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Wraz z tym numerem upływa piętnaście lat istnienia naszego 
półrocznika. Jego pierwszym redaktorem naczelnym był ówczesny rektor 
PWT, ks. prof. zw. dr hab. Ignacy Dec, który kierował tym pismem przez 
dwanaście lat (1993-2004), aż do wyniesienia go do godności pierwszego 
biskupa świdnickiego. Miarą jego zaangażowania może być proste 
stwierdzenie, że żaden z Autorów nie opublikował tutaj tylu artykułów    
i recenzji, co Ksiądz Biskup Dec. Kolejne trzy lata funkcję tę pełnił ks. 
prof. ndzw. dr hab. Józef Pater, Rektor PWT w latach 2005-2007. 

Redaktorów naczelnych wspomagali członkowie redakcji. W latach 
1993-1996 tworzyli ją ks. Adam Bałabuch, ks. Andrzej Siemieniewski, 
ks. Jerzy Witczak. W 1997 roku dołączył do nich na rok ks. Wiesław 
Szczęch. W latach 1998-2000 redakcję stanowili ks. Siemieniewski i ks. 
Małachowski. Od drugiego półrocza roku 2000 do roku 2004 pismo 
tworzyli ks. Siemieniewski oraz p. Jan Wadowski. Natomiast w latach 
2005-2007 ponownie Księża Siemieniewski i Małachowski. Łatwo 
zauważyć, że obecny Ksiądz Biskup prof. zw. dr hab. Andrzej 
Siemieniewski związany jest z „Wrocławskim Przeglądem Teolo-
gicznym” od pierwszego numeru do dzisiaj. Również obecny Prorektor, 
ks. dr hab. Andrzej Małachowski, i ks. dr Jerzy Witczak oddali naszemu 
pismu po pięć lat swego zaangażowania. 

W tym czasie 187 różnych Autorów zamieściło w naszym 
„Przeglądzie Teologicznym” swoje teksty. Dziękujemy każdemu z nich   
i zapraszamy do dalszej współpracy. 

Nowy Rektor PWT, ks. prof. ndzw. dr hab. Waldemar Irek, mianował 
nową Redakcję w składzie: o. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI 
(redaktor naczelny), o. Jacek Kiciński CMF, p. mgr Radosław Michalski 
(sekretarz redakcji). Powołał też Radę naukową naszego pisma, w skła-
dzie: bp prof. zw. dr hab. Andrzej Siemieniewski (przewodniczący), ks. 
prof. zw. dr hab. Bogdan Ferdek, ks. prof. ndzw. dr hab. Mariusz Rosik, 
ks. dr Jerzy Witczak, ks. prof. ndzw. dr hab. Włodzimierz Wołyniec. 
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Jako nowy redaktor naczelny „Wrocławskiego Przeglądu 
Teologicznego” pragnę na pierwszym miejscu wyrazić publicznie –       
w imieniu własnym i całej Redakcji – mój najgłębszy szacunek i szczere 
uznanie wszystkim, którzy do tej pory tworzyli to pismo. Oni to nadali 
mu kształt i skupili wokół niego wybitnych teologów. Dzięki ich cichej 
pracy i trosce mamy półrocznik na wysokim poziomie naukowym i edy-
torskim. Piszę w ten sposób, gdyż najlepsze tradycje uniwersyteckie,       
a szczególnie wielcy teologowie każą z pokorą, wdzięcznością i szacun-
kiem spoglądać na osiągnięcia poprzedników. Jest to wprawdzie jedno    
z imponderabiliów, ale tworzy taką atmosferę dla poszukiwań 
teologicznych, jaka chcemy, aby panowała w środowisku teologów 
skupionych wokół naszego pisma. 

Liczę też na rzeczywistą współpracę ze wszystkimi członkami Rady 
naukowej naszego półrocznika. Powszechnie znane kompetencje 
każdego z nich pozwalają się wiele spodziewać i niosą wiele nadziei. 

Profil pisma pozostaje bez zmian. Proszę pozwolić, że – aby go 
uwypuklić – podzielę się moim, może drobnym, ale wymownym 
przeżyciem osobistym: Podczas każdej Eucharystii na inaugurację roku 
akademickiego porusza mnie moment, gdy ubrani w uroczyste togi 
rektorzy, dziekani oraz profesorowie klękają na przeistoczenie i chylą 
przed Chrystusem odkryte głowy. Widzę w tym żywy obraz „powołania  
i misji teologa w Kościele”. Aby „służyć Prawdzie”, musimy pracowicie 
i jak najbardziej kompetentnie prowadzić dogłębne poszukiwania. 
Równocześnie jednak – powtórzmy za abp. Brunonem Forte – musi to 
być „teologia uprawiana na kolanach”. Jest to warunek sine qua non, aby 
– jak mówił ostatnio do członków Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej Ojciec Święty Benedykt XVI – w zalewie słów „było 
obecne Słowo, Słowo pochodzące od Boga, Słowo, które jest Bogiem”. 

Jak przystało na pismo wydawane przez Papieski Wydział 
Teologiczny, pragniemy nasze badania prowadzić w Kościele 
instytucjonalnym i dla Kościoła. Dla nas to nie jest ograniczenie, ale 
rzeczywista wartość i powód do dumy. Nazwa naszego wydziału nas 
zobowiązuje. 
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