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skiej -  ks. prof, dr hab. Janusz Czerski (UO); oraz Technika „pisan ia  ” ikony  -  s. Virgínea 
(Kluczbork). Tej części sesji przewodniczył ks. prof, dr hab. Ignacy Dec (PWT Wrocław), 
który kierował także końcową dyskusją.

W programie drugiego dnia znalazły się następujące referaty: M uzyczne ikony N iew i
dzialnego. Z  rozw ażań o sym bolu  w muzyce -  prof, dr hab. Leszek Polony (AM Kraków); 
C zego nie m ów i nam telew izja. O aksjologicznych uwarunkowaniach przekazów  te lew izy j
nych  -  prof, dr hab. Eugeniusz Wilk (UO); M ity i paradygm aty ja k o  obrazy  rzeczyw istości 
w „ R egio ” Tadeusza R óżew icza  -  prof, dr hab. Lidia Wiśniewska (AB); P rzeżycie  jed n o śc i  
w teatrze: Synostw o M istrza  Eckharta  -  dr Mirosław Kocur (UWr); o „św iętym  na o p a k ”. 
„ Tragiczne dzie je  doktora F au sta” wg M a rlow e1 a w  Teatrze L aboratorium  13 R zędów  
Jerzego G rotow skiego -  mgr Agnieszka Wojtowicz (UO); Ewangelia ikoną C hrystusa -  
ks. prof, dr hab. Michał Czajkowski (UKSW Warszawa); „D eus A bscon d itu s” u Lutra -  
ks. prof, dr hab. Manfred Uglorz (ChAT Warszawa); F ilm owe ikony C hrystusa -  ks. dr 
Marek Lis (UO )\ A bsolu tyzacja  rzeczyw istości, o religijno-m etafizycznym  w ym iarze m yśli 
Siergieja E isensteina  -  dr Waldemar Frąc (UO); D uchowy aspekt „ obrazu -  kryształu  ” na 
przyk ładzie  „ Z w ierc ia d ła ” A ndrieja  Turkowskiego  (UO).

Po wygłoszonych referatach odbyła się dyskusja.
Konferencji naukowej Ikony N iew idzialnego  towarzyszyły imprezy: spektakle, kon

certy, wystawy plastyczne. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa ikon bi
zantyjskich zorganizowana w budynku Wydziału Teologicznego. Organizatorzy dali także 
sposobność uczestniczenia w liturgii bizantyjskiej w miejscowym kościele Akademickim, 
której przewodniczył ks. mitrai prof, dr hab. Janusz Czerski.

W sumie należy uznać niniejszą konferencję za bardzo udaną. Stworzyła ona dobrą 
sposobność do wymiany myśli między teologami, filologami i miłośnikami sztuki.

ks. Ignacy D ec

Spotkanie Kolegium Dziekanów Katolickich 
Wydziałów Teologicznych Europy Środkowo-Wschodniej 

(Brenna, 16-17 maja 2003)

W dniach 16-17 maja 2003 roku w Brennej, w Ośrodku Spotkań i Formacji im. św. Ja
dwigi Archidiecezji Katowickiej odbyło się kolejne spotkanie Kolegium Dziekanów Kato
lickich Wydziałów Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarzem spotkania był tym razem 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Spotkaniu przewodniczył ks. prof, dr hab. 
Jerzy Bagrowicz, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To
runiu, przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce.

W pierwszym dniu obrad, po powitaniu przez ks. dziekana przewodniczącego Jerzego 
Bagrowicza (WT UMK) i ks. dziekana gospodarza Wincentego Myszora (WT UŚ) oraz po 
komunikacie ks. dziekana Stanisława Urbańskiego (WT UKSW) o wyniku wyborów do 
Komitetu Nauk Teologicznych PAN, główne przedłożenie wygłosił prof, dr hab. Jerzy 
Brzeziński, przewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Ko
misji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Przedmiotem jego wystąpienia 
był komentarz do ogłoszonej 14 marca 2003 roku Ustawy o stopniach naukowych i tytule
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naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki. Prelegent zwrócił głów 
nie uwagę na nowe elementy tejże ustawy w stosunku do poprzedniej z 12 września 1990 
roku. Po wystąpieniu profesora miała miejsce interesująca dyskusja, w której wyjaśniano 
sprawy związane z procedurą uzyskiwania stopni naukowych i tytułu naukowego. Przy 
okazji przypomniano listę punktowanych czasopism teologicznych w Polsce. Przedstawia 
się ona następująco:

LISTA „A” (6 pkt.)

