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dla odpowiedzialnych za nauczanie religii w publicznej szkole włoskiej, lecz także,
co zostało już wcześniej zasygnalizowane, może posłużyć do lepszego zrozumienia,
planowania i tworzenia programów oraz podręczników do nauczania religii w szkole
polskiej. Książka powinna zatem stanowić obowiązkową lekturę teoretyków i prak
tyków tworzących i prowadzących katechezę w naszym kraju oraz wszystkich odpo
wiedzialnych za kształtowanie systemu edukacyjnego w publicznej szkole polskiej.
Ks. Stanisław Dziekoński

Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego (stan personalny na dzień 30 czerwca 2001 roku), t. 1 - 2,
red. J. De c y k , J. S o b k o w i a k , Warszawa 2002.
Na polskim rynku wydawniczym ukazuje się coraz więcej publikacji prezentują
cych dorobek naukowy takich ośrodków jak uniwersytety. Dowodzi to ich prężno
ści i wielorakich zainteresowań badawczych. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi
wydawnictwo UKSW, publikując w dwóch tomach pozycję dokumentującą doro
bek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego UKSW. Kryterium jakim po
służono się był stan personalny Wydziału Teologicznego na dzień 30 czerwca 2001
roku. Oprócz dorobku wydawnictwo zawiera krótkie biogramy naukowe autorów.
Wyżej wymienione wydawnictwo zawiera dwa tomy, w ramach których wy
szczególniono Sekcje Wydziału wraz z obsadą personalną katedr. Każda sekcja zo
stała zaopatrzona w krótką historię z uwzględnieniem kolejno lat powstawania ka
tedr, a niektóre z nich zawierają również nazwiska tych, którzy w wybitny sposób
przyczynili się do ich rozwoju. W ramach Wydziału oprócz sekcji funkcjonuje In
stytut Dialogu Katolicko - Judaistycznego oraz Instytut Studiów nad Rodziną. Ich
historia i dorobek naukowy został przedstawiony po prezentacji sekcji.
Tom pierwszy otwiera artykuł ks. prof. dra hab. Stanisława U r b a ń s k i e g o ,
dziekana Wydziału Teologicznego, poświęcony 185 rocznicy powstania wydziału,
przypadającej w 2001 roku. A utor zwrócił uwagę na niebagatelne dziedzictwo
przeszłości, którego współczesny Wydział jest spadkobiercą. Podkreślił jego rolę
i znaczenie w intelektualnej i duchowej formacji społeczeństwa polskiego w cza
sie niewoli narodowej. Duchowieństwo polskie dzięki Wydziałowi otrzymywało
gruntowne wykształcenie religijno - m oralne a przez to przyczyniło się w wydatny
sposób do religijno - patriotycznego odrodzenia Polski. Po artykale wprowadza
jącym następuje prezentacja sekcji. Jako pierwsza została wymieniona sekcja biblistyki, w skład której wchodzą następujące katedry: egzegezy Starego Testa
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mentu, egzegezy Nowego Testamentu, introdukcji biblijnej, historii biblijnej, teo
logii biblijnej, literatury międzytestamentalnej i filologii biblijnej. Warto zazna
czyć, że sekcja funkcjonuje od początku istnienia ATK czyli od 1954 roku i liczy
najwięcej, gdyż aż siedem katedr. Obejmuje dorobek naukowy 15 pracowników,
zamieszczony na 117 stronach. Następną jest sekcja teologii fundamentalnej z ka
tedrami: apologetyki porównawczej, teorii i poznania teologicznego oraz chrysto
logii i eklezjologii fundamentalnej. Od początku swego istnienia czyli od 1954 r.
