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kadencję przedstawiła dotychczasowa przewodnicząca Pani Prof, dr hab. Zenomena Płu- 
żek, która kierowała pracami Sekcji przez dwie kadencje od 1982 r. Podczas ostatniej 
kadencji wiceprzewodniczącym był ks. dr Franciszek Głód a sekretarzem kolejno: ks. dr 
Stefan Regmunt, ks. dr Zdzisław Golan a ostatnio o. dr Borys Soiński OFM z WSD we 
Wronkach. Uczestnicy podziękowali ustępującemu Zarządowi za ofiarną, pełną poświę
cenia wieloletnią pracę, a ks. biskupowi Stefanowi Regmuntowi za serdeczną gościnę 
w Szklarskiej Porębie. Na nową kadencję wybrano Zarząd w następującym składzie: prze
wodniczący -  ks. prof, dr hab. Józef Makselon (PAT), wiceprzewodniczący -  ks. dr An
drzej Jagiełło (PFT Wrocław), sekretarzem pozostał o. dr Borys Soiński OFM.

Ks. Andrzej Jagiełło

„Festiwal nauki” środowiska wrocławskiego z perspektywy 
Papieskiego Fakultetu Teologicznego

W dniach 25-27 września 1998 roku miał miejsce po raz pierwszy w naszym mieście 
„Festiwal nauki”. Organizowany był przez wyższe uczelnie wrocławskie, a także przez 
szereg instytucji mających związek z krzewieniem lub popularyzacją nauk. Pośród insty
tucji organizujących „Festiwal” nie zabrakło Papieskiego Fakultetu Teologicznego. Nic 
więc dziwnego, że wrocławski Wydział Teologii zaprosił słuchaczy naszego miasta na 
szereg wykładów i prelekcji, których celem była popularyzacja teologii jako dyscypliny 
naukowej. Chodziło o uprzystępnienie na kilku przykładach tej problematyki, którą zaj
mują się teologowie wrocławscy w ramach swoich poszukiwań intelektualnych.

W piątek 25 września można było wysłuchać wykładu rektora Papieskiego Fakultetu 
Teologicznego, ks. prof. Ignacego Deca, zatytułowanego „Miejsce teologii w układzie nauk”. 
Temat pozornie prosty, rozwinął się w ciągu 45 minut wciągającego dyskursu w pasjonującą 
podróż po krainie nauk humanistycznych i przyrodniczych, matematycznych i technicznych, 
filozoficznych i teologicznych. Dopiero po zarysowaniu przez ks. Rektora całego bogactwa 
najróżniejszych dziedzin zasługujących na miano „naukowości”, uczestnicy spotkania mo
gli dowiedzieć się, jakie miejsce przysługuje w tym szacownym gronie tej dyscyplinie, która 
zajmuje się refleksją o Bogu, o człowieku i o świecie w świetle Objawienia Bożego -  a wiec 
właśnie teologii. Dalszym ciągiem tego wystąpienia, jakby naturalnie z niego wypływają
cym, była prelekcja ks. doc. Piotra Liszki odpowiadająca na pytanie: „Co teologia daje na
ukom szczegółowym?”. Piątkowy dzień, pierwszy na „Festiwalu nauki” we Wrocławiu, za
kończył się spotkaniem dyskusyjnym „Odczytywanie powołania życiowego”. Spotkanie to 
prowadził ks. dr Włodzimierz Wołyniec. Jego kompetencje w odpowiedzi na pytanie posta
wione w tytule spotkania były dla słuchaczy wystarczającym magnesem, aby ściągnąć praw
dziwie liczne grono zaciekawionych. Ks. Włodzimierz jest bowiem ojcem duchownym Wro
cławskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Drugi festiwalowy dzień, sobota 26 września, dał okazję do spotkania z jedną z najbar
dziej frapujących dziedzin ludzkiej wynalazczości -  z inżynierią genetyczną. Dziedzina ta 
obfituje zarówno w niezwykle obiecujące perspektywy polepszania zdrowia człowieka, 
jak i -  niestety -  w potencjalne zagrożenia niewłaściwego wykorzystywania osiągnięć 
naukowych. Oba te aspekty znalazły miejsce w ciekawym wystąpieniu ks. dr Tadeusza
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Reronia: „Inżynieria genetyczna w świetle nauki chrześcijańskiej”. Tytuł kolejnego wykładu 
również brzmiał bardzo zachęcająco: „Chrześcijaństwo a wielkie religie świata” (autorem 
tego wystąpienia był ks. dr Andrzej Małachowski). Trudno przecież pozostać obojętnym 
wobec wielkiego wyzwania, jakie stanowi dla chrześcijaństwa coraz częstsze spotykanie się 
z religijnością odmienną od naszej, a tak intensywnie przeżywaną przez ludzi innych wiar. 
Wieczór sobotni proponował dwa spotkania dyskusyjne. Pierwsze z nich poświęcone było 
dylematowi: „Teolog -  zawód czy powołanie?” (prowadzone przez ks. Andrzeja Siemie- 
niewskiego), a temat drugiego wkraczał z całą intensywnością w jak najbardziej praktyczne 
sprawy życiowe: „«Niebo w płomieniach» -  problemy moralne dorastania” (ks. Stanisław 
Orzechowski). To ostatnie spotkanie nie doszło jednak, niestety, do skutku.

