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Z ŻYCIA WYDZIAŁU

SPRAWOZDANIE REKTORSKIE

z działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
za rok akademicki 2005/2006

1. Pracownicy naukowi
Zajęcia naukowo-dydaktyczne na pierwszym i drugim etacie prowadziło 35
samodzielnych pracowników naukowych, w tym 21 profesorów tytularnych –
wśród nich nowo wyświęcony biskup wrocławski ks. prof. Andrzej Siemieniewski, 12 profesorów nadzwyczajnych, 2 doktorów habilitowanych, 39 doktorów
– adiunktów, 11 asystentów i wykładowców oraz 7 pracowników prowadzących
wykłady zlecone i lektoraty języków nowożytnych.
Pracownicy naszego Wydziału opublikowali wiele naukowych i popularno-naukowych monografii oraz artykułów w języku polskim i w innych
językach nowożytnych oraz w języku łacińskim. Ich dokładny wykaz ukaże
się w najbliższym numerze rocznika „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”. Monografia ks. prof. R. Rogowskiego pod tytułem
Ogień i słowo otrzymała nagrodę „Feniksa” z racji Międzynarodowego Dnia
Książki w Warszawie.
Wrocławskie Towarzystwo Teologiczne zrzeszające pracowników Wydziału
organizowało miesięczne otwarte spotkania i sesje naukowe, często z udziałem
zaproszonych gości z innych Uczelni i ośrodków naukowych Wrocławia. Ponadto
pracownicy naszego Wydziału brali czynny udział w pracach ogólnopolskich Stowarzyszeń o charakterze naukowym, posiadających osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej i zatwierdzonych przez Konferencję Episkopatu Polski. Na
stanowisko wiceprezesa i członka Zarządu Towarzystwa Teologów Dogmatyków
zostali wybrali dwaj pracownicy naszego Wydziału: ks. prof. PWT Włodzimierz
Wołyniec i ks. prof. Bogdan Ferdek.
W roku sprawozdawczym należy odnotować liczny udział pracowników PWT
w sympozjach, konferencjach i sesjach naukowych o charakterze międzynarodowym lub krajowym, które odbywały się we Wrocławiu (Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocławskie Dni Duszpasterskie, Dni Kultury Chrześcijańskiej) i w innych
ośrodkach naukowych polskich: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Ołtarzew,
Opole, Poznań, Stalowa Wola, Szczecin, oraz w ośrodkach zagranicznych: Bratysława, Cottbus, Mönchengladbach, Ołomuniec, Rzym, St. Marienthal. W ramach
współpracy międzyuczelnianej profesorowie PWT brali udział w sesjach nauko-
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wych organizowanych przez inne Wyższe Uczelnie miasta Wrocławia: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, oraz przez Stowarzyszenia: Katolickie Stowarzyszenie
Civitas Christiana, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny, Zespół Pedagogiki Dorosłych – Komitet
Nauk Pedagogicznych PAN, Dolnośląskie Koło Akademickiego Towarzystwa
Andragogicznego.
W ramach działalności popularno-naukowej pracownicy Wydziału wygłaszali
prelekcje i konferencje w cyklu „Wieczory Tumskie”, „Verbum cum Musica”,
w „Katolickim Radiu Rodzina” we Wrocławiu.
2. Studenci i absolwenci
W roku akademickim 2005/2006 na Papieskim Wydziale Teologicznym posiadającym jeden kierunek studiów – teologia – studiowało 409 studentów sześcioletnich stacjonarnych studiów magisterskich (specjalność kapłańska) i 458
studentów pięcioletnich studiów stacjonarnych magisterskich (specjalność katechetyczno-pastoralna) oraz 365 studentów pięcioletnich studiów magisterskich
zaocznych dla osób świeckich i konsekrowanych. Trzyletnie studia podyplomowe – tzw. licencjat rzymski – i następujące po nim dwuletnie studia doktoranckie
kontynuowało 265 studentów. Ponadto, na prowadzanych przez Wydział innych
Studiach Podyplomowych: Studia Nauk o Rodzinie, Studia Dziennikarskie, Studia Zarządzania w oświacie, Studia Teologii dla Absolwentów innych kierunków,
Studia Życia konsekrowanego, Studium Wikariuszowskie i Studium Proboszczowskie, studiowało 520 studentów. Łącznie na wszystkich rodzajach studiów
i specjalnościach studiowało 1752 studentów.
W trosce o formację duchową studentów świeckich sprawowane były codzienne Msze święte w kaplicy akademickiej oraz odbywały się Dni Skupienia i Wielkopostne Rekolekcje Akademickie, które prowadził ks. dr hab. Kazimierz Lubowicki.
Został wybrany nowy zarząd studenckiego Koła naukowego. Spotkania zarządu odbywały się dwa razy w miesiącu. Koło naukowe organizowało otwarte
kręgi dyskusyjne i sympozja dla wszystkich studentów z udziałem pracowników
