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Pierwsza uroczystość uczelniana w Roku
Wielkiego Jubileuszu
Słowo wstępne w czasie uroczystości nadania doktoratu honoris causa PWT we
Wrocławiu b. kanclerzowi Niemiec Dr Helmutowi Kohlowi, 11 I 2000

Jedenaście dni temu rozpoczął się dla świata rok dwutysięczny, liczony od narodzin
Jezusa z Nararetu, dwutysięczny rok nowej ery. W Kościele katolickim trwa Rok Jubileuszowy,
zainaugurowany w noc Bożego Narodzenia przez Ojca świętego Jana Pawła II. Na progu tego
historycznego roku Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu przeżywa podniosłą uroczystość
związaną z nadaniem kolejnego doktoratu honoris causa.
W imieniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w obecności i z mandatu
Księdza Kardynała, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, Wielkiego Kanclerza tej Uczelni i
głównego Gospodarza tej uroczystości witam z głęboką czcią i pozdrawiam jak najserdeczniej
wszystkich zgromadzonych na tej auli.
Powitanie rozpoczynam od pozdrowienia wśród nas Jego Ekscelencji Księdza
Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Księdzu Arcybiskupowi
serdecznie dziękuję za przybycie do nas i za odprawienie Mszy św. w naszej Katedrze z okazji
dzisiejszej uroczystości. W osobie Księdza Arcybiskupa składamy hołd i wyrazy oddania dla
Ojca świętego Jana Pawła II.
Serdecznie witam i pozdrawiam głównego bohatera dzisiejszej uroczystości, którym jest
nasz szczególny Gość z Niemiec, były kanclerz Republiki Federalnej Niemiec pan doktor Helmut
Kohl.
Sehr geehrter Herr Bundeskazler Helmut Kohl! Es ist mir eine grosse Ehre Sie, im Kreis
der Päpstlichen Theologischen Fakultät zu Wrocław-Breslau begrüsen zu können. Wir freuen
uns aufrichtig, das Sie uns ihre Zustimmung zur Verleihung der Ehrendoktorwürde unserer
Fakultät gegeben haben. Ihre Entscheidung ist eine grosse Ehre für uns. Wir freuen uns sehr,
Persönlichkeiten von ihrem Format zu den Ehrendoktoren unserer Fakultät zählen zu dürfen.
Wir verleihen heute Ihnen die höchste akademische Auszeichnung: die Ehrendoktorwürde.
Damit gehören Sie in die Gemeinschaft unserer Fakultät, was für uns eine ganz besondere
Ehre ist. Herr Bundeskanzler, Wir waren und wir sind immer mit Ihnen, nicht nur in den Tagen
des Lobes, sondern auch in den Tagen bitterer Erfahrungen. Wir versichern Sie, dass wir fest
zu Ihnen halten und an Ihrer Seite stehen. Herr Bundeskanzler, erlauben Sie mir noch andere
Gäste begrüssen zu dürfen, die zu heitiger Feier gekommen sind.
Po pozdrowieniu i powitaniu naszego dostojnego Gościa z Niemiec witam bardzo
serdecznie na naszej uroczystości pana ministra Kazimierza Marcinkiewicza, przedstawiciela
kancelarii pana premiera Jerzego Buzka i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Witam z głębokiem
szacunkiem i radością pana prof. dr hab. Andrzeja Wiszniewskiego, ministra Nauki i
przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, najwyższego przedstawiciela polskiej nauki,
naszego wypróbowanego przyjaciela.
Witam bardzo serdecznie pana Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera Trzeciej
Rzeczypospolitej, którego z panem kanclerzem Kohlem tak wiele łączyło i łączy. Witam posłów
i senatorów naszego parlamentu, wśród nich pana senatora prof. Leona Kieresa, pana posła
Jana Chmielewskiego i pana posła Ryszarda Czarneckiego.

Z wielką czcią i wdzięcznością witam dostojnych księży biskupów, członków Episkopatu
Polski. Witam Jego Ekscelencję ks. bpa prof. dr hab. Alfonsa Nossola, biskupa opolskiego i
zarazem profesora Uniwersytetu Opolskiego, recenzenta doktoratu honorowego dziś przez nas
nadawanego. Witam serdecznie Jego Ekscelencję, ks. bpa Tadeusza Rybaka, biskupa
legnickiego oraz jego biskupa pomocniczego Stefana Regmunta.Witam Jego Ekscelencję
Księdza Biskupa Jeremiasza, biskupa Kościoła Prawosłanwgo, rektora Chrześcijańskiej
Akademii Teologii w Warszawie. Witam Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ryszarda Bogusza,
biskupa ewangelicko-augsburskiego diecezji wrocławskiej. Witam serdecznie Ich Ekscelencje,
księży biskupów pomocniczych z Wrocławia, ks. bpa Józefa Pazdura, ks. bpa Jana Tyrawę i ks.
bpa Edwarda Janiaka.
