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1. Cel i struktura Wydziału
W klimacie wyjątkowych wydarzeń związanych z odejściem do Pana Sługi Bożego
Jana Pawła II, a następnie z wyborem na Stolicę św. Piotra jego następcy, papieża Bene
dykta XVI, który jest doktorem honoris causa naszej uczelni, Papieski Wydział Teologicz
ny we Wrocławiu, zgodnie z wymogami Konstytucji apostolskiej Sapientia Christiana
(art. 66-67) i Normami wykonawczymi (Ordinationes) do tej konstytucji (art. 50), realizo
wał w roku sprawozdawczym w sposób konsekwentny swój istotny cel, to jest: zgłębianie
nauki opartej na Objawieniu Bożym i interpretację w świetle tegoż Objawienia rzeczywi
stości ziemskich obejmujących fundamentalne problemy osoby ludzkiej.
Praca naukowa i dydaktyczna była prowadzona w ramach zasadniczych struktur Papie
skiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, którą tworzą cztery instytuty związane
z określoną specjalizacją badawczą i określonym przedmiotem nauczania: INSTYTUT FI
LOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, obejmujący cztery katedry (Katedra Filozofii Systema
tycznej, Katedra Historii Filozofii, Katedra Antropologii Filozoficznej i Etyki, Katedra
Psychologii), INSTYTUT HISTORII KOŚCIOŁA również z czterema katedrami nauko
wymi (Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Patrologii, Katedra Historii Kościoła
w Średniowieczu, Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Współczesnych,
Katedra Historii Kościoła na Śląsku), INSTYTUT TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ, po
szerzony w roku sprawozdawczym o nową katedrę naukową (Katedra Historii Dogmatów
i Ekumenizmu), tak że obejmuje obecnie jedenaście samodzielnych katedr naukowych
(Katedra Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu, Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testa
mentu, Katedra Teologii Biblijnej, Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii, I Kate
dra Teologii Dogmatycznej, II Katedra Teologii Dogmatycznej, Katedra Eklezjologii i Sakramentologii, Katedra Historii Dogmatów i Ekumenizmu, Katedra Teologii Moralnej
Ogólnej, Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej, Katedra Teologii Duchowości) oraz
INSTYTUT TEOLOGII PRAKTYCZNEJ obejmujący pięć katedr (Katedra Teologii Prak
tycznej i Duszpasterstwa Rodzin, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Dusz
pasterstwa, Katedra Prawa Kanonicznego, Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Katedra Li
turgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła).
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2. Pracownicy Wydziału
W roku sprawozdawczym na PWT we Wrocławiu pracowało dwunastu profesorów
tytularnych, dziesięciu profesorów nadzwyczajnych PWT, czterech doktorów habilitowa
nych, dwóch starszych wykładowców, czterdziestu czterech adiunktów i doktorów, dzie
więciu asystentów (mgr lic.) i sześciu lektorów języków nowożytnych. Ponadto wykłady
zlecone prowadziło siedmiu profesorów tytularnych i dwóch doktorów habilitowanych.
Nominację na stanowisko profesora zwyczajnego otrzymali: s. prof. PWT dr hab. Józe
fa Ewa Jezierska i ksiądz prof. PWT dr hab. Andrzej Siemieniewski. Czterech doktorów
Wydziału otrzymało stanowisko adiunkta: ks. dr Witold Baczyński, ks. dr Jan Babacz, ks.
dr Mieczysław Kinaszczuk, ks. dr Krzysztof Moszumański.
Profesorowie i wykładowcy naszego Wydziału brali czynny udział w kongresach, sym
pozjach, konferencjach i sesjach naukowych o charakterze międzynarodowym lub krajo
wym, które odbywały się we Wrocławiu i w innych polskich ośrodkach naukowych, jak
Lublin, Kraków, Warszawa, Poznań, Opole, Szczecin, Katowice, Toruń, oraz w ośrodkach
zagranicznych: Rzym (ks. A. Kiełbasa), Lozanna w Szwajcarii (ks. J. Kowalski), Mönchengladbach (ks. T. Reroń), Grotaferrata (ks. T. Reroń), Wiesbaden (ks. A. Małachowski), St.
