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I. 25-LECIE AKADEMII TEOLOGII KATOLICKIEJ W WARSZAWIE.
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO №9/1980

Dzień 12 listopada 19i7ö r. był dla Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie chyba najbardziej uroczystym dniem w jej dotych
czasowych dziejach. W dniu tym odbyła się centralna uroczystość 
z okazji 2'5-leoia istnienia tej uczelni. Zaszczycili ją swoją obecnością 
liczni goście z kraju i zagranicy.

Uroczystość 25-lec.ia była okazją do ukazania i uświadomienia so
bie faktu, że Akademia Teologii Katolickiej wrosła głęboko w  życie 
polskiego Kościoła, którego jest przecież integralną cząstką, oraz we 
współczesną polską naukę. Stało się to zarówno poprzez prowadzone 
na tej uczelni prace naukowo-badawcze w  zakresie wszystkich szcze
gółowych dyscyplin teologicznych, filozofii chrześcijańskiej i prawa 
kanonicznego, poprzez bardzo ożywioną działalność wydawniczą, jak 
również przez wykształcenie licznych zastępów inteligencji katolickiej, 
duchownych i świeckich.

Uroczystość jubileuszową, połączoną z inauguracją roku akademi
ckiego 1979/80 rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewod
nictwem ks. bpa doc. dra Kazimierza Majdańskiego, ordynariusza 
szczecińsko-kamieńskiego, który też wygłosił homilię. Mówiąc o roli 
katolickiej uczelni w  naszych czasach, stwierdził: „Uczelnie kato
lickie winny być tymi miejscami, w  których ewangelizacja Koś
cioła stale spotyka się z wielkim  światowym procesem akademickim, 
który owocuje wszystkim i owocami współczesnej nauki. Równocześ
nie na tych uczelniach Kościół stale pogłębia, utrwala i odnawia 
swoją własną na-uikę, tę, którą ma przekazywać człowiekowi na
szych czasów jako orędzie zbawienia”. Wskazując na Ducha Sw. 
jako Nauczyciela prawdy, podkreślił iż posłannictwem uczelni kato
lickiej jest służba prawdzie i dodał: „Masz w ięc prawo, uczelnio, 
nosząca nazwę „Akademia Teologii Katolickiej”, masz prawo dziś, 
w dniu jubileuszu i zawsze do naszej w ielkiej czci i masz prawo, 
by cię prosić dziś (...): bądź tego posłannictwa świadoma, bądź te 
mu posłannictwu wierna!”. W dalszej części homilii ks. biskup Maj
dański powiedział: „Skromny kaganek zapalony 25 lat temu świeci 
(...) 25 lat to pierwsza młodość. Stoją przed tobą, uczelnio, zadania 
wciąż nowe (..,). Powiedział trzy lała tem-u, tutaj, Prymas Polski: 
Uczelnia jest użyteczna, a więc konieczna, zwłaszcza że jest to u- 
czelnia katolicka w  stolicy Polśki. Idzie o to, aby uczelnia ta pro
mieniowała na całą stolicę, a m-oże i na kraj”. Nawiązując do en
tuzjazmu religijnego w  dniach Zielonych Świąt 1979 r. w  ^Polsce 
podczas pielgrzymki Jana Pawła II, zwrócił się ks. biskuip Majdański 
w  zakończeniu swej homilii do Akademii, której sam jest pracow
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nikiem  naukowym: „Życzymy ci, uczelnio, byś się tym entuzjazem  
świętym  ubogaciła, na miarę otrzymanej misji, spełnianej w  tej 
epoce”.

Oficjalną część uroczystości — sesję inauguracyjną rozpoczęto od
śpiewaniem hymnu narodowego, po czym wystąpił rektor ATK, ks. 
prof, dr Jan Stępień. Odczytał najpierw tekst telegramu do Ojca 
św. Jana Pawła II, w  którym napisano: „Ojcze święty! Zebrani na 
inauguracji roku akademickiego pod przewodnictwem swego W iel
kiego Kanclerza ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Pol
ski, pracownicy i studenci Akademii Teologii Katolickiej w  War
szawie zapewniają Jego Świątobliwość o pełnej z Nim jedności i naj
głębszej czci, należnej Namiestnikowi Chrystusa oraz proszą o bło
gosławieństwo apostolskie”.