Witam z wielką estymą przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich, samorządowych,
wojskowych, policyjnych i związkowych. Wśród nich witam pana mgr Witolda Krochmala,
wojewodę dolnośląskiego oraz panią Annę Krawczyk dyrektora Wydziału Współpracy z
zagranicą w Uzrędzie Wojewódzkim. Witam pana mgr Bogdana Zdrojewskiego, prezydenta
miasta Wrocławia. Witam pana Jarosława Obremskiego, przewodniczącego Rady Mieskiej
Wrocławia. Witam pana prof. Jana Waszkiewicza marszałka województwa dolnośląskiego.
Witam pana Andrzeja Jarocha, wiceprezydenta miasta Wrocławia. Witam pana generała Józefa
Rzemienia zastępcę dowódcy śląskiego Okręgu Wojskowego. Witam pana Adama Rapackiego
komendanta Wojewodzkiego Policji. Witam pana Andrzeja Wąsika, starostę Powiatu
Wrocławskiego.
Witam serdecznie przedstawicieli placówek dyplomatycznych, akredytowanych w Polsce
i w naszym mieście. Wśród nich serdecznie witam na pierwszym miejscu pana Franka Elbe,
ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz pana dra Petera Ohr, konsula
Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu wraz z towarzyszącymi im osobami.
Sehr geehrte Damen und Herren! ich heisse sie herzlich willkommen. Ich bedanke mich für
ihre Teilnahme an heutiger Feier. Witam pana dra Jacka Libickiego, konsula honorowego
Republiki Francuskiej; witam pana Kornela Calomfirescu, konsula honorowego Rumunii..
Witam pana Bogdana Spiża - konsula Honorowego Stanów Zjednoczonych Meksyku. Witam
panią Jolantę Miller, wicekonsula Honorowego Republiki Austrii.
Przychodzi wreszcie radosna chwila na powitanie przedstawicieli świata nauki w osobach
panów rektorów wyższych uczelni i przedstawicieli innych instytucji naukowych i oświatowych.
W gronie ludzi nauki witam z głębokim szacunkiem ich magnificencje, rektorów wyższych
uczelni Wrocławia i Opola. Wśród nich witam najpierw Jego Magnificencję, pana prof. dra hab.
Romualda Gellesa, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i zarazem przewodniczącego Kolegium
Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Witam z wielką czcią i wdzięcznością Jego Magnificencję
ks. prof. dr hab.Andrzeja Szostka, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
nasłynniejszej i najbardziej zasłużonej uczelni teologicznej naszego kraju. Księżę rektorze,
podążyliśmy śladem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przed kilkoma laty nadał
tytuł doktora honoris causa naszemu dzisiejszemu laureatowi. Witam pozostałych rektorów
uczelni naszego miasta, a więc witam Jego Magnificencję, pana prof. dr hab. Adrzeja Mulaka,
rektora Politechniki Wrocławskiej. Witam Jego Magnificencję, pana prof. Leszka Paradowskiego,
rektora Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Witam Jego Magnificencję,
pana prof. dra hab. Tadeusza Szulca, rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Witam Jego
Magnificencję, pana prof. dra hab. Mariana Nogę, rektora Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu; witam Jego Magnificencję pana prof. dra hab. Zdzisława Zagrobelnego, rektora
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; witam Jego Magnificencję pana generała
Ryszarda Lacknera, rektora-komendanta Wyższej Szkoły Ofocerskiej im,. T. Kościuszki we
Wrocławiu; witam Jego Magnificencję pana prof. dra hab. Jerzego Mrozika, rektora Akademii
Muzycznej we Wrocławiu; witam Jego Magnificencję, pana prof. dr hab. Zbigniewa Horbowy,
rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Witam panią prof. dra hab. Annę Twardowską.
b. rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Witam panią prof. dr hab.
Grażynę światowy, rektora Wyższej szkoły Handlowej we Wrocławiu. Witam z szacunkiem pana
prof. dra hab. Romana Skeczkowskiego, wielkiego kanclerza Bałtyckiej Wyższej szkoły
Humanistycznej w Koszalinie. Witam serdecznie ks. prof. dr hab. Helmuta Jurosa, dyrektora
Instytutu Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Stefana
Kardynała Wyszyńskiego z Warszawy, recenzenta dzisiejszego doktoratu. Wraz z nim witam

pana prof. Klausa Ziemer, dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie wraz
z małżonką. Witam na naszej uroczytości profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego; pana prof.