Marienthal-Ostritz (ks. A. Małachowski), Debreczyn na Węgrzech (ks. J. Witczak), Spiśske
Podhradie, Ołomuniec (ks. E. Górecki).
W ramach współpracy i utrzymywania kontaktu z osiągnięciami nauk humanistycz
nych i przyrodniczych (por. Sapientia Christiana, nr 79) profesorowie i wykładowcy brali
również czynny udział w sesjach naukowych i konferencjach organizowanych przez inne
wyższe uczelnie Wrocławia takie, jak: Politechnika Wrocławska (ks. J. Krucina, ks. W. Irek,
J. Wadowski), Akademia Medyczna (ks. J. Czarny, ks. T. Reroń), Wydział Prawa, Admini
stracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (ks. J. Czarny), Akademia Wychowania
Fizycznego (ks. J. Czarny), Akademia Rolnicza (ks. J. Pater).
3. Stopnie i tytuły naukowe
Po ukończeniu podstawowych studiów teologicznych stopień magistra teologii otrzy
mało dwustu osiemdziesięciu trzech studentów. W ramach studiów podyplomowych sto
pień licencjata z teologii (kościelnego) otrzymało czterdziestu trzech studentów. Natomiast
stopień doktora teologii uzyskało dziesięciu magistrów licencjuszy (tyle samo, co w ubie
głym roku): ks. Andrzej DRUTEL, Pani Bożena NOWAK, ks. Zbigniew RADZIWIOLEK, Pan Marian SENTEK, Pan Andrzej SOBIERAJ, ks. Roman SKARŻYŃSKI, ks.
Józef STEC, ks. Andrzej TOMKO, ks. Franz WEIDEMANN, ks. Władysław WĘGLARZ.
4. Studenci i absolwenci
W roku akademickim 2004/2005 na PWT we Wrocławiu studiowało łącznie 1959 stu
dentów i słuchaczy. Wśród nich na studium podstawowym teologii cyklu „A” studiowało
łącznie 395 alumnów przygotowujących się równocześnie w seminariach duchownych do
przyjęcia sakramentu święceń. W tym: 215 alumnów w Metropolitalnym Wyższym Semi
narium Duchownym we Wrocławiu; 94 - w Wyższym Seminarium Duchownym w Legni-
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cy; 55 - w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salwatorianów w Bagnie; 31 w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów we Wrocławiu. Na studiach
podstawowych teologii dla świeckich cyklu „B” studiowało łącznie 494 studentów; w tym
404 - we Wrocławiu i 90 - w Legnicy. Na studiach zaocznych magisterskich studiowało
łącznie 592 studentów.
Wzrosła liczba studentów studiów podyplomowych. W roku sprawozdawczym kształ
ciło się na nich ponad 500 studentów. Wzrost ten wynika z konieczności stałej formacji
kapłanów (formado permanens) i coraz szerszego zakresu tematycznego proponowanych
przez Wydział studiów podyplomowych, które w roku sprawozdawczym stanowiły: Stu
dia o Rodzinie, Studia Dziennikarskie, Studia Zarządzania w Oświacie, Studia Teologii dla
Absolwentów innych kierunków, Studia Teologii Życia Konsekrowanego, Studium Pro
boszczowskie i Studium Wikariuszowskie.
Zgodnie z zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską Ratio studiorum, oprócz kształce
nia na poziomie uniwersyteckim Papieski Wydział Teologiczny prowadził również forma
cję duchową studentów. W kaplicy akademickiej codziennie była sprawowana Msza Świę
ta z udziałem wykładowców i studentów. Odbywały się również Dni Skupienia
i Wielkopostne Rekolekcje Akademickie pod hasłem Aby stanowić Kościół, które prowa
dził wykładowca Wydziału, ks. dr Ryszard Kempiak.