Następnie ks. Rektor powitał przybyłych na uroczystość gości z 
kraju i zagranicy, a więc przede wszystkim ks. kard. Stefana Wy
szyńskiego, Prymasa Polski i Wielkiego Kanclerza ATK. któremu 
jednocześnie podziękował serdecznie „za wszystkie dowody życzli
wości okazywane tak hojnie naszej Akademii”; wyrazem tej życzli
wości było też objęcie przez Księdza Prymasa przewodnictwa Ko
mitetu Honorowego obchodów 25-lecia ATK. Z kolei powitał Rek
tor księży biskupów: doc. dra Kazimierza Majdańskiego, dra Mi
kołaja Sasinowskiego, dra Józefa Glempa i doc. dra Edwarda Ozo
rowskiego.

Ze strony władz pastwowyćh na uroczystość jubileuszu ATK 
przybyli m. in.: minister Kazimierz Kąkol, kierownik Urzędu ds. Wy
znań, oraz wicem inister Stanisław  Czajka z Ministerstwa Nauki 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

W uroczystości wzięli udział również akredytowani w  Warszawie 
ambasadorowie: Belgii, Francji, RFN i Stanów Zjednoczonych. Przy
były także delegacje z zagranicy: sekretarz generalny Międzynaro
dowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC), 4-osobowa de
legacja uniwersytetu w  Moguncji z jego rektorem na czele, delegacje 
z uniwersytetów w  Tübingen, Bonn i Lizbony oraz rektor Akademii 
Teologii Katolickiej w  Budapeszcie.

Byli też obecni przedstawiciele polskich wyższych uczelni kościel
nych i seminariów diecezjalnych i zakonnych, m. in. ,ks. prof. M.
A. Krąpiec — rektor KUL i ks. prof. W. Gastpary — rektor ChAT. 
Ponadto przybyli liczni posłowie na Sejm PRL oraz redaktorzy na
czelni wielu czasopism.

W przemówieniu inauguracyjnym ks. rektor Stępień nawiązał na 
wstępie do nowego stylu m yśli ludzkiej, jaki się zaczął kształtować 
pod wpływem  hasła Jana XXIII „aggiornamento” oraz idei Soboru 
Watykańskiego II jako „soboru zjednoczenia, przebaczenia, zrozumie
nia”. Stwierdził m. in.: „Akademia Teologii Katolickiej idąc za wzo
rem wielkiego papieża Jana XXIII i jego następcy Pawła VI, od
dana myślą i sercem Ojcu św. Janowi Pawłowi II, chce być wier
na tym ideom Soboru Watykańskiego II, wierna nie tylko w  ich 
głoszeniu, ale szczególnie w  urzeczywistnianiu ich w  swej codzien
nej pracy. Toteż zajmuje postawę zdecydowanie otwartą i służebną 
zarazem; otwartą wobec każdej autentycznej i rzetelnej m yśli ludz
kiej, gotowa do podjęcia z nią dialogu; służebną wobec potrzeb u- 
jawniających się współcześnie w  życiu Kościoła i naszej Ojczyz
ny”.
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W dalszej części (przemówienia wyraził ks. Rektor uzasadnioną na
dzieję, że ogromne trudności lokalowe, z jakimi borykała się Akade
mia w minionym 2'5-leciu, zostaną wikrótce przezwyciężone. ATK jest 
w przededniu rozpoczęcia budowy zespołu nowoczesnych pomiesz
czeń o łącznej kubaturze 51.200 m8.

W centrum zainteresowań badawczych Akademii znajduje się —
jak podkreślił ks. Rektor — problematyka antropologiczna, której 
wagę i znaczenie ukazał Jan Paweł II w  encyklice Redemptor ho- 
milis, przypominając, iż podstawowym zadaniem Kościoła we w szy
stkich epokach, a w  szczególności w  naszej epoce, jest skierowanie 
wzroku człowieka „w stronę tajemnicy Chrystusa. Przez to samo 
dotykamy równocześnie największej głębi człowieka, ludzkich serc, 
ludzkich sumień, ludzkich spraw” (a. 10).

W zakończeniu ks. rektor Stępień powiedział: „Naszą działalność 
naukowo-dydaktyczno-wychowawczą rozwijamy inspirowani Ewange
lią. Nad wiernością doktrynie Kościoła czuwa nasz Wielki Kanclerz,
ks. Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski. Jego sugestie są dla
nas wytycznymi. Przypomnę, że tematyka wydanej przez nas księgi
pamiątkowej 25-lecia ATK została nam podsunięta przez ks. Pry
masa. M ianowicie Człowiek we wspólnocie Kościoła  — to tytuł tej 
księgi, która jest dziełem zbiorowym pracowników naukowych na
szej Uczelni. Jestem szczęśliwy, że z okazji srebrnego jubileuszu 
mogę ją dziś wręczyć Waszej Eminencji jako wyraz wdzięczności i 
oddania wszystkich pracowników i studentów Akademii Teologii Ka
tolickiej w  W arszawie”.

Po uroczystym wręczeniu Księdzu Prymasowi księgi pamiątkowej 
25-lecia ATK, ks. prorektor prof, dr Remigiusz Sobański złożył spra
wozdanie z działalności ATK za rok akademicki 1978/7©, a następ
nie w bardzo interesującym wykładzie ukazał 25-letme dzieje Aka
demii (W perspektywie jej zadań, działalności i osiągnięć.

W części sprawozdawczej przedstawił ks. Prorektor m. in. nastę
pujące dane za rok akademicki 1078/79: ATK zatrudniała 175 osób 
w pełnym wymiarze oraiz 36 osób w  niepełnym. W roku sprawoz
dawczym ukazało się 9545 strn druku autorstwa pracowników nau
kowych Akademii, w  tym 16 książek. Zorganizowano kilka sympoz
jów naukowych, m. in. poświęcone 60 rocznicy odzyskania niepod
ległości Polski; m yśli teologicznej i filozoficznej kard. K. Wojtyły; 
900 rocznicy śmierci św. Stanisława. Łącznie wydała Akademia 59 
pozycji książkowych, nie licząc 5 czasopism. Nakład wszystkich w y 
dawnictw osiągnął liczbę blisko 100 tysięcy egzemplarzy. Studiowało 
1350 osób, w  tym  390 księży, 443 braci i sióstr zakonnych, 517 św iec
kich. Dyplomy magisterskie uzyskały 174 osoby; przeprowadzono 23 
przewody doktorskie i 4 habilitacyjne. Budżet ATK w układzie roku ak. 
1978/719 w ynosił 38.340.000 zł.

Podczas uroczystości jubileuszowej przemawiali także przedstawi
ciele FIUC oraz uczelni zagranicznych, wyrażając się z wielkim  uz
naniem o działalności ATK i życząc jej dalszego rozwoju, zwłaszcza 
w zakresie współpracy międzyumwersyteckiej. Podobne życzenia i gra
tulacje złożył Akademii w  swym przemówieniu rektor KUL — ks. 
prof. M. A. Krąipiec.

Po immatrykulacji nowo przyjętych studentów i odśpiewaniu przez 
Chór Akademicki ATK hymnu „Gaudę Mater Polonia”, wygłosił sło
wo końcowe ks. kard. Stefan Wyszyński. Nawiązując na wstępie do
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nazwy „Akademia Teologii Katolickiej”, ks. Prymas stwierdził, że 
termin „akademia” ma piękną historyczną tradycję, sięgającą P la
tońskiej akademii z jej dewizą pokochania mądrości, a przez nią
osiągnięcia szczęścia. Również na terenie Polski działały akademie 
wzbogacające naszą m yśl teologiczną i kulturę narodową, jak Aka
demia Jagiellońska w  Krakowie, Akademia Lubrańskiego w  Pozna
niu czy Akademia Duchowna w Warszawie. Następnie Ksiądz Pry
mas zwrócił uwagę na znaczenie i rolę uczelni katolickich w  rozwi
janiu teologicznej m yśli moralnej, inspirującej i wzbogacającej na
sze życie społeczne, zwłaszcza w  zakresie etyki pracy i w  dziedzi
nie zobowiązań społeczno-moralnych. W związku z tym podkreś
lił znaczącą rolę działającego od kilku lat w  ATK Zakładu Teolo
gii Praktycznej, zajmującego się badaniami nad współczesną rodzi
ną, od której stanu zależy w  decydującej mierze życie społeczne 
i narodowe.

Z kolei sięgnął ks. kard. Wyszyński do początków Akademii Teo
logii Katolickiej, stwierdzając m. in.: „Przed 25 laty powstała ta 
uczelnia. Nie wszyscy byli zadowoleni ze sposobu, w  jaki się to 
dokonało. Państwo wzięło na siebie zobowiązanie za Akademię Teo
logii Katolickiej. X my się cieszymy z tego poniekąd, że w tym  
trudzie, z jakim Kościół katolicki w  Polsce prowadzi swoje wyższe 
uczelnie .(...), do współdziałania przystąpiło również Państwo”. Szcze
gólnie mocno zaakcentował ks. Prymas aktualne potrzeby „potężne
go ośrodka teologicznego” w  Krakowie, sięgającego swymi tradycja
mi Wydziału Teologicznego założonego na Uniwersytecie Jagielloń
skim przez bł. Królową Jadwigę. Jeszcze pełniejszy rozwój krakow
skiego ośrodka teologicznego, z którego wyszedł obecny Ojciec św., 
będzie odpowiadać — podkreślił Ksiądz Prymas — polskiej rzeczy
wistości kulturalnej, religijnej i narodowej, a także potrzebom Koś
cioła w  Polsce; będzie radować Ojca św. i będzie poważną pomocą 
dla dwóch istniejących już uczelni katolickich w  Lublinie i War
szawie.

Wspominając o rozpoczętej budowie nowego Seminarium Duchow
nego w  sąsiedztwie ÄTK oraz o mającej się rozpocząć budowie no
wego gmachu Akademii, Ksiądz Prymas z humorem stwierdził w o
bec obecnych ministrów, że gmach Seminarium od roku już sam 
buduje „z cegieł”, podczas gdy rektor ATK od wielu lat buduje 
nowy gmach Akademii wciąż jeszcze tylko... „z nadziei”.

Na zakończenie podziękował ks. Kardynał Prymas za wręczone mu 
dzieło Człowiek we wspólnocie Kościoła i zwracając się do wszyst
kich pracowników oraz studentów Akademii przekazał swoje „wdzię
czne uczucia (...) z racji 25-Iecia Waszej cierpliwej i wytrwałej pra
cy”.

Uroczystość inauguracyjną i jubileuszową zakończyło odśpiewanie 
„Gaudeamus igitur”.

Wieczorem tego dnia w  kościele sióstr Wizytek w  Warszawie od
był się koncert w  wykonaniu chóru studentów m uzykologii ATK. 
Trzeba tu wspomnieć, że z okazji srebrnego jubileuszu Akademii chór 
ten nagrał wydaną przez „Veriton” płytę „Laudemus Nomen Do
m ini”, zawierającą perły polskiej kultury muzycznej od XIII do 
XX wieku.
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G a u d e a m u s  w p u n k c i e  k o n s u l t a c y j n y m  ATK 
w S z c z - e c i n i e

Dnia $ października w kościele parafialnym pw. MB Królowej 
Korony Polskiej w  Szczecinie miała miejsce uroczysta inauguracja 
rak-u_ akademickiego w punkcie konsultacyjnym ATK Studium nad 
Rodziną Zakładu Teologii Praktycznej tej uczelni. Uroczystość roz
poczęła Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył bp dr Jan 
Gałecki, sufragan szczecińsko-kamieński. Okolicznościową homilię w y
głosił kierownik Zakładu Teologii Praktycznej ATK bp doc. dr Ka
zimierz Majdański, ordynariusz szczecińsko-kamieński.

W pierwszej części homilii omówił on znaczenie powołania na 
Pomorzu Zachodnim filii uczelni katolickiej, ukazując ten  fakt na 
tle całego dorobku kultury chrześcijańskiej na tych terenach. Ks. 
biskup wskazał także na istniejące braki (seminarium duchownego, 
biblioteki), zapewniając jednocześnie o wysiłku ich przezwyciężania. 
Sięgając pamięcią do łat okupacji hitlerowskiej ks. biskup wspom
niał o tragicznych skutkach dla całego Pomorza tzw. Sonderaktion 
we Włocławku, której *— jak w iem y —. sam był ofiarą.

Druga część homilii dotyczyła rozważań nad istotą studium teo
logii.

Po Mszy św. odbyła się druga część uroczystości, którą otworzyło 
przemówienie ks. doc. dr. Helmuta Jurosa, dziekana Wydziału Teo
logicznego ATK. Następnie wręczono indeksy pierwszym słuchaczom  
—■ 41 kapłanom z diecezji.

Wykład inauguracyjny nt. ,.Teologia małżeństwa i rodziny” wy
głosił bp doc. dr K. Majdański.

II. KURS HOMILETYCZNO-KATECHETYCZNO-LITURGICZNY DLA
DUCHOWIEŃSTWA

Kursy homiletyczno-katechetyczno-liturgiczne organizowane dla du
chowieństwa przez Akademię Teologii Katolickiej mają już swoje trwa
łe miejsce w pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Każdego 
roku Kursy te  starają się odpowiedzieć na aktualne zapotrzebowanie 
duszpasterzy, dlatego złączone były w  ostatnich latach z wprowa
dzeniem w  życie Kościoła w  Polsce nowych ksiąg liturgicznych w y
danych w języku polskim.

Kurs tegoroczny poświęcony był nowej księdze tak oczekiwanej 
przez polskie duchowieństwo — Liturgii Godzin, która ma ukazać 
się w  niedługim czasie po polsku.

Uprzedzając to wydanie organizatorzy pragnęli przedstawić teolo
giczne podstawy codziennej modlitwy Kościoła w  św ietle Ogólnego 
wprowadzenia do Liturgii Godzin z dnia 2 lutego 197.1 roku.

Kurs odbył się w  dniach 10—12,ΙΧ.19Ϊ79 r. pod .haśłem: Modlitwa  
we wspólnocie Kościoła. Otwarcia kursu dokonał ks. rektor prof, 
dr J. Stępień.

Następnie przemówił bp W ładysław Miziołek wskazując na do
niosłe znaczenie podjętej przez ATK problematyki modlitwy w  ży
ciu współczesnych chrześcijan.

Podczas kursu zostało wygłoszonych siedem wykładów plenarnych 
oraz przeprowadzono pięć konwersatoriów.

W pierwszym dniu kursu ks. dr Bogusław Steczek wygłosił wy-
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kład na temat: Modlitwa współczesnych chrześcijan. Drugi wykład
wygłosił ks. dr Michał Czajkowski na temat bardzo aktualny: Jak
dziś modlić się psalmami?

W drugim dniu kursu wygłoszone zostały trzy referaty. Ks. dr 
Stanisław Czerwiik m ówił o Liturgii Godzin w  życiu Kościoła. O. Opat 
Placyd Galiński przedstawił prace jakie do tej pory podjęto aby
Liturgia Godzin  mogła ukazać się po polsku. Wreszcie ks. prof, dr
Andrzej Zurber.bier odczytał referat ks. dra Marka Starowieyskiego  
na temat: Czytania patrystyczne i hagiograficzne w  Liturgii Godzin. 
W tym dniu odbyło się też pięć konwersatoriów. Oto ich problema
tyka i prowadzący:
1) Jak sprawować Liturgię Godzin? — ks. dr Stanisław  Czerwik;
2) Homilia w  służbie modlitwy — ks. dr Waldemar Wojdecki; 3) 'Po
bożność ludowa a modlitwa liturgiczna — dr Irena Mierzwa i ks. dr 
Jerzy Stefański; 4) Modlitwa w katechezie — ks. dr Antoni D łu
go wicz; 5) Modlitwa we wspólnotach charyzmatycznych — ks. doc. 
dr Bronisław Dembowski.

W ostatnim dniu kursu zebrani wysłuchali dwóch referatów. Ks. 
bp dr Edward Materski mówił na temat: Katecheza wtajemniczeniem  
w  życie m odli twy  oraz ks. bp dr Wilhelm Pluta przedstawił Program  
pracy duszpasterskiej w  roku 1979/1980.

Bezpośrednio po kursie odbyły się trzydniowe rekolekcje dla ka
płanów. Prowadził je ks. dr Józef Gawor z Katowic.

III. STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE 

'1. H a b i l i t a c j e
Rada Wydziału nadała stopień doktora habilitowanego ks. dr Hen

rykowi Muszyńskiemu na podstawie jego dotychczasowego dorobku 
naukowego oraz pracy: Chrystus  — fundament kamień węgielny Koś
cioła w  świetle tekstów ąumrańskich.
Recenzenci: ks. prof, dr Czesław Jakubiec, ks. prof, dr Stanisław  
Grzybek, ks. prof, dr Lech Stachowiak.

Kolokwium 3.XII.4979 r.
Przedmiotem rozprawy habilitacyjnej są wszystkie teksty N. T., któ
re odnoszą obrazy fundamentu i kamienia węgielnego do Osoby Chry
stusa względnie Jego nauki.

Uprzednie wypracowanie przez autora rozprawy treści przenośnych 
rdzeni: jsvd  i svd  w rękopisach z Qumrań, umożliwiło podjęcie no
wej, historycznie udokumentowanej a teologicznie pogłębionej inter
pretacji korelatywnych wyrażeń: themelios i themelioum  w  NT. Ob
jęcie przedmiotem badań dwóch różnych przenośni: kamienia w ę
gielnego i fundamentu wykazało zadziwiającą zbieżność treści oby
dwu metafor w zastosowaniu do Chrystusa Zmartwychwstałego wzglę
dem Ewangelii o zmartwychwstaniu.

Takie ujęcie pozwoliło ponadto autorowi nakreślić linię rozwojo
wą w zakresie treści przenośnych fundamentu i kamienia węgielne
go od nauczania Chrystusa (Mk 12, 19) poprzez ustne nauczanie apo
stolskie (Dz 4, 11) aż do przytoczonych wyżej spisanych tekstów  
NT. Bogaty zaś materiał porównawczy dostarczony przez rękopisy 
z Qumran, dostatecznie potwierdził proponowany sens przenośny a 
ponadto umożliwił nową interpretację niektórych tekstów NT, jak 2 
Tm 2, 19 i 1 Tm 6, 19.
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2. D o k t o r a t y

Ks. Jerzy Jan Więckowiak, Kalwaria Wejherowska, Warszawa 1980. 
Promotor: iks. prof. dr J. St. Pasierb. Recenzenci: prof, dr hab. 
Jerzy Stankiewicz, ks. doc. dr hab. Marian Banaszak.

Obrona 7 stycznia 1980 r.
Praca ukazuje polski mecenat Wejherów na Pomorzu oraz Kalwarię 
Wejherowską jako typowy wyraz epoki, która ją wydała. Treść uję
ta została w  nastęipujących podtytułach: drogi krzyżowe i kalwarie 
krajobrazowe w  Europie, nowożytne kalwarie w  Polsce, powstanie 
kościoła klasztornego i kalw arie w  Wejherowie, kompozycja prze
strzenna i -krajobrazowa Kalwarii wejherawskiej. architektura i w y
strój kaplic kałwaryjskich.

Zakończenie jest próbą syntetycznej oceny całości oraz powiązania 
stylistycznego wyróżniających się budowli kałwaryjskich i czołowymi 
ośrodkami sztuki w Polsce XVII w.

IV. SYMPOZJA

Dnia 10 grudnia 1979 r. w  Akademii Teologii Katolickiej w  War
szawie odbyło się interdyscyplinarne sympozjum nt. Uniwersytet ka
tolicki wobec problemów etycznych społeczeństwa stechnicyzowane
go. Zgromadziło ono pracowników naukowych i studentów uczelni 
oraz zaproszonych gości.

Tematyka ta — podkreślił w przemówieniu otwierającym sympoz
jum rektor uczelni, ks. prof, dr hab. Jan Stępień — została uznana 
przez zeszłoroczny Kongres Generalny Międzynarodowej Federacji 
Uniwersytetów Katolickich (FIUC) w Porto Al-egre (Brazylia) za naj
ważniejszą w  dobie dzisiejszej. Tematyka ta stanowić będzie rów
nież przedmiot obrad najbliższego kongresu federacji, jaki odbędzie 
się w sierpniu przyszłego roku w  Louvain.

Podczas sympozjum wygłoszono następujące referaty: ks. prof, dr 
hab. Stanisław Olejnik: Problem podważania hierarchii wartości we 
współczesnym świecie stechnizowanym; ks. prof, dr hab. Tadeusz 
Ślipko, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK: Ideologi
czne uwarunkowania zagrożenia człowieka w  cywilizacji technicz
nej; ks. prof, dr hab. Marian Żurowski: Problematyka związana z 
ograniczeniem wolności wewnętrznej w  świetle niektórych wyroków  
Swiątej Roty;  doc. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz: Nowa proble
m atyka w  medycynie w  warunkach współczesnego społeczeństwa.

V. GOŚCIE WYDZIAŁU

Przebywający w  Polsce ks. prof, dr Alfred Gleisser, kierownik 
Katedry Pedagogiki i Dydaktyki Religijnej Wydziału Teologii Kato
lickiej Uniwersytetu w Monachium, wygłosił 23.X.1979 r. w Akade
mii Teologii Katolickiej wykład otwarty nt.: Dydaktyka w  nauce re
ligijnej w  RFN.

W sposób szczególny uwypuklona została specyfika ukierunkowa
nia antropologicznego w katechezie.

Wykład poprzedziło spotkanie gościa z' Monachium z rektorem ATK, 
ks. prof. dr. Janem Stępniem. Uczestniczyli w  nim również: ks. prof.
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dr Jan Charytański TJ, kierownik Katedry Katechetyki ATK i ks. 
dr W ładysław Kubik TJ, adiunkt tej Katedry.

Ks. prof. A. Gleisser zapoznany został z działalnością naukową 
i wydawniczą ATK, a w szczególności z jej wydawnictwami z dzie
dziny nauczania katechetycznego.

VI. ODCZYTY POZA UCZELNIĄ

Ks. doc. dr Helmut Juros, dziekan Wydziału Teologicznego ATK 
odbył w dniach il£>—'24.XI.J979 r. podróż naukową do Holandii na 
zaproszenie uniwersytetu w Utrechcie w ramach umowy kulturalnej 
polsko-holenderskiej. Na uniwersytetach w  Utrechcie, Groningen i 
Nijmegen wygłosił wykład nt. Możliwość pluralizmu teologicznego w  
oparciu o założenia formalne i treściowe teologii kardynała Karola 
Wojtyły. Ponadto odbył spotkanie i kolokwia z profesorami nastę
pujących uczelni w  Utrechcie: Instytutu Ekumenicznego Uniwersy
tetu nt. sytuacji ekumenicznej w  Polsce, Wyższej Szkole Teologii 
Katolickiej — nt. wolności badań teologicznych w relacji do Magi
sterium Kościoła; Wydziału Filozoficznego oraz Wydziału Teologii Pro
testanckiej Uniwersytetu w Utrechcie — o kierunkach badań etycz
nych w  Polsce.

VII. NAGRODY

Z okazji dorocznego Dnia Nauczyciela odbyło się w Akademii Teo
logii Katolickiej w Warszawie spotkanie ipracowników naukowych 
i studentów tej uczelni. Otworzył je w  imieniu Rady Zakładowej 
ZNP dr Tadeusz Klimski, który pogratulował wykładowcom ATK 
dotychczasowych osiągnięć oraz życzył dalszego wkładu w życie na
szego Kościoła i kulturę narodową. Rektor ATK ks. prof. Jan S tę
pień w swym przemówieniu podkreślił jubileuszowy charakter tego 
spotkania, odbywającego się w  25-łeeie Akademii.

Następnie ks. Rektor złożył w imieniu Ministra Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki oraz własnym gratulacje tym pracownikom nau
kowym ATK, którym zostały przyznane nagrody Ministra i rektor
skie, życząc im jednocześnie dalszych osiągnięć w pracy naukowej. 
Nagrody indywidualne Ministra na Wydziale Teologicznym otrzyma
li: II stopnia — ks. prof. Stanisław Olejnik, prof. Andrzej Święci
cki, ks. doc. Jan Łach oraz III stopnia — ks. doc. Feliks Zapłata, 
ks. dr W ładysław Kubik, ks. dr Antoni Lewek i ks. dr Tadeusz 
Sikorski.

Nagrody rektorskie na Wydziale Teologii otrzymali: ks. prof, dr 
hab. Eugeniusz Wyczawski, ks. prof, dr ha.b. Jan Charytański, ks. 
prof, dr hab. Andrzej Zubenbier, ks. dr hab. Lucjan Baiter, ks. doc. 
dr hab. Franciszek Stopniak. ks. dr Michał Czajkowski, ks. dr Jan 
Harasim, ks. dr W ładysław Kowalak, ks. dr Antoni Kurek, ks. dr 
Bronisław Mierzwiński, ks. dr Roman Murawski, dr Maria Piotrow
ska, dr Barbara Ruśzczyc, dr Janina Słomińska, ks. dr Andrzej Suski, 
ks. dr Waldemar Woj decki.

Waldemar Wojdecki