specjalność zwana wówczas apologetyczną zajmowała się przede wszystkim pro
blematyką apologetyki teoretycznej oraz religioznawstwem. Prezentowany doro
bek uwzględnia pięciu pracowników naukowych i obejmuje 34 strony. Trzecia
z wymienionych sekcji to teologii dogmatycznej. W jej skład wchodzą: katedra
teologii dogmatycznej, teologii pozytywnej, historii dogmatów. Łącznie na 58
stronach przedstawiono dorobek ośmiu pracowników naukowych. Ostatnią z sek
cji wymienionych w pierwszym tomie jest sekcja teologii moralnej. W jej ramach
działają katedra bioetyki i ekoteologii, teologii moralnej fundamentalnej, teologii
moralnej szczegółowej, historii teologii moralnej i teologii moralnej życia spo
łecznego. Sekcja istnieje od chwili powstania ATK w 1954 roku. Przedstawiony
dorobek uwzględnia siedmiu pracowników naukowych i obejmuje łącznie 45
stron. Warto dodać, że podobnie jak sekcja teologii dogmatycznej uwzględnia
również wybrane publikacje byłych pracowników.
Tom drugi rozpoczyna prezentacja sekcji teologii duchowości, powołanej do ży
cia decyzją Rady Wydziału Teologicznego 22 czerwca 1981 roku, początkowo jako
specjalizacja teologii duchowości. Sekcja składa się trzech katedr: teologii życia
duchowego, mistyki chrześcijańskiej i katedry hagiografii. Na 41 stronach został
przedstawiony dorobek czterech pracowników naukowych. Drugą z wymienionych
jest sekcja liturgiki, wyodrębniona ze specjalności liturgika, powstałej w 1969 ro
ku. Obejmuje katedry: historii liturgii, teologii liturgii, hermeneutyki liturgicznej.
D orobek naukowy obejmuje czterech pracowników, zamieszczony na 27 stronach.
Kolejną, wymienioną jest sekcja homiletyki z katedrami historii kaznodziejstwa
oraz teologii kaznodziejstwa. Prezentowany dorobek uwzględnia dwóch pracowni
ków naukowych. O wiele bardziej rozbudowaną jest sekcja katechetyki w ramach
której istnieją katedry: historii katechetyki fundamentalnej i historii katechezy,
katedra dydaktyki katechetycznej i katedra katechetyki materialnej. W sumie wy
dawnictwo prezentuje dorobek dziewięciu pracowników sekcji na łączną liczbę
stron 33. Tuż za nią została umieszczona sekcja teologii pastoralnej z trzema kate
drami: historii teologii pastoralnej, teologii pastoralnej fundamentalnej i teologii
pastoralnej szczegółowej. Na 16 stronach przedstawiono dorobek dwóch pracow
ników naukowych sekcji. Trochę mniej gdyż dwie katedry obejmuje sekcja misjologii. Są to: katedra historii misji i katedra teologii misji. Jako odrębna specjalizacja
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misjologia została powołana do życia w 1969 r. Łącznie dorobek naukowy trzech
pracowników sekcji obejmuje 20 stron. Najmniejszą jest sekcja teologii ekume
nicznej. Zawiera tylko jedną katedrę teologii ekumenicznej. Dorobek naukowy jej
pracowników w liczbie trzech zamieszczono na 42 stronach. Kolejna to sekcja religiologii z katedrami: historii religii, fenomenologii religii, teologii religii. Przed
stawiony w liczbie 17 stron dorobek, obejmuje trzech pracowników sekcji. O stat
nią z prezentowanych jest sekcja teologii środków społecznego przekazu, w której
działają katedry: teologii mass - mediów i prakseologii dziennikarskiej. Wydaw
nictwo na 20 stronach przedstawiło dorobek czterech pracowników sekcji,
W ramach Wydziału Teologicznego istnieją dwa instytuty: dialogu katolicko judaistycznego oraz studiów nad rodziną. W strukturze organizacyjnej tego ostat
niego funkcjonuje siedem zakładów. W przypadku pierwszego wydawnictwo
uwzględnia dorobek naukowy jednego pracownika zaś drugiego aż 27 na łączną
liczbę stron 95.
Recenzowana pozycja jest owocem mozolnego trudu jej redaktorów. Pokazuje
wręcz imponujący dorobek naukowy pracowników Wydziału a nadto jego rozwój
i znaczenie na przestrzeni ostatnich lat.
Ks. Waldemar Graczyk

