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O NAGRODZIE IMIENIA KS. PROF. ADAMA DURAKA SDB

Dwadzieścia sympozjów liturgicznych, przygotowanych, przeprowadzonych
i następnie opublikowanych zwykle w czasopiśmie „Seminare”, to obfity i dojrzały plon pracowitości i mądrości ks. prof. Adama Duraka. Ponadto jeszcze dorobek
naukowy, osiągnięcia na polu dydaktycznym i organizacyjnym ks. prof. dra hab.
Adama Duraka, pozwalają umieścić Go wśród osób zasłużonych dla nauki i kultury. Po Jego śmierci dość szybko zrodziła się idea nagrody Jego imienia. Regulamin tej nagrody – z zakresu teologii ze szczególnym uwzględnieniem teologii
liturgii – stwierdza, że celem nagrody jest zachowanie pamięci o osobie Profesora jako naukowca, człowieka i salezjanina, a także wspierania kontynuatorów
jego naukowych koncepcji.
W Kapitule, która przyznaje nagrody, zasiadają szacowne osoby, a wśród nich:
Inspektor Prowincji Pilskiej, Przedstawiciel Rektora i Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW, Kierownik Sekcji Liturgiki UKSW, Dyrektor domu w Łomiankach,
Redaktor i Sekretarze „Seminare” oraz Przedstawiciel Rodziny ks. Adama.
Kapituła, zgodnie z regulaminem, przyznaje nagrody w dwu kategoriach:
a) praca magisterska, licencjacka lub doktorska,
b) publikacja.
Na konkurs 2006 r. zgłoszono 3 prace w kategorii prac magisterskich, licencjackich lub doktorskich oraz jedną pracę w kategorii publikacja. Wszystkie prace
zostały najpierw ocenione przez Recenzentów – specjalistów w różnych dziedzinach teologicznych. Następnie Kapituła zapoznała się z pracami i opiniami Recenzentów, by po dyskusji nad nimi w głosowaniu wskazać laureata w poszczególnych kategoriach.
Kapituła postanowiła przyznać nagrodę w kategorii publikacja ks. Waldemarowi Janowi Pałęckiemu, za pracę pt. Rok liturgiczny Paschą Chrystusa. Misterium roku liturgicznego według Odo Casela OSB (1886–1948), Lublin 2005,
ss. 221. Autor jest kapłanem i zakonnikiem misjonarzem Świętej Rodziny oraz pracownikiem dydaktyczno-naukowym KUL.
Laureatką w kategorii prac magisterskich, licencjackich lub doktorskich została pani mgr Aneta Mirosława Rayzacher za pracę magisterską pt. Poezja
w katechezie przedszkolnej, Warszawa 2005 (masz.), napisanej pod kierunkiem
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ks. prof. UKSW dr hab. Kazimierza Misiaszka. Autorka jest absolwentką Wydziału Teologicznego UKSW.
W 2006 r. nagroda z kategorii publikacja wynosiła 5 tys. zł, a w kategorii
prac magisterskich, licencjackich lub doktorskich 2 tys. zł. Pieniądze pochodziły
od różnych donatorów.
Nagrody Imienia Księdza Profesora Adama Duraka, zgodnie z art. 11 Regulaminu, zostały wręczone w czasie Lądzkiego Sympozjum Liturgicznego organizowanego w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w
Lądzie. Uroczystość wręczenia dyplomów, medali i gratyfikacji finansowych
odbyła się 20 października 2006 r. Warto wspomnieć, że wręczony laureatom
pamiątkowy medal zawiera na awersie podobiznę ks. prof. A. Duraka, a na rewersie znajdują się słowa często przez Niego wypowiadane: „Pan Bóg łaskaw”.
Jako salezjanie jesteśmy wdzięczni wszystkim członkom Kapituły, Recenzentom, a przede wszystkim uczestnikom konkursu oraz donatorom. Pragniemy
podziękować tym, którzy zaangażowali się i mieli swój niezastąpiony wkład. Jesteśmy wdzięczni za inicjatywę zachowania w pamięci naszego Współbrata i
wspierania kontynuatorów Jego koncepcji. Należy też wyrazić nadzieję, że w
przyszłości wzrośnie jeszcze zainteresowanie Nagrodą Imienia ks. prof. Adama
Duraka i nie zabraknie na nią środków finansowych.
ks. Henryk Stawniak SDB