ANALECTA CRACOVIENSIA -  PAT
COLLECTANEA THEOLOGICA -  UKSW
LITURGIA SACRA -  UO
ROCZNIKI TEOLOGICZNE -  KUL
VOX PATRUM -  KUL

LISTA „B” (3 pkt.)

ATENEUM KAPŁAŃSKIE 
POLONIA SACRA
POZNAŃSKIE STUDIA TEOLOGICZNE 
ROCZNIKI TEOLOGICZNE CHAT 
RUCH BIBLIJNY I LITURGICZNY 
STUDIA BOBOLANUM  
STUDIA OECUMENICA  
STUDIA TEOLOGICZNO-HISTORYCZNE 

ŚLĄSKA OPOLSKIEGO 
STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA 
STUDIA WARMIŃSKIE 
ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO 

TEOLOGICZNE 
WROCŁAWSKI PRZEGLĄD 

TEOLOGICZNY 
ZESZYTY NAUKOWE KUL

-W ŁOCŁAW EK
-P A T
-  UAM  
-C H A T  
-P A T
-  WARSZAWA 
-UO

-UO
-U K S W
-U W M

- U Ś

-P W T -W R O C Ł A W  
-K U L

Pod koniec dyskusji zjawił się w ośrodku ks. arcybiskup Damian Zimoń, metropolita 
katowicki, który serdecznie pozdrowił przybyłych dziekanów.

Kolejnym prelegentem był ks. prof, dr hab. Remigiusz Sobański (WT UŚ), który w y
głosił wykład na temat: „Wydział Teologiczny a seminarium duchowne -  aspekt prawny 
(relacje, współpraca)”. Pierwsza część wykładu miała charakter historyczny. Prelegent przy
pomniał, w jakich okolicznościach historycznych powstawały pierwsze wydziały teolo
giczne i w jakich okolicznościach została powołana do istnienia w Kościele instytucja se
minariów duchownych. Zbliżając się do czasów najnowszych, w iele uwagi poświęcił 
dokumentom Kościoła ogłaszanym w tej sprawie po Soborze Watykańskim II, zwłaszcza  
Konstytucji Sapientia Christiana. Drugą część swego wystąpienia prelegent poświęcił
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omówieniu powojennej i aktualnej sytuacji wydziałów teologicznych i seminariów duchow
nych w Polsce. Wspomniał o różnych napięciach, jakie niekiedy mają miejsce między tymi 
instytucjami. Dobrze jest w każdym przypadku zawierać dobre umowy, opisywać i ustalać 
kompetencje. Ważne jest to, by między tymi instytucjami nie było konkurencji, ale aby 
miała miejsce partycypacja i współpraca.

Dopełnieniem wykładu ks. prof. Sobańskiego było wystąpienie ks. dr. Józefa Kupne
go, rektora W yższego Seminarium Duchownego w Katowicach, na temat „Wydział Teolo
giczny a seminarium duchowne -  aspekty praktyczne współpracy”. Prelegent odwołał się 
w dużej mierze do doświadczeń w dziedzinie współpracy Wyższego Seminarium Duchow
nego Archidiecezji Katowickiej i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Po powyższych wykładach miała miejsce dyskusja, w której dzielono się doświadcze
niami w tej sprawie, pochodzącymi z innych ośrodków teologicznych.

Następnym punktem programu pierwszego dnia spotkania było wystąpienie ks. prof, 
dr. hab. Czesława Rychlickiego, sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Pol
ski. Prelegent przypomniał o najczęstszych uchybieniach popełnianych w działalności aka
demickiej na uczelniach państwowych, a niekiedy i na wydziałach teologicznych. Jednym 
z nich są autoplagiaty. Zdarzają się one wtedy, gdy rozprawa habilitacyjna nie zawiera 
nowego tematu badawczego, ale jest kontynuacją pracy doktorskiej. Przypomniał także
o obowiązku odrębnych głosowań nad poszczególnymi recenzentami powołanymi przy 
doktoratach, habilitacjach i w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego. Określił także 
dokumentację dotyczącą kadry nauczającej i działalności naukowej w poszczególnych wy
działach, którą należy przesłać do Rady Naukowej KEP.