Krystyna Matwijowskiego, pana prof. Jońcę, pana prof. Maciejewsiego. Witam pana dra Adolfa
Juzwenkę, dyrektora Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu Witam panią mgr Annę Karp,
dyrektora Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu.
Witam pana mgr Henryka Kocha, przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego "Civitas
Christiana" we Wrocławiu. Witam serdecznie pana dr Andrzeja Gawlika, dyrektora Zespołu
Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych we Wrocławiu. Witam pana Jerzego Leszczaka,
komendanta szefa Straży Miejskiej we Wrocławiu. Witam pana mgr inż Adama Płaskeja,
dyrektora regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Witam wyższych przełożonych zakonów: o. dra Błażeja Kurowskiego, prowincjała
prowincji św. Jadwigi Zakonu Bracu Mniejszych. Witam ks. dra Franciszka Krasonia, Inspektora
Księży Salezjanów. Witam o. mgr Mieczysława Rećko, prowincjała Zgromadzenia Najświętszych
Serc Jezusa i Maryi.Witam ojca Kazimierza Wąsika, prowincjała OO. Bonifratrów. Witam ks.
Józefa Kubalewskiego, Dziekana śląskiego Okręgu Wojskowego. Witam o. Getharda Leisnera duszpasterza katlików języka niemieckiego we Wroclawiu.
Witam serdecznie rektorów wyższych seminariów duchownych afiliowanych do naszego
Fakultetu. W ich gronie witam ks. dra Mariana Biskupa, rektora MWSD we Wrocławiu,
współgospodarza dzisiejszej uroczystości. Witam pozostałych księży rektorów: ks. dra
Leopolda Rzodkiewicza, rektora WSD w Legnicy; ks. dra Tadeusza Koncewicza, rektora WSD
księży Salwatorianów w Bagnie; o. dra Wacława Grucę, rektora WSD OO. Franciszkanów we
Wrocławiu; ks. dra Kazimierza Papciaka, rektora WSD Ojców Sercanów; ks. dra Jerzego
Tupikowskiego, rektora WSD Księży Klaretynów we Wrocławiu.
W gronie przybyłych gości witam przedstawicieli kapituły katedralnej i kolegiackiej we
Wrocławiu. Witam pracowników naukowo-dydaktycznych naszego Fakultetu. Wśród nich witam
ks. prof. dra hab. Jana Krucinę, poprzedniego rektora Fakultetu, promotora dzisiejszego
doktoratu honoris causa.
Witam przedstawicieli środków społecznego przekazu myśli: prasy, radia i telewizji z
kraju i z zagranicy. Dziękuję Państwu za zainteresowanie naszą dzisiejszą uroczystością i za
przekaz rzetelnej informacji o niej.
Witam wreszcie na dzisiejszej uroczystości naszych księży studentów, doktorantów,
licencjuszy. Witam młodzież akademicką świecką i duchowną.
Jestem świadom, że wiele jeszcze osób spośród tu obecnych zasługiwałoby na imienne
wymienienie i pozdrowienie. Nie jestem jednak w stanie tego uczynić. Dlatego bardzo proszę,
by wszyscy tu obecni czuli się gorąco powitani i objęci naszą szczerą wdzięcznością i
życzliwością.
Proszę Państwa, nie będę przedłużał tego słowa wstępnego. Mam świadomość
doniosłości dzisiejszego wydarzenia, które, jak wierzę, przekracza granice tej uczelni i staje się
hołdem składanym przez polską naukę, polski Kościół i polski naród człowiekowi, który przez
lata powtarza, że Europa potrzebuje Polski i Polska potrzebuje Europy, który tak bardzo
przyczynił się do jednoczenia Europy na bazie wartości uniwersalnych, chrześcijańskich i do
poprawy stosunków między narodem niemieckim i polskim. Dzisiejsza uroczytość jest nową
cegiełką w budowaniu tej trudnej, ale jakże potrzebnej jedności. Dlatego przywołuję na tę aulę
tysiącletnie dzieje tego Kościoła, tego miasta i tego regionu. Niech usłyszą i zobaczą
mieszkańcy wieczności, że potrafimy wyciągać wnioski z przeszłości, że chcemy iść w
przyszłość razem. Niech dziś cała Polska i cała Europa przyjmie z Wrocławia orędzie, że
wartości przyniesione przez Chrystusa na ziemię nigdy się nie starzeją, że na nich należy
budować nowy wiek i nowe tysiąclecie.

