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 W ubiegłym roku ojcowie ze Zgroma-

dzenia Zmartwychwstania Pańskiego na-

desłali do Krakowa teksty napisane z okazji 

jubileuszu 75-lecia życia i złotego jubileuszu 

kapłaństwa ks. prof. dra hab. Stefana Koper-

ka (1938-2013). Artykuły naukowe i  wspo-

mnienia przygotowane w hołdzie temu 

profesorowi teologii, Zmartwychwstańcowi, 

złożyły się na grubą, monograficzną księ-

gę „Zeszytów Historyczno-Teologicznych” 

(nr  19/2013). Warto przyjrzeć się postaci 

księdza profesora, który wiele lat spędził, 

mieszkając na Woli Duchackiej w domu Oj-

ców Zmartwychwstańców.

 O. Artur Kardaś CR w swoim tekście pt. 

„Ksiądz Profesor Stefan Koperek, zmartwych-

wstaniec oddany Bogu i duszom” („ZH-T” 

nr 19/2013) tak scharakteryzował młodość tego 

zakonnika: „Ks. prof. Stefan Koperek urodził się 

w Krakowie 16 kwietnia 1938 roku, ale niemal całe 

swoje dzieciństwo spędził w podkrakowskich Mo-

gilanach. Jest synem Karola i Zofii z domu Bruzda. 

(...) W 1943 roku nastąpiła przedwczesna śmierć 

Jego ojca, a kilka miesięcy później umarła jedyna 

siostra, mała Helenka. Na domiar smutku i gory-

czy, jeszcze w czasie wojny, spalił się ich dom ro-

dzinny (...). Od wczesnego dzieciństwa ks. Koperek 

zarabiał na wspólne utrzymanie, Matki i  swoje. 

[Np.] (...) na ubranko do Pierwszej Komunii Świę-

tej zarobił sobie sam, ale zabrakło Mu na buciki 

i książeczkę do nabożeństwa. Ostatecznie, uko-

chana Mamusia, zakupiła sandały, a o książeczkę 

postarali się gospodarze, u których wówczas pra-

cował”.

 Po ukończeniu Szkoły Powszechnej (Podsta-

wowej) w Mogilanach (1952) za radą swego ka-

Wybitny mieszkaniec Woli

techety ks. Józefa Ptaka, młody Stefan Koperek 

wstąpił do Małego Seminarium Duchownego 

Archidiecezji Krakowskiej (przy obecnej ulicy 

Piłsudskiego). Ks. Kardaś CR zaznaczył, że „Du-

chowym wychowawcą ks. Profesora był nie kto 

inny, ale młody ks. Karol Wojtyła, który stał się 

wzorem pobożności i zaangażowania duszpa-

sterskiego dla młodego licealisty!”. W szkole tej 

uczył się trzy lata (1952-1955), czwartą klasę 

ukończył w Liceum dla Pracujących przy I LO 

im. B. Nowodworskiego (1955/1956).

 Wg relacji o. Kardasia CR „Po maturze Stefan 

Koperek rozeznał swoje powołanie kapłańskie. 

Mając pełne zaufanie do spowiednika i wycho-

wawcy, ks. Karola Wojtyły, spytał się go o radę. 

Ten podpowiedział Mu, aby nie tylko podjął dro-

gę, która przygotuje Go do kapłaństwa, ale [aby] 

zgłosił się i do zakonu, wskazując Mu na zmar-

twychwstańców, których dom formacyjny mie-

ścił się w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 10. [Tam 

latem w 1956] (...) Przyjął Go (...) uśmiechnięty 

i  radosny zakonnik, ks. Franciszek Anders (1913-

1985), który taką posta-

wą zachęcił Kandydata, 

by ten zgłosił się (...) do 

mistrza nowicjatu. Nowi-

cjat mieścił się wówczas 

(...) w Krakowie na Woli 

Duchackiej przy para-

fii Zmartwychwstania 

Pańskiego”. Tu przyjął go 

„zapracowany fizycznie, 

ale znów bardzo radosny 

zakonnik, (...) mistrz no-

wicjatu, ks. Tadeusz Przy-

byłowicz (1905-1984). (...) 

Pod koniec rocznego nowicjatu brat Koperek, (...) 

przeniósł się do (...) nowicjatu (...) w Radziwiłłowie 

Mazowieckim pod Warszawą. Tam 15 sierpnia 

1958 roku złożył swoje pierwsze śluby zakonne. 

