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zumienia rzeczywistości. Metafizyka uczy nas być wiernymi wobec rzeczywistości. Każe 
nam bardziej słuchać rzeczy -  bytu aniżeli teorii.

R ola relig ii w  kulturze Zachodu  to temat następnego wykładu, który wygłosiła s. prof. 
Zofia J. Zdybicka. Zdaniem prelegentki religia dała kulturze Zachodu przede wszystkim 
prawdę („Ja jestem prawdą”), zdrowe zasady życia -  przykazanie miłości („Ja jestem dro
gą”) oraz wprowadziła bytowanie człowieka w nową, nadprzyrodzoną jakość, w życie 
w dziecięctwie Bożym („Ja jestem życiem”) .

Następnym mówcą Sympozjum był prof. Phillip H. Wiebe z Uniwersytetu z Kolumbii. 
Zaprezentował on temat: Znak czasu  -  Całun Turyński. Wykład stanowił refleksję nad 
wymową i znaczeniem dla współczesności słynnego Całunu w Turynie.

W końcowym etapie Sympozjum z referatami wystąpili jeszcze: dr Mieczysław Ryba 
(Zagrożenia kultury p o lsk ie j), dr Krzysztof Wroczyński (Walka o praw o)  oraz dr Paweł 
Skrzydlewski (C zy zm ierzch  cyw ilizacji Zachodu?). Podsumowania całości dokonał prof. 
Piotr Jaroszyński, główny inicjator niniejszego Sympozjum.

Jak wynika z powyższej, pobieżnej relacji, problematyka poruszona na tym spotkaniu 
jest bardzo aktualna i niezwykle doniosła. Należy wyrazić nadzieję, że materiały z Sym
pozjum, podobnie jak i z poprzednich tego typu spotkań, będą szybko wydane w formie 
książkowej. Będzie to z pewnością duże ubogacenie klasycznej myśli filozoficznej, która 
winna stanowić mocną alternatywę dla dzisiejszych zawirowań w dziedzinie rozumienia 
człowieka i jego kultury.
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Sesja naukowa Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce. 
Wizja Księdza Kardynała Karola Wojtyły i je j realizacja 

(Kraków -  PAT -  12 kwietnia 2002)

Dnia 12 kwietnia 2002 r. w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie odbyła się 
sesja naukowa na temat wyższego szkolnictwa kościelnego w Polsce. Inicjatorem sesji był 
bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, rektor PAT. Zamierzeniem sesji była próba ukazania 
w sposób źródłowo udokumentowany historii powstania i dzisiejszego stanu wyższego 
szkolnictwa kościelnego, zwłaszcza wydziałów teologicznych, które na przestrzeni ostat
niego ćwierćwiecza pojawiły się w Polsce albo uzyskały nowy, korzystniejszy status. Se
sja miała ukazać, na ile wizja szkolnictwa kościelnego, jaką miał ks. kard. Karol Wojtyła, 
jako przewodniczący: Komisji Episkopatu ds. Studiów i Seminariów (od 1967 r.), Komisji 
Episkopatu ds. Nauki Katolickiej (od 1970 r.) i Rady Naukowej Episkopatu, została zreali
zowana. Sesja odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Kra
kowskiej i rozpoczęła się od wręczenia XIV tomu Studiów do dziejów  Wydziału Teologicz
nego U niw ersytetu  Jagiellońskiego. Ks. Konstanty M ichalski „D ila ta to  C orde” ks. prof. 
dr. hab. Aleksandrowi Usowiczowi CM z okazji 90. rocznicy jego urodzin. Aktu wręcze
nia Księgi dokonał ks. kard. Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski, Wielki Kanc
lerz PAT. Jubilat w uroczym stylu podziękował za to wyróżnienie i wyraził radość -  jak się 
wyraził -  ze zorganizowanego „małego święta” nauki katolickiej w naszym kraju, czyli 
niniejszej sesji.
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W trakcie właściwych obrad sesji miało miejsce 13 wystąpień reprezentantów wszyst
kich akademickich ośrodków teologicznych w Polsce. Wystąpienia były dwudziestomi
nutowe, natomiast szersze opracowania oddawano do materiałów sesji, celem ich opubli
kowania. Jako pierwszy wystąpił ks. prof. dr hab. Adam Kubiś, b. rektor PAT. W swoim 
przedłożeniu Prelegent ograniczył się do ukazania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w latach 1939-1954. Wydział ten poniósł procentowo najdotkliwsze stra
ty w czasie drugiej wojny światowej. W omawianym czasie studiowało na nim ok. 600 
kleryków. Jako ostatni habilitował się na tym Wydziale ks. Karol Wojtyła (3 XII 1953).

W imieniu środowiska KUL wystąpił ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, rektor KUL. 
W swojej wypowiedzi ograniczył się do zarysowania uczelnianych przemian w powojen
nej historii KUL oraz do ukazania wkładu Wydziału Teologicznego KUL w rozwój stu
diów kościelnych w Polsce w latach 1975-2000. W tym okresie ponad 4 tys. kleryków 
z różnych seminariów duchownych otrzymało dyplom magistra teologii KUL.

Środowisko Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentował rektor Uczel
ni, ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki. Swoje wystąpienie zatytułował O d U niw ersytetu  
W arszaw skiego do  U niw ersytetu  K ardynała  Stefana W yszyńskiego. W przedłożonej wypo
wiedzi dużo uwagi poświęcił działalności ATK i jej perypetiach z władzami państwowymi
i kościelnymi. Poinformował, że ATK nadało 7 tys. magisteriów, 557 doktoratów i 152 habi
litacje. Ostatnim ważnym wydarzeniem w dziejach przetransformowanej uczelni było wrę
czenie Ojcu Św. Janowi Pawłowi II w Watykanie doktoratu honoris causa (15 XII 2001).