Drugi dzień obrad rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył ks. prof, 
dr hab. Jerzy Bagrowicz, przewodniczący Kolegium Dziekanów. Homilię wygłosił ks. prof, 
dr hab. Jacek Bolewski SJ. W czasie przedpołudniowej sesji miały miejsce dwa główne 
wystąpienia. Pierwsze należało do ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Góździa, prodziekana Wy
działu Teologicznego KUL. Prelegent poinformował o stanie prac przygotowawczych do 
Kongresu Teologów Polskich, który się odbędzie w dniach od 12 do 15 września 2004 r. 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W programie Kongresu proponuje się cztery bloki 
tematyczne: I. Korzenie (teologia polska na progu XXI wieku; systematyzacja dorobku 
dziedzin polskiej teologii); II. Tożsamość (wkład polskiej myśli w teologię europejską; 
kultura, filozofia i języki polskiej teologii); III. Dialog (dialog z człowiekiem; dialog w prze
mianach struktur życia społecznego); IV. Perspektywy (polska teologia XXI wieku).

Drugie główne wystąpienie należało do ks. prof. dr. hab. Tomasza Węcławskiego, pro
dziekana Wydziału Teologicznego UAM. Prelegent przedłożył zebranym projekt nowego 
ratio studiorum  na wydziałach teologicznych. Oto jego główny schemat:

I. Założenia
Jako punkt wyjścia dalszych rozważań i propozycji przyjmujemy, że:
1. Konieczna jest redukcja godzinowej objętości studiów bez utraty ich zawartości tre

ściowej.
2. Należy bardziej niż dotąd dowartościować ćwiczenia.
3. Reforma nie może polegać ani na zwykłym usunięciu przedmiotów z programu (za

zwyczaj stoją za nimi jasno określone wymagania merytoryczne), ani też na proporcjonal
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nym zmniejszeniu ilości godzin dla poszczególnych przedmiotów -  bo skutkiem tego bę
dzie albo zbytnia ogólnikowość, albo fragmentaryczność wykładu.

4. Istnieją możliwości tematycznej i metodycznej integracji poszczególnych grup przed
miotów -  przede wszystkim w częściach wykładu dotyczących kwestii historycznych. 
Można to zrobić albo tworząc nową grupę przedmiotów „historycznych” albo tak przegru- 
powując i opisując obecny układ przedmiotów, żeby uzyskać redukcję materiału histo
rycznego (uniknięcie powtórzeń, które obecnie zajmują ok. 25-30% programu).

II. M ożliwości integracji treściowej i m etodycznej
Blok 0: Filozofia i teologia fundamentalna -  380 godzin (w tym 120 godzin ćwiczeń) 
Potrzebne są tylko stosunkowo niewielkie zmiany (m. in. wyjaśnienie relacji historii 

filozofii do patrologii i historii dogmatu): od roku I. do II.
Gdyby Blok I (historyczny) został opisany jako program studiów licencjackich, po

trzebne byłoby rozłożenie godzin studium tego bloku na trzy lub nawet cztery lata.
Blok I: Teologia historyczna (pozytywna) -  660 godzin (w tym 180-200 godzin ćwiczeń) 
Blok ten powinien obejmować następujące przedmioty z obecnego programu: Wpro

wadzenie do Pisma Świętego; Egzegeza i teologia biblijna; Patrologia; Dzieje dogmatu (z 
teologii dogmatycznej); Dzieje moralności i duchowości chrześcijańskiej (z teologii mo
ralnej i teologii duchowości); Dzieje instytucji Kościoła oraz jego duszpasterstwa (z histo
rii Kościoła, prawa kanonicznego, teologii pastoralnej, liturgiki, katechetyki i pedagogiki 
chrześcijańskiej). Być może dałoby się go ustawić tak, żeby stanowił zarazem program 
studiów licencjackich (z wyłączeniem filozofii, a włączeniem teologii fundamentalnej). 

Powinien być wykładany w miarę możliwości chronologicznie. M ożliwy układ:
-  Część biblijna (całość zakresu nauk biblijnych): od roku I do IV (w ewentualnym progra
mie licencjackim tylko do roku III)
-  Część historyczno-doktrynalna (dzieje dogmatu i dzieje doktryn moralnych): od roku II 
do III Część historyczno-instytucjonalna (rozwój instytucji i prawa Kościoła -  w tym pod
stawy aktualnego prawa kodeksowego): od roku I do III
-  Część historyczno-praktyczna (dzieje liturgii i praktyki sakramentalnej, dzieje katechezy 
i pedagogiki chrześcijańskiej, dzieje form duszpasterstwa): od roku I do III

Blok II: Pogłębiona refleksja systematyczna -  270 godzin (w tym 90 godzin ćwiczeń) 
Blok ten powinien obejmować systematyczne omówienie i dyskusję kwestii doktry

nalnych (w tym ekumenicznych), moralnych, teologii duchowości i prawa kanonicznego 
w ich współczesnym ujęciu. Powinien zostać zachowany układ przedmiotowy: teologia 
dogmatyczna, moralna, duchowości, prawo kanoniczne. Jednakże programy poszczegól
nych wykładów powinny być napisane przy założeniu znajomości przekazanej studentom 
uprzednio wiedzy historyczno-teologicznej.