Wrocławianie pragnący zorientować się w ważnych nurtach współczesnej teologii 
czuli się usatysfakcjonowani również w ostatni festiwalowy dzień, w niedzielę 27 wrze
śnia. Ks. dr hab. Bogdan Ferdek zarysował szeroko dyskutowany w naszym społeczeń
stwie problem nowych sekt, ujęty w formule: „Ekspansja sekt jako znak czasu”. Ks. 
prof. Roman Rogowski, znany z poszukiwań myślowych wybiegających w nowe, inte
resujące dziedziny, przedstawił w sposób prawdziwie utrzymujący w napięciu temat: 
„Co to jest teoekologia?”.

Prawie wszystkie wykłady i prelekcje ubogacone były dyskusjami przy „wolnym mi
krofonie”. Refleksje prelegentów przedłużały się w ten sposób w pytania i osobiste do
świadczenia słuchaczy. Niejeden temat został istotnie wzbogacony, jako że wszystkie one 
wkraczały w życiowe zainteresowania wielu obecnych na „Festiwalu nauki”.

Frekwencja na spotkaniach teologicznej części festiwalowych dni cieszyła organizato
rów i prelegentów, którzy nierzadko przemawiali do ponad stu zgromadzonych słuchaczy. 
W sumie wykłady i dyskusje zgromadziły około 700 uczestników. Pierwsze doświadcze
nie „Festiwalu nauki” we Wrocławiu widziane z perspektywy Papieskiego Fakultetu Teo
logicznego jest więc bardzo obiecujące. Ufać należy, że powstająca na naszych oczach 
tradycja, rozwijać się będzie i ubogacać wrocławian także w przyszłych latach, przyczy
niając się do popularyzacji teologicznych badań i refleksji.

ks. Andrzej Siemieniewski

Spotkanie Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich 
„Wokół tajemnicy Ducha Świętego”

Przy końcu XX wieku i w perspektywie trzeciego tysiąclecia od przyjścia Jezusa Chry
stusa Jan Paweł II do ważnych zadań związanych z przygotowaniem tego Jubileuszu zalicza 
ponowne odkrycie obecności Ducha Świętego. Duch bowiem uobecnia w Kościele jedyne 
Objawienie przyniesione ludziom przez Chrystusa, czyniąc je żywym i skutecznym w życiu 
każdego człowieka: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26).

Problematyka związana z tajemnicą Ducha Świętego została podjęta przez Sekcję 
Dogmatyczną Teologów Polskich na dorocznym spotkaniu, które zostało zorganizowane 
w dniach 20-21 X 1998 r. na Górze św. Anny. Wygłoszone referaty i przeprowadzone 
dyskusje -  to forma uczczenia „Roku Ducha Świętego” przez to środowisko.