W imieniu ośrodka warmińskiego glos zabrał bp Julian Wojtkowski. Sięgnął najpierw 
do historii. Przypomniał najpierw dzieje słynnego „Hosianum”. Następnie ukazał zabiegi 
władz kościelnych o teologię akademicką, które zostały uwieńczone powstaniem Uniwer
sytetu Warmińsko-Mazurskiego z Wydziałem Teologicznym (początek działalności -  paź
dziernika 1999 r.).

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentował 
bp prof. dr hab. Marek Jędraszewski. W swoim wystąpieniu omówił powstanie i działal
ność Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz jego inkorporację do Uniwersytetu Ada
ma Mickiewicza.

Kolejnym mówcą był ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, dziekan Wydziału Teologicz
nego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział ten działa od 1 października 
2001 r.

Nieco dłuższą historię ma Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Zaprezen
tował go ks. dziekan Helmut Sobeczko. W swojej wypowiedzi nakreślił historię Instytutu 
Liturgiczno-Pastoralnego w Opolu oraz okoliczności powstania Uniwersytetu z Wydzia
łem Teologicznym, status i działalność tegoż Wydziału.

Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego, to kolejny prelegent krakowskiej sesji. Wydział, którym kieruje, istnieje od
1 października 2001 r.

Losy teologii akademickiej po drugiej wojnie światowej we Wrocławiu zostały zapre
zentowane przez ks. rektora Ignacego Deca. Prelegent przedstawił je w tryptyku: histo
ryczny kontekst powstania PWT we Wrocławiu, aktualna struktura i dokonania Wydziału 
oraz powojenne i aktualne próby reaktywowania Wydziału Teologicznego na Uniwersy
tecie Wrocławskim.
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Po przerwie obiadowej posiedzenie zostało wznowione wykładem ks. prof. dr. hab. 
Jana Miazka, dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego -  sekcji św. Jana Chrzciciela 
w Warszawie. Wydział ten powstał w wyniku starań kard. Stefana Wyszyńskiego. Posiada 
dwie sekcje: św. Jana Chrzciciela, prowadzoną przez Archidiecezję Warszawską i św. 
Andrzeja Boboli -  „Bobolanum”, prowadzoną przez księży jezuitów.

Jezuicką sekcję PWT w Warszawie zaprezentował ks. prodziekan Jacek Bolewski SJ. 
Sekcja ta działa na studiach podstawowych samodzielnie, natomiast do doktoratów łączy 
się z sekcją św. Jana Chrzciciela.

Kolejnym prelegentem była s. mgr Scholastyka Knapczyk OSU. W przedłożonej wy
powiedzi zaprezentowała Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny w Krakowie. 
Instytut ten przechodził przez kilka faz. Opiekował się nim przez wiele lat kard. Karol 
Wojtyła. Instytut posiada umowę z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie i ścisłe 
z nią współpracuje.

Ostatnim prelegentem sesji był ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień. Zaprezentował on 
Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, która powstała 
z Wydziału Filozoficznego Jezuitów w Krakowie. Prelegent wiele mówił o historii tej in
stytucji i wskazał na aktualny status i strukturę.

Podsumowania sesji dokonał bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek. Wskazał na jasność 
wizji ks. kard. Karola Wojtyły, któremu tak bardzo zależało na stworzeniu akademickiego 
kształcenia teologicznego w Polsce. Jego idea znalazła realizację. Była trudna do urzeczy
wistnienia, gdyż nie było wzorów ogólnokościelnych. Szczególnie owocna okazała się 
idea umów wydziałów teologicznych z seminariami duchownymi, dzięki którym absol
wenci wyższych seminariów mogli kończyć studia teologiczne ze stopniem magistra teo
logii.

Reasumując, należy uznać, że pomysł zorganizowania sesji na temat wyższego szkol
nictwa kościelnego w Polsce był bardzo pożyteczny i udany. Organizatorzy sesji zapowie
dzieli wydanie materiałów sesji w formie książki, która będzie wręczona Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II w czasie sierpniowej pielgrzymki do Ojczyzny. Będzie to gest wdzięcz
ności Ojcu Świętemu za Jego poprzednie i obecne zatroskanie o odpowiednią formację 
teologiczną w Polsce i w całym Kościele.
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Dni Tischnerowskie (Kraków 10-13 maja 2002)

W dniach 10-13 maja 2002 odbywały się w Krakowie Dni Tischnerowskie. W porów
naniu z ubiegłorocznymi obchodami, które miały charakter sesji naukowej, w programie 
tegorocznych znalazło się wiele innych akcentów.

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem wspominania osoby J. Tischnera. Dni zainaugu
rowała Msza święta odprawiona przez JEm ks. kard. Franciszka Macharskiego, Metropo
litę Krakowskiego, w kolegiacie św. Anny. Następnie odbył się pokaz filmów o ks. Tisch
nerze, który poprowadził biograf filozofa -  Wojciech Bonowicz.

Centralnym punktem drugiego dnia było wręczenie nagrody „Znaku” im. Józefa Ti
schnera, zaś motywem przewodnim były korzenie Józefa Tischnera, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego związku z ojczyzną, co znalazło wyraz w rozmowie prowadzonej