Blok III: Pogłębiona refleksja teologiczno-praktyczna -  270 godzin (w tym 90 godzin 
ćwiczeń)

Podobnie jak blok poprzedni powinien obejmować wykład poszczególnych przedmio
tów z programem zakładającym znajomość ich historycznego zaplecza.

Blok IV: Przygotowanie pedagogiczne -  270 godzin + 150 godzin praktyk 
Zgodnie z przepisami MENiS -  całość rozłożona od roku II do V. Powinno być wpro

wadzone do programu specjalizacyjnego.
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Podsumowanie:
Zreformowany Kanon obejmowałby ok. 1560 godzin (obecnie 1920 godzin). Gdyby 

przyjąć około 200 godzin rocznie na specjalizację, cały program podstawowy obejmował
by łącznie ok. 2500-2600 godzin, co daje wolną przestrzeń na ok. 500-600 godzin możli
wych zajęć fakultatywnych.

W ramach przedpołudniowego spotkania krótki wykład na temat „Internet jako miejsce 
dla teologii” wygłosił ks. redaktor Stopka. Słuchacze dowiedzieli się o ciekawych możli
wościach uprawiania teologii za pomocą Internetu. W dalszym ciągu posiedzenia księża 
dziekani wysłuchali informacji ks. dr. Andrzeja Krzystka o pracach nad utworzeniem Wy
działu Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim.

W końcowej części posiedzenia wysłuchano relacji o działalności wydziałów teolo
gicznych na Słowacji i w Czechach.

Zamykając niniejszą relację, należy skonkludować, że tego rodzaju spotkania są bar
dzo potrzebne. Dają one sposobność do przedyskutowania aktualnych problemów związa
nych z działalnością wydziałów teologicznych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschod
niej oraz stwarzają okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń.

ks. Ignacy D ec

s

Kościół w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
w okresie pontyfikatu Ojca Sw. Jana Pawia II

Rok 2003 upływa pod znakiem 25-lecia pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II. W całym  
Kościele podejmowana jest refleksja nad tym pontyfikatem Papieża, który przybył na Sto
licę Piotrową „z dalekiego kraju”, który odbył dotąd ponad 100 pielgrzymek apostolskich 
poza Włochy. Kościół łączy się przed Bogiem w dziękczynieniu za dar tego Papieża. Or
ganizowane są modlitwy dziękczynne. W ośrodkach teologicznych odbywają się sympo
zja naukowe na temat nauczania Jana Pawła II. W ów nurt jubileuszowego dziękczynienia 
i teologicznej refleksji włączył się Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. W dniach
27 i 28 maja br. odbyła się na Wydziale m;edzynarodowa sesja naukowa poświęcona wkła
dowi Ojca Św. Jana Pawła II w odrodzenie się Kościoła katolickiego w krajach Europy Środ
kowo* Wschodniej. W tych bowiem krajach najbardziej jest widoczny wpływ Jana Pawła II 
na odnowienie się struktur kościelnych i ożywienie życia religijnego. Na sesję zostali zapro
szeni najwyżsi hierarchowie krajów, które pod koniec poprzedniego stulecia uwolniły się 
spod jarzma totalitaryzmu komunistycznego. Nie wszyscy najwyżsi hierarchowie mogli przy
być osobiście do Wrocławia. Kilku jednak przybyło. Inni przysłali swoich przedstawicieli.

Na rozpoczęcie sesji ks. kard. Marian Jaworski, metropolita lwowski obrządku łaciń
skiego, przewodniczył w katedrze wrocławskiej Mszy św. sprawowanej w intencji Papie
ża. Przy ołtarzu stanęli obok niego ks. kard. Kazimierz Świątek, metropolita mińsko-mo- 
hylewski, ks. bp Frantiszek Lobkowicz, biskup ostrawsko-opawski, i kilkunastu kapłanów. 
Wszystkich serdecznie powitał Gospodarz spotkania, ks. kard. Henryk Gulbinowicz, me
tropolita wrocławski. W swoim słowie wyraził podziw i wdzięczność dla Ojca Św. Jana 
Pawła II za jego dokonania dla Kościoła w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyra
ził radość z przybycia do Wrocławia tak znakomitych gości z kraju i z zagranicy. W wy


