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OD REDAKCJI

Obecny numer „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” ukazuje się w roku 
trzechsetlecia Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Wydział ten zaistniał w ro
ku 1702 wraz z powstaniem Akademii Leopoldyńskiej. To właśnie ta jezuicka uczel
nia, założona przez cesarza Leopolda I jako dwuwydziałowa Akademia, dała po
czątek dzisiejszemu Uniwersytetowi Wrocławskiemu. Stąd też jubileusz 
trzechsetlecia świętuje także Uniwersytet Wrocławski, obecnie drugi co do wieku
-  po Uniwersytecie Jagiellońskim -  uniwersytet w naszym kraju.

Jubileuszowe obchody trzechsetlecia Wydziału Teologicznego zostały rozłożo
ne na dwie części: wiosenną i jesienną. W ramach obchodów wiosennych, 14 maja 
2002 r. odbyła się na PWT sesja naukowa pt.: Kształcenie teologiczne na Śląsku -  
300-lecie Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Podczas sesji ukazano losy kształ
cenia teologicznego na Dolnym Śląsku, poczynając od średniowiecznej szkoły 
katedralnej we Wrocławiu, poprzez założone w roku 1565 Seminarium Duchow
ne, Wydział Teologii na Akademii Leopoldyńskiej i na Uniwersytecie Wrocław
skim, a kończąc na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Dopełnie
niem niniejszej sesji była uroczystość nadania doktoratów honoris causa PWT 
prof. Janowi Kmicie, b. rektorowi Politechniki Wrocławskiej, i ks. prof. Janowi 
Kowalskiemu z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, która odbyła się 
15 maja 2002 r.

Uroczystości jubileuszowe jesienne są zaplanowane na pierwszą dekadę paź
dziernika i będą połączone z uroczystą inauguracją roku akademickiego oraz ple
narnym posiedzeniem Konferencji Episkopatu Polski. Wezmą w nich udział przed
stawiciele Stolicy Apostolskiej.

Akcenty jubileuszowe są zaprogramowane także w sympozjach i imprezach 
naukowych, które od lat wpisane są na stałe do kalendarza akademickiego PWT. 
W jubileuszowym roku są to: XXXII Wrocławskie Dni Duszpasterskie (27-29 XIII), 
V Dolnośląski Festiwal Nauki (19-21 IX) i XVIII Forum Młodych (21-23 XI).



6 SŁOWO WSTĘPNE

Niniejszy numer WTP posiada już akcent świętowanego jubileuszu. Stanowi 
go pierwsza część periodyku zatytułowana: 300 lat Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu. Zawiera ona zarys dziejów akademickiej teologii we Wrocławiu w mi
nionym trzechsetleciu. Trzy pierwsze teksty były wygłoszone w ramach tegorocz
nych Wieczorów Tumskich (ks. A. Kiełbasa -  28 IV, M. Pater -  26 V, T. Kulak -
30 VI). Traktują one o dziejach teologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Tekst 
czwarty, w nieco zmienionej formie, był zaprezentowany na sesji naukowej na 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (12 V 2002) i przedstawia losy 
teologii akademickiej we Wrocławiu po drugiej wojnie światowej, gdy teologia 
znalazła się poza Uniwersytetem.

Struktura dalszej części niniejszego numeru pozostaje bez zmian. Godzi się 
jedynie nadmienić, że teksty zamieszczone w dziale Rozprawy i artykuły zostały 
zrecenzowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologicz
nego Uniwersytetu Opolskiego. Na ręce Dziekana tegoż Wydziału, ks. prof. dr. 
hab. Helmuta Sobeczko, składam wszystkim Recenzentom w imieniu redakcji WPT 
bardzo serdeczne podziękowanie.

Wyrażam nadzieję, że prezentowany numer zyska życzliwe przyjęcie wśród 
Czytelników i będzie kolejnym znakiem obecności teologii w stolicy Dolnego Ślą
ska.
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Wrocław, dnia 29 czerwca 2002 r., w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła


