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LISTY I PRZEMÓWIENIA GRATULACYJNE

Przemówienie prof. dr. hab. Andrzeja Wiszniewskiego 
Ministra Nauki i Przewodniczącego KBN

Em inencje, Ekscelencje, dostojni zebrani, m łodzieży akademicka, drodzy w rocław scy  
przyjaciele
M oje przem ów ienie powinno być bardzo oficjalne. W szak n iesie w yrazy uznania, gratu
lacje i najlepsze życzenia dla D ostojnego Doktora Honorowego oraz dla Papieskiego  
W ydziału T eologicznego od Premiera Jerzego Buzka oraz całego Rządu III R zeczypo
spolitej. N iech  mi jednak Państwo wybaczą, że  będzie to w ystąpienie bardzo osobiste. 
Książkę, o której już tu była m owa, zatytułowaną Sól ziemi, czytałem  zafascynowany. 
B ow iem  koniecznie chciałem  się dow iedzieć, kim naprawdę jest dzisiejszy  doktor hono
rowy. Kim jest człow iek , będący kapłanem i uczonym , księciem  kościoła i m ężem  stanu. 
Kim  jest człow iek  będący prawą ręka Papieża Polaka i stojący na czele  Kongregacji 
Nauki Wiary, instytucji będącej spadkobierczynią Świętej Inkwizycji. I szczerze przy
znaję, że  jestem  zafascynow any i zachw ycony O sobą,, która jaw i s ię  czytelnikom . Po
m yślałem  sob ie w ręcz nieskrom nie, że  ten człow iek  m ógłby być m oim  przyjacielem . 
P ozw ólcie Pastwo, że  zacytuję trzy fragmenty wyznań Jego Em inencji, które są  dla m nie 
szczególn ie w ażne i sprawiają, że  o  tej wybitnej postaci, która zasiadła dziś na tej sali, 
m yślę jak o człow ieku bardzo mi bliskim . B ow iem  Kardynał Ratzinger powiada: “C zło
w iek  pojaw ił s ię  na św iecie  jako istota, która stawia pytania”. A  w  innym  m iejscu mówi: 
“M yślę, że  to B óg tchnął sztukę w  ludzkie dusze. Sztuka -  obok nauki -  jest  najw yż
szym  darem, jaki cz łow iek  otrzymał od Boga”. I jak ma s ię  tym nie zachw ycić minister 
nauki? A  ju ż  jako zupełnie zw yczajnego człow ieka, który co  n iedziela stoi gdzieś pod 
chórem w  kruchcie sw ego  kościoła  parafialnego, zaw ojow ał m nie dzisiejszy doktor ho
norow y sw ym  stwierdzeniem : “M ożna pow iedzieć, że  podstaw owym  elem entem  chrze
ścijaństwa jest radość”. Za te słow a pragnę Waszej Eminencji osob iście bardzo p odzię
kow ać.
Te w szystk ie m yśli pochodzą z  rozm owy, jaką Peter Seew ald odbył z  Kardynałem Jose
phem  Ratzingerem. Jak już w spom niałem , książkę, która jest zapisem  tej rozm owy, za
tytułował Sól ziemi. Jako M inister nauki w  Rządzie III R zeczypospolitej jestem  szczęśli
w y, że  szczypta tej so li pozostanie na polskiej ziem i, pozostanie pośród polskich na
ukow ców . A  jako m ieszkaniec W rocławia jestem  szczególn ie rad, że  ta szczypta soli 
pozostanie w łaśnie w e W rocławiu.
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Słowo prof. dr. hab. Romualda Gellesa 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Em inencjo, K sięże Kardynale, W ielki Kanclerzu Papieskiego W ydziału Teologiczne
go  w e W rocławiu!

M agnificencjo, K sięże Rektorze!
Em inencjo, Prześwietny Doktorze Honorowy Papieskiego W ydziału Teologicznego  

w e W rocławiu!
Ekscelencje, M agificencje, Szanowni Państwo!
W  im ieniu liczn ie zgrom adzonych tutaj retorów reprezentujących trzynaście w yższych  

uczeln i W rocławia i Opola, chciałbym  złożyć serdeczne gratulacje i przekazać wyrazy  
najw yższego uznania, zarówno nowem u doktorowi honoris causa, z powodu tak zaszczyt
nego w yróżnieni, jak i wrocławskiej uczelni teologicznej, która pozyskała tak wspaniałe
go now ego doktora honorowego. Jest to oczyw iście zarazem w ielka satysfakcja dla całego  
środowiska akadem ickiego W rocławia i Opola.

Ksiądz Kardynał Joseph Ratzinger, kapłan, uczony, profesor uniwersytetów w  Fre
ising, Bonn, Münster i Tübingen, autor w ielu  znakomitych prac naukowych, jeden z naj
w ybitniejszych teo logów  chrześcijańskich X X  wieku, doktor honorowy dziew ięciu u czel
ni, został członkiem  społeczności akademickiej stolicy D olnego Śląska. Jest to dla nas 
powód do radości i dumy. Składam dostojnemu Doktorowi Honorowemu życzenia w sze l
kiej pom yślności -  dobrego zdrowia i niespożytej energii w  pracy dla dobra K ościoła  
i nauki.

List gratulacyjny Witolda Krochmalą 
Wojewody Dolnośląskiego

Wasza Eminencjo!
Pragnę wyrazić w ielką radość z  faktu, że tak wybitny uczony-teolog jak Wasza Emi

nencja w szed ł do wrocławskiej w spólnoty ludzi nauki. Jest to dla nas ogrom ny zaszczyt.
D la Papieskiego W ydziału T eologicznego w e Wrocławiu obecność Waszej Eminencji 

w  gronie jeg o  teologów  jest zasłużonym  powodem  do dumy, a zarazem zobowiązaniem .
Zobow iązaniem , aby stale pamiętać o tym, że praca teologa nie jest dla pojedynczego  

uczonego, ale dla w spólnoty katolickiej, dla całego K ościoła, że praca teologa jest służbą  
K ościołow i. Z intelektualnych ow oców  tej pracy i służby, korzystać m ożem y my -  ludzie 
św ieccy, aby lepiej i głębiej poznać i zrozum ieć Prawdy Naszej Wiary.

W  rozm ow ie z  Vittorio M essorim  w  1984 roku, pow iedział Wasza Eminencja, że  Jego 
zadanie jako urzędnika w  służbie K ościoła i jako teologa polega na otwieraniu drzwi, na 
przygotow yw aniu m iejsca. Dziękujem y Waszej Eminencji za to, że  przybył tu i zechciał 
otworzyć nam drzwi.