Wydziału i zaproszonych gości.
Regularnie odbywały się też spotkania Stowarzyszenia Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie
to współorganizowało otwarte spotkania w cyklu Verbum cum musica.
Studenci korzystali z pomocy materialnej w ramach środków budżetowych
przyznanych naszej Uczelni przez Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego. Stypendia socjalne otrzymywało 394 studentów, stypendia naukowe - 180 studentów,
a z jednorazowej zapomogi korzystało ponad 400 studentów.
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3. Stopnie i tytuły naukowe
Stopień magistra teologii otrzymało 298 studentów. W ramach studiów podyplomowych stopień licencjata rzymskiego (kościelnego) uzyskało 24 studentów.
Natomiast stopień doktora nauk teologicznych otrzymało 10 magistrów-licencjuszy. Na Wydziale odbyły się dwa przewody habilitacyjne, zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego, które uzyskali: ks. Andrzej Małachowski
i o. Kazimierz Lubowicki. Tytuł profesora nadzwyczajnego PWT otrzymali Doktorzy habilitowani: ks. Waldemar Irek, ks. Jerzy Machnacz, ks. Mariusz Rosik,
ks. Włodzimierz Wołyniec.
4. Biblioteka główna
Biblioteka Wydziału Teologicznego jest jedyną na terenie Wrocławia, która
systematycznie gromadzi pozycje z zakresu współczesnej problematyki teologicznej Kościoła katolickiego, a także – w mniejszej mierze – innych Kościołów
chrześcijańskich.
W roku sprawozdawczym skatalogowano 2.472 nowe jednostki i zakupiono
ponad 930 woluminów za kwotę 29.668,66 zł. Ważnym nabytkiem jest między
innymi Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur von Walter Bauer i The New international dictionary of Old Testament theology and exegesis. Vol. 1-5 / Willem A.
VanGemeren (gen. ed.) oraz 15 tomów cennej serii źródłowej Sources Chrétiennes (wydaw. „Cerf”, Francja). Księgozbiór Biblioteki powiększył się również
o 1.500 woluminów dzięki darowiznom i wymianie z bibliotekami polskich
i zagranicznych Uniwersytetów i wydziałów teologicznych. Wszystkim ofiarodawcom na czele z księdzem Kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem składamy staropolskie Bóg zapłać.
W dziale czasopism opracowano i skatalogowano ok. 270 woluminów. Biblioteka gromadzi ponad 200 tytułów czasopism, w tym 110 tytułów bieżących czasopism zagranicznych. Dziękujemy księdzu Prałatowi dr Ryszardowi Mroziukowi
z Dortmundu za regularną opłatę prenumeraty pięciu tytułów czasopism w języku
niemieckim.
Stan zbiorów przedstawia się następująco:
•
druków zwartych – ok. 129.300 wol.,
•
starych druków – ok. 7.400 wol. (w tym 12 inkunabułów),
•
prac dyplomowych – ok. 2.900,
•
czasopism – 23.700 wol.,
•
razem – ok. 163.300 jednostek.
W ciągu minionego roku akademickiego wypożyczono ok. 7, 9 tys. książek
i odnotowano 3.116 odwiedzin w czytelni głównej (wzrost o ok. 700) oraz 2.544
w czytelni czasopism.
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Dzięki Dyrektorowi Biblioteki ks. dr Jerzemu Witczakowi, pełniącemu funkcję przewodniczącego Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych „FIDES”, została
uruchomiona na serwerze PWT multiwyszukiwarka FIDKAR dla komputerowych
baz bibliotecznych naukowego środowiska wrocławskiego. Na razie obejmuje ona
katalogi i bazy bibliograficzne pięciu wrocławskich wyższych uczelni: Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Rolniczej, Akademii Wychowania Fizycznego i Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.
5. Wydawnictwa i publikacje
Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego wydało w minionym roku
akademickim 17 pozycji naukowych. Ukazały się też kolejne numery naukowych
czasopism: „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, „Perspectiva. Legnickie Studia
Teologiczno-historyczne” i „Świdnickie Studia Teologiczne”. W opracowaniu ks.
prof. PWT dr hab. Wiesława Wenza, Prorektora PWT został wydany również
„Informator PWT” na rok akademicki 2005/2006.
6. Sprawy ekonomiczne
Zgodnie z planami dotyczącymi generalnego remontu obiektów Uczelni przeprowadzono w tym roku modernizację I piętra w budynku głównym PWT. Wykonanie tych prac było możliwe dzięki ofiarom dobrodziejów, którym składamy wyrazy najserdeczniejszego podziękowania i zapewniamy o pamięci w modlitwie.
Prorektor PWT we Wrocławiu
ks. prof. PWT dr hab. Włodzimierz Wołyniec