Po profesji wrócił do Krakowa, gdzie rozpoczął 

podstawowe studia filozoficzno-teologiczne 

w  Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy na 

Stradomiu. Po piątym roku studiów przyjął świę-

cenia kapłańskie 8 czerwca 1963 roku w kościele 

pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego 

w  Krakowie przy ul. Łobzowskiej 10. Konsekrato-

rem był młody biskup – ks. Karol Wojtyła!”.

 Po zaliczeniu dodatkowego szóstego roku 

studiów, wprowadzonego przez Stolicę Apo-

stolską jako zalecenie Soboru Watykańskiego 

II, ukończył Instytut księży Misjonarzy w 1964 r. 

z ocenami valde bene (bardzo dobrymi).

 Po studiach skierowany został do Poznania 

na praktykę, a potem do Drawska Pomorskiego, 

gdzie pracował kilka lat (1965-1968). Tu stał się 

ojcem duchowym młodzieży i powołania Marka 

Durskiego do ekumenicznej wspólnoty z Taizé 

we Francji (słynny brat Marek z Taizé). Od 1968 

r. o. Stefan Koperek CR pracował w parafii na 

Woli Duchackiej w Krakowie, „gdzie z przerwami 

pozostał formalnie – jako członek tamtejszego 

domu zakonnego – do 1984 roku”, jak zaznaczył 

o. Kardaś, dodając, że „Ks. Jubilat już od pierw-

szego roku pobytu w parafii na Woli Duchackiej 

(...), czyli od 1969 roku, rozpoczął studia specjali-

styczne z liturgiki w Instytucie Liturgicznym przy 

Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, 

które uwieńczył wiosną 1972 roku tytułem magi-

stra teologii z wynikiem – naturalnie – bardzo do-

brym”. W tym samym roku ks. Koperek obronił 

także pracę licencjacką (w teologii – licencjat to 

stopień wyższy niż magister) z wynikiem valde 

bene. „Dyplom licencjata podpisał Mu 22 czerw-

ca 1972 roku Wielki Kanclerz PWT, ks. kard. Karol 

Wojtyła” – zaznacza o. Kardaś CR.

 Pobyt ks. Stefana na Woli Duchackiej ob-

fitował w liczne wyjazdy, m.in. do Bułgarii na 

misje zmartwychwstańcze (o. Koperek jeździł 

do Burgas i Małko Tyrnowa na kilka miesięcy 

każdego roku, oficjalnie jako „turysta”, w la-

tach 1972-1975, odważnie, pomimo szykan 

komunistycznej bezpieki). Za zgodą biskupa 

Stratijewa, o. Stefan Koperek w Bułgarii spra-

wował liturgię według rytu wschodniego (bi-

zantyńsko-słowiańskiego), którą bardzo lubił. 
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kowiak”. W tym miesiącu członkom Zespołu 

i wszystkim zaprzyjaźnionym z nami rodzinom 

zaproponowaliśmy udział w koncercie Doroty 

Miśkiewicz i zespołu Kwadrofonik zatytułowa-

nym „Lutosławski. Tuwim. Piosenki nie tylko 

dla dzieci”. Propozycja spotkała się z  pozytyw-

nym odzewem, co bardzo nas cieszy. Nie był 

to bowiem tradycyjny koncert, ale wydarzenie 

interaktywne z udziałem publiczności. Ponadto 

towarzyszyła mu prezentacja instrumentów, 

na których zazwyczaj grają artyści. Wykonawcy 

opowiadali o ich funkcjach, sposobach wyko-

rzystania i przeznaczeniu. Widzowie mogli rów-

nież nabyć płyty i otrzymać autografy artystów.

 Październik zapowiada się także interesują-

co. W ramach naszego cyklu Rodzinny Weekend 

z  MLZPiT „Krakowiak” zapraszamy na warsztaty 

z udziałem rzeszowskiego zespołu muzyki daw-

nej Vox Angeli. Zapisy pod numerem telefonu 

12  654 42 68. Po więcej informacji zapraszamy 

na naszą stronę www.krakowiak.edu.pl

Małgorzata Pałka

Po powrocie z Bułgarii „będąc na pełnym etacie 

duszpasterza w parafii na Woli Duchackiej – kon-

tynuował studia doktoranckie. Już w 1978 roku 

przedstawił na Wydziale Teologicznym [później-

szej] Papieskiej Akademii Teologicznej rozprawę 

doktorską, którą obronił z powodzeniem (...). 

Jubilatowi dyplom podpisali: Wielki Kanclerz 

PAT – ks. kard. Karol Wojtyła, dziekan Wydziału 

Teologicznego – ks. prof. Marian Jaworski oraz 

promotor pracy – ks. prof. Wacław Świerzawski”. 

