr. hab. sztuk muzycznych Andrzejowi Zającowi 

z okazji 70-lecia urodzin, 8 grudnia 2014 roku

W dniu święta patronalnego wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia 2014) 
w ramach uroczystej akademii biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył ks. profeso-
rowi Andrzejowi Zającowi dedykowany Mu w 70-lecie urodzin tom „Tarnowskich 
Studiów Teologicznych”.

We wprowadzeniu dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uni-
wersytetu Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. UPJPII dr. hab. Janusz Królikowski 
wskazał na rangę zwyczaju wręczania Księgi Pamiątkowej zasłużonym pracow-
nikom nauki i sztuki, który to zwyczaj jest formą uhonorowania ich dorobku, 
wypracowywanego przed całe życie, a służącego środowisku naukowemu oraz 
środowisku, w którym żyją i działają.

Następnie głos zabrał ks. dr Stanisław Garnczarski, redaktor tomu dedykowa-
nego Jubilatowi. W zwięzłej kolaudacji zaprezentował sylwetkę Jubilata oraz 
główne osiągnięcia w dziedzinie muzyki sakralnej. Przede wszystkim podkreślił 
dwa zakresy działalności naukowej i artystycznej: wieloletnie zajęcia dydaktycz-
ne, dzięki którym wiele pokoleń kapłanów diecezji tarnowskiej oraz muzyków 
kościelnych zostało ukształtowanych przez Księdza Profesora oraz zaangażowanie 
w dziedzinie chóralistyki, co zaowocowało założeniem przez Jubilata chłopięcego 
chóru katedralnego PUERI CANTORES TARNOVIENSES w Tarnowie oraz 
powstaniem Polskiej Federacji PUERI CANTORES, która została włączona 
w struktury Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES, a której prezy-
dentem został Ksiądz Profesor.

W imieniu Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i jego Rektora głos zabrał 
prorektor ks. prof. dr. hab. Józef Stala, który wręczył Jubilatowi pismo gratula-
cyjne oraz złożył serdeczne życzenia dalszych lat owocnej działalności na polu 
sztuki muzycznej.

Momentem kulminacyjnym było wręczenie jubileuszowego tomu „Tarnow-
skich Studiów Teologicznych”, dedykowanego Księdzu Profesorowi Andrzejowi 
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Zającowi. Uczynił to Wielki Wicekanclerz – biskup tarnowski Andrzej Jeż, który 
w słowie kończącym akademię wyraził wielkie uznanie dla Jubilata i Jego pracy. 
Zebrani goście, grono profesorskie oraz alumni i studenci świeccy odśpiewali dla 
szacownego Jubilata uroczyste Plurimos annos.