Szczególnym duchowym przeżyciem było czuwanie modlitewne młodzieży akademic
kiej podczas peregrynacji ikony Matki Boskiej „Stolicy Mądrości” (Sedes Sapientiae) w dniu
18 lutego 2005 roku.
Pod patronatem PWT działa od roku Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wy
działu Teologicznego. W ramach swojego programu stowarzyszenie organizuje spotkania
i wykłady dla studentów oraz jest współorganizatorem cyklu spotkań Verbum cum musica.
Dzięki zwiększonej pomocy materialnej przyznanej Wydziałowi przez Ministra Edu
kacji Narodowej i Sportu w roku sprawozdawczym ze stypendiów socjalnych korzystało
334 studentów, zaś stypendium naukowe otrzymało 45 studentów. Z pomocy materialnej
w formie jednorazowej zapomogi korzystało ponad 400 studentów.
5. Sesje naukowe i sympozja
W roku sprawozdawczym na Papieskim Wydziale Teologicznym odbywały się sesje
i sympozja naukowe. Wśród nich: XXXIV Wrocławskie Dni Duszpasterskie Ecclesia in
Europa —Kościół w Europie i w Polsce (23-25 VIII 2004); VII Dolnośląski Festiwal Na
uki; XXVII Dni Kultury Chrześcijańskiej Odpowiedzialność katolików za sprawy tycia
publicznego w Polsce (17-24 X 2004); XX Forum Młodych Kościół - przestrzeń otwarta
(17-20 X I 2004); Sesja Naukowa z okazji 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokala
nym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (16 XII 2004).
Cykl spotkań Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego w roku sprawozdawczym
zainaugurował w dniu 20 października 2004 roku Wielki Kanclerz PWT, JE Arcybiskup
prof, dr hab. Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, wykładem na temat: Starożyt
ni pisarze o mądrości - aktualność orędzia. Kolejne wykłady głosili profesorowie Wydzia
łu i zaproszeni goście. Wśród nich JE Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz, biskup Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, pan mgr inż. Jerzy Kichler, ks. prof. Antoni Rauscher (Uni-
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wersytet w Augsburgu, Ośrodek Centralny Katolickiej Nauki Społecznej - Mönchengladbach).
Papieski Wydział Teologiczny był również współorganizatorem cyklu regularnych spo
tkań pod nazwą Wieczory Tumskie.
Za ofiarną pomoc przy organizowaniu sesji i sympozjów naukowych oraz za aktywne
w nich uczestnictwo składamy na ręce Jego Magnificencji Księdza Rektora Mariana Bi
skupa serdeczne podziękowanie wszystkim przełożonym i alumnom Metropolitalnego
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.
Uroczystość 440-lecia Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu odbyła się
dnia 27 października 2005 roku, poświęcono wówczas nowy ołtarz w kaplicy seminaryjnej
jako wotum Roku Eucharystii.
6. Biblioteka Główna
Dzięki Księdzu Dyrektorowi Biblioteki, ks. dr Jerzemu Witczakowi, pełniącemu rów
nież funkcję Przewodniczącego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, oraz dzięki wy
trwałej pracy pracowników - w bardzo skromnej liczbie siedmiu - w roku akademickim
2004/2005 Biblioteka odnotowała kolejny wzrost wykonywanych usług zarówno dla pra
cowników i studentów PWT, jak i dla pracowników i studentów innych uczelni wrocław
skich.
Biblioteka systematycznie gromadzi pozycje z zakresu współczesnej problematyki teo
logicznej. Zakupiono ok. 830 woluminów, które stanowią w większości polskie nowości
wydawnicze. Spośród książek zagranicznych najważniejszym osiągnięciem było nabycie
brakujących woluminów wielotomowych dzieł encyklopedycznych z wyd. Letouzey & Ané
(Francja): Dictionnaire d ’historie et de géographie ecclésiastique oraz Supplement au Dictionnaire de la Bibie, uzupełnianie 24-tomowej edycji dzieł zebranych Edyty Stein (wyd.
Herder), a także nabycie International Biographical Dictionary o f Religion (wyd. Saur,
1994).