Znakomici patroni naukowi o. Koperka formo-

wali go jako uczonego.

 Czytamy dalej relację o. Kardasia: „Ks. Stefan 

Koperek podczas długiej przynależności do domu 

zakonnego w Krakowie na Woli Duchackiej, 

oprócz wyjazdów i pracy w Misji Bułgarskiej, był 

dwukrotnie kapelanem sióstr zmartwychwstanek 

w Kętach. W 1984 roku rozpoczął jednak pracę 

w Ośrodku Rekolekcyjnym w Prądniku Korzkiew-

skim, który położony jest w urokliwej Dolinie 

Prądnika na terenie (dziś) Ojcowskiego Parku Na-

rodowego”.

 Dalsza kariera naukowa o. Stefana potoczyła 

się wg słów o. Kardasia CR szybko, „Senat Akade-

mii nadał ks. Koperkowi tytuł doktora habilitowa-

nego 19 lutego 1987 roku, a uroczysta promocja 

miała miejsce 8 maja tegoż roku. Wśród zachowa-

nych życzeń od najbliższych, znajomych i przyja-

ciół znalazło się i to – niezwykłe, od Jana Pawła 

II, który w prywatnym liście napisał: „Bardzo się 

cieszę z przekazanej mi wiadomości o uzyskanej 

habilitacji [...]. Serdecznie gratuluję tego sukcesu 

na drogiej memu sercu Uczelni, a habilitowane-

mu Doktorowi przesyłam błogosławieństwo na 

dalszą drogę pracy kapłańskiej i naukowej (...). 

W 1988 roku, 8 maja, Wielki Kanclerz PAT, ks. kard. 

Franciszek Macharski, mianował ks. Koperka 

docentem na Wydziale Teologicznym Akademii. 

(...). Po siedmiu latach (1998) na wniosek Rady 

Wydziału PAT, Rada Naukowa Episkopatu Polski 

przedstawiła prośbę do Centralnej Komisji do 

Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, 

o  nadanie ks. Koperkowi tytułu profesora nauk 

teologicznych. Komisja ta wniosek przyjęła pi-

smem z dnia 21 grudnia 1998 roku. Natomiast ks. 

kard. Stanisław Dziwisz pismem z dnia 1 kwietnia 

2006 roku powierzył ks. Koperkowi stanowisko 

profesora zwyczajnego w Papieskiej Akademii 

Teologicznej w Krakowie”.

 Na Woli Duchackiej o. Koperek spędził ok. 

15  lat (1968/9-1984), pisząc tu magisterium, li-

cencjat i doktorat.

Oprac. Marek Mariusz Tytko

 

 Punkt Siemachy w Centrum Handlowym 

„Bonarka” powrócił do szkolnego rytmu pra-

cy. Zaprasza młodych ludzi od 12 roku życia 

od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-

21:00 na bezpłatne warsztaty z kickboxingu, 

ju-jitsu, samoobrony, breakdance.

 W ośrodku można otrzymać pomoc edu-

kacyjną z przedmiotów humanistycznych 

i  ścisłych, nauczyć się japońskiego oraz 

rozwinąć swoje zainteresowania muzyczne, 

plastyczne i komputerowe.

Siemacha Spot Bonarka zaprasza

 Informacji o działalności punktu można 

szukać na Facebooku oraz bezpośrednio 

w  CH „Bonarka” – wejście naprzeciw strefy 

gastronomicznej na I piętrze.

Akcja Liść
 Od 6 października do 6 grudnia 2014 

roku trwa w Krakowie akcja „Jesienny Liść”.

 Liście będą odbierane nieodpłatnie w spe-

cjalnych workach. Wypełnione liśćmi worki 

powinny być pozostawione przed nierucho-

mością, na terenie ogólnodostępnym, w  wy-

znaczonym dniu odbioru, do godziny 7.00. 

 Do worków z liśćmi nie wolno wrzucać 

innego rodzaju odpadów.

 Na terenie Dzielnicy XI worki z liśćmi 

będą odbierane w czwartki – 9, 16, 23 i 30 

października oraz 6, 13, 20 i 27 listopada 

oraz 4 grudnia.

 Dodatkowe worki na liście można od-

bierać w dni robocze w siedzibie Rady 

Dzielnicy (w godzinach urzędowania), 

a  także w MPO przy ulicy Nowohuckiej 1 

(dyspozytornia, pokój nr 17, w godzinach 

od 7.00 - 15.00).

 Szczegółowe informacje pod numerem 

infolinii 801 084 084.


