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WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO ATK

Ks. prof. Stanisław Grzybek objął zajęcia na Wydziale Teo
logicznym ATK, w roku akademickim 1965/66, jako docent 
etatowy. Już w następnym roku szkolnym został wybrany 
prodziekanem, a następnie dziekanem tegoż Wydziału. (Pro
dziekanem został ks. doc. dr hab. Janusz Pasierb.) W roku 
tym  było na WT 252 studentów, w tym  162 księży diecezjal
nych, 34 zakonnych oraz 58 osób świeckich. Na Wydziale dzia
łało 13 samodzielnych pracowników oraz 15 pomocniczych. 
W kolejnym roku akademickim studentów było już 285. 
W tym  też roku odbyły się 3 habilitacje, 1 przewód doktor
ski, 3 nostryfikacje doktoratów uzyskanych za granicą oraz 
38 magisteriów. Powoli wzrastała liczba studiujących na Wy
dziale, pomnażały się też obowiązki dziekana. W roku szkol
nym 1969/70 Wydział liczył 346 studentów, w tym  85 księży 
diecezjalnych, 53 zakonnych oraz 50 sióstr zakonnych. W tym 
czasie powstały na ATK studia zaoczne teologii ogólnej. W 
tym  też roku ks. dziekan organizuje 10 kongres biblijny na 
ATK, na który zaproszono nie tylko ks. prymasa Wyszyń
skiego, Wielkiego Kanclerza Akademii, ale też ks. kardynała 
Karola Wojtyłę, przewodniczącego Komisji Episkopatu do 
spraw Nauki Katolickiej oraz wielu gości z zagranicy. Z k ra
ju  przybyli licznie wykładowcy dyscyplin biblijnych. Wzmian
ka o tym  kongresie jest tutaj ważna dlatego, że dzięki niemu 
działalność ATK, która przecież była znacząca, mogła być 
uwidoczniona także za granicą. K ontakty z profesorami z za
granicy od tego czasu są coraz częstsze, a wyjazdy profeso-



rów, wykładających na Wydziale Teologicznym na różnych 
uniwersytetach poza granicami kraju, coraz liczniejsze.

W kolejnym roku 1970/71 Wydział kształci 341 studentów, 
a znajdują się wśród nich księża, którzy specjalizują się 
w problematyce biblijnej, aby — po uzyskaniu stopni akade
mickich — bardziej wydajnie i z większym ładunkiem wiedzy 
biblijnej mogli pracować w swoich diecezjach i zakonnych 
placówkach duszpasterskich.

W roku akademickim 1971/72 studiuje na Wydziale Teo
logicznym 600 osób, w tym  368 na studiach stacjonarnych, 
a 232 na studiach zaocznych. Przeprowadzono 2 przewody 
na profesora nadzwyczajnego, aż 9 przewodów habilitacyj
nych, 6 przewodów doktorskich, 35 magisteriów. Odbyło się 
też 5 sympozjów naukowych, w których brali udział również 
goście spoza Uczelni. Te liczne wydarzenia, ważne dla całego 
■Wydziału, były powodem częstszych niż zwykle posiedzeń 
rad Wydziału i Komisji. Przewodził im zwykle z urźędu dzie
kan.