Księgozbiór powiększył się także dzięki darowiznom i wymianie. Biblioteka otrzyma
ła w ten sposób ok. 1 500 wol. druków zwartych. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjal
na przekazuje swoje nowości wydawnicze. Z indywidualnych ofiarodawców najwięcej
książek przekazał JEm Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz. Ksiądz Prałat Ryszard Mroziuk z Niemiec regularnie opłaca prenumeratę pięciu tytułów czasopism w języku nie
mieckim.
Kontynuowano prace nad porządkowaniem i konserwacją starych druków. Niezbędne
prace konserwacyjne pozwoliły na uratowanie najbardziej zagrożonych woluminów. Spo
śród nich trzy woluminy pochodzą z XVI w., osiem - z XVII w., sześć - z XVIII wieku.
Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ok. 1 400 osób. Z wypożyczalni korzy
stało 870 osób. Wzrosła także liczba wypożyczeń: ok. 7,9 tys. książek (w roku 2003/04 7,6 tys.). Odnotowano ok. 7,4 tys. odwiedzin w wypożyczalni. Natomiast w czytelni głów
nej odnotowano 2 430 odwiedzin, a w czytelni czasopism - 3 452.
W dalszym ciągu prowadzono katalogowanie retrospektywne. Łączna ilość dokumen
tów w katalogu komputerowym wzrosła do ok. 53 400, obejmując ok. 68,7 tys. wolumi
nów, co stanowi ok. 54 proc. całego księgozbioru. Katalogi i bibliografie tworzone przez
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Bibliotekę są dostępne poprzez Internet pod adresem http://www.pft.wroc.pl/pft/bg. W roku
2004 zanotowano ok. 85 tys. zapytań przez Internet do wszystkich udostępnianych w ten
sposób baz danych.
Dobrze układa się współpraca z bibliotekami Wrocławia. Biblioteka współpracuje rów
nież z Biblioteką Narodową w Warszawie oraz prowadzi wymianę książek z bibliotekami
innych uczelni w Polsce (Uniwersytet w Białymstoku, UKSW w Warszawie, Wydział Teo
logiczny Uniwersytetu w Opolu, Katowicach i Poznaniu) oraz z bibliotekami uczelni za
granicznych (Papieski Uniwersytet „Urbanianum” w Rzymie, Uniwersytet Katolicki w Leu
ven).
7. Wydawnictwa i publikacje
Papieski Wydział Teologiczny opublikował w całości niektóre wyróżniające się roz
prawy doktorskie i rozprawy habilitacyjne w serii Rozprawy naukowe. W drugiej serii
wydawniczej Sympozja i Sesje naukowe zostały opublikowane materiały z organizowa
nych przez Wydział sesji naukowych.
W roku sprawozdawczym ukazało się wiele publikacji profesorów i wykładowców
Wydziału. Są to publikacje naukowe i popularno-naukowe o charakterze duszpasterskim.
Ich dokładny wykaz ukaże się w najbliższym numerze rocznika „Biuletyn Papieskiego
Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”.
Papieski Wydział Teologiczny wydał dwa kolejne numery czasopisma naukowego
„Wrocławski Przegląd Teologiczny”. Został wydany również „Informator PWT” na rok
akademicki 2004/2005 w opracowaniu ks. prof. PWT dr. hab. Wiesława Wenza, oraz nu
mer 2 i 3 studenckiego pisma „Nasz Fakultet”.
8. Administracja i sprawy ekonomiczne
Dzięki ofiarom dobrodziejów Papieskiego Wydziału Teologicznego podjęto niektóre
przedsięwzięcia gospodarcze. Przede wszystkim przygotowano dokumentację dotyczącą
generalnego remontu obiektów PWT. Dokonano wymiany grzejników w głównym gma
chu uczelni oraz odmalowano Aulę.
Wszystkim ofiarodawcom i sponsorom Wydziału składamy wyrazy najserdeczniejsze
go podziękowania i zapewniamy o pamięci w modlitwie.
ks. Włodzimierz Wołyniec