Liczne prace i znaczne obowiązki związane z urzędem dzie
kańskim, pomnożona kadra nauczająca, konieczność koordy
nowania zajęć w ośrodkach konsultacyjnych, jakie powstały 
w Gorzowie Wlkp., a potem w Szczecinie oraz w Płocku, na
stępnie obowiązki, jakie nakładało obsługiwanie punktu kon
sultacyjnego w Katowicach, sprawiły, że ks. prof. Grzybek 
otrzymał do pomocy jeszcze jednego prodziekana w osobie 
ks. doc. dr. hab. Józefa Myśkowa. Ten poszerzony zakres 
działania i koordynacja zadań, jakie podjął Wydział przy szczu
płej, nazwijmy to ogólnie, bazie technicznej, pociągnął za so
bą znaczne kłopoty i tylko zdolności osobiste ks. Grzybka, 
wysokie walory charakteru, zmysł organizacyjny i zadziwia
jąca pamięć, pozwoliły na objęcie wszystkiego, co niósł każ
dy dzień pracy na Uczelni. Pod naporem tych licznych i wie
lorakich obowiązków upływały mu dalsze lata pracy dzie- ( 
kańskiej. Wystarczy wspomnieć, że w roku akademickim 
1972/73, obok codziennych zajęć, przeprowadzono na wydzia
le: 3 przewody habilitacyjne, 9 przewodów doktorskich, 6 
nostryfikacji doktoratów oraz 38 egzaminów magisterskich. 
W roku 1973/74 dziekan koordynował pracę 124 osób zatrud
nionych na wydziale: 53 etatowych pracowników nauki (23 
pracowników samodzielnych, 19 adiunktów, 5 starszych 
asystentów i 6 młodszych asystentów). W roku akademic
kim 1974/75 studiowało, w ramach Wydziału Teologicznego, 
992 osoby, z czego 380 stacjonarnie, a 612 zaocznie. Przepro-
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wadzone zostały 4 przewody habilitacyjne, 12 przewodów dok
torskich oraz liczne egzaminy magisterskie.

W następnym roku akademickim 1975/76 studiowało na 
Wydziale 1045 osób, z czego 414 —■ to studenci stacjonarni, 
a 631 — zaoczni. W tym  też roku powstał samodzielny za
kład teologii praktycznej, którego kierownikiem mianowano 
ks. bp. K. Majdańskiego. W tym  też roku przeprowadzono na 
Wydziale 3 przewody habilitacyjne, 13 przewodów doktor
skich oraz 112 egzaminów magisterskich. Podobny przebieg 
nieustannych zajęć i napiętych terminów notujemy w na
stępnym roku 1976/77. Studiowało wówczas na Wydziale 430 
studentów stacjonarnych i 531 zaocznych. Nie zmniejszyły 
się zajęcia, ale pomnożyły ze względu na konieczność pro
wadzenia zróżnicowanych ćwiczeń i seminariów specjalisty
cznych w punktach konsultacyjnych. Przeprowadzono na Wy
dziale 3 przewody habilitacyjne, 11 przewodów doktorskich, 
3 nostryfikacje i 95 egzaminów magisterskich. Wreszcie w 
ostatnim roku dziekańskich obowiązków ks. prof. Grzybka 
(1977/78), który był 11 z kolei rokiem sprawowania odpowie
dzialnego urzędu-służby, kiedy studiowało 1013 studentów 
(466 stacjonarnie i 547 zaocznie) odbyło się 14 przewodów 
doktorskich i 133 egzaminy magisterskie. W tym  też roku 
miały miejsce liczne spotkania w ramach wymiany nauko
wej z profesorami z zagranicy.

W ciągu 11 lat sprawowania służby dziekana Wydziału 
odbyło się 110 posiedzeń Rady Wydziału. Trudno zliczyć po
siedzenia Małego Senatu ATK (które odbywały się prawie 
co tydzień) oraz szereg narad Senatu, spotkań ze studentami, 
pomocniczymi pracownikami nauki, liczne rozmowy w bar
dzo ciasnym gabinecie dziekańskim ze studentami i wykła
dowcami, rozmowy na korytarzu, na którym również zała
twiane były niejednokrotnie sprawy zawiłe i ważne. Właśnie 
te osobiste spotkania z dziekanem Wydziału, bez poczucia 
strachu, psychicznego obciążenia, czy napięcia zapamiętali so
bie studenci i pracownicy ATK najbardziej i oni są ks. Grzyb
kowi wdzięczni, że zawsze był dla nich d o b r y .  Ten przy
domek zawiera wszystko, co chcielibyśmy powiedzieć rozmy
ślając nad wydarzeniami przeszłości w roku siedemdziesięcio
lecia urodzin długoletniego profesora i kierownika katedry te
ologii biblijnej oraz długoletniego dziekana Wydziału Teolo
gicznego ATK, ks. prof. Stanisława Grzybka.
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