
 „HONOROWY OBYWATEL MIASTA WAŁBRZYCHA” 
 
 

KSIĄDZ BISKUP IGNACY DEC 
 

Uchwała   Nr XXXVI/335/09 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 27 marca 2009 roku 
 
w sprawie nadania Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi tytułu „Honorowy Obywatel  
Wałbrzycha”   
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 
Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Wałbrzycha”, stanowiącego 
załącznik nr 8 do Statutu Miasta Wałbrzycha, przyjętego Uchwałą nr XI/125/03 
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2003 r., Rada Miejska Wałbrzycha 
uchwala, co następuje: 

 
§1 

 
Nadaje się tytuł „Honorowy Obywatel Wałbrzycha” Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi. 

 
§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  

 
 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Wałbrzycha 

 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 

 



 
Ksiądz Biskup Ignacy Dec urodził się 27 lipca 1944 r. w Hucisku koło Leżajska, w 
dawnym województwie rzeszowskim, obecnie podkarpackim. Do szkoły podstawowej 
uczęszczał w Hucisku oraz w Woli Zarczyckiej; do szkoły średniej - Liceum 
Ogólnokształcącego - w Leżajsku. Maturę złożył w 1962 roku. Studia filozoficzno-
teologiczne odbył w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym i na Papieskim 
Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. 21 czerwca 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie z 
rąk arcybiskupa Bolesława Kominka, metropolity wrocławskiego, późniejszego kardynała. 
W roku 1971 uzyskał magisterium oraz licencjat z teologii na Papieskim Fakultecie 
Teologicznym we Wrocławiu. Studia specjalistyczne odbył na Wydziale Filozofii 
Chrześcijańskiej    Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1970-1976) na specjalziacji - 
filozofia teoretyczna. W 1973 uzyskał magisterium filozofii chrześcijańskiej. W roku 1976 
doktoryzował się pod kierunkiem o. prof. dr. hab. Mieczysława Alberta Krąpca a w  1991 
habilitował na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej: "Transcendencja 
bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej" na Wydziale Filozofii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.  
W roku 1976 został mianowany adiunktem przy katedrze antropologii filozoficznej na 
Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Odtąd prowadzi zajęcia naukowo-
dydaktyczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym. Był kierownikiem katedry antropologii 
filozoficznej i etyki oraz kierownikiem Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej w Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 17 grudnia 1991 roku został mianowany docentem 
a w 25 września 1993 roku profesorem nadzwyczajnym   
W latach 1982-1995 pełnił funkcje wychowawcze w Metropolitalnym Wyższym 
Seminarium Duchownym we Wrocławiu: Od roku 1992 był rektorem Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu. W roku 1996 został powołany na konsultora Rady Naukowej 
Episkopatu Polski. Od roku 2003 jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej 
Akademii Nauk. Jest autorem ponad 1100 publikacji z zakresu filozofii, teologii, życia 
uczelnianego, religijnego, w tym 15 książek. Jest redaktorem 29 pozycji książkowych.   
Jest promotorem  doktoratów honoris causa (kard. Henryk Gulbinowicz - 2 II 1995; kard. 
Joseph Ratzinger - 27 X 2000; prof. dr hab. Jan Kmita - 15 V 2002; kard. Angelo Sodano - 
9 X 2002; prof. dr hab. Franciszek Ziejka - 7 X 2003).  
W pionie naukowym został odznaczony następującymi medalami: Uniwersytetu 
Opolskiego (1996), Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2000 - 
medal 50-lecia Akademii Medycznej); Akademii Rolniczej we Wrocławiu (2001 - medal 50-
lecia Akademii Rolniczej), Uniwersytetu Wrocławskiego (2003 - medal jubileuszowy 300-
lecia Uniwersytetu Wrocławskiego).  
W pionie kościelnym jest: kapelanem Ojca św. (prałatem) - od roku 1988, kanonikiem 
gremialnym Kapituły Katedralnej - od roku 1992 oraz protonotariuszem apostolskim 
(infułatem) - od roku 1999.  
Z radością wspominamy dzień 25 marca 2004 roku, kiedy wszedł w życie dekret Ojca 
Świętego Jana Pawła II o ustanowieniu Diecezji Świdnickiej  z 13 dekanatów archidiecezji 
wrocławskiej i 9 dekanatów diecezji legnickiej oraz mianowaniu Księdza Profesora 
biskupem diecezjalnym.   
Odkąd osiadł w siedzibie diecezji nieustannie towarzyszy mieszkańcom Wałbrzycha. 
Podczas pięciu lat posługi brał udział w uroczystościach religijnych, wygłosił wiele homilii, 
udzielał sakramentów, odbywał też wizyty duszpasterskie w domach wałbrzyskich 
parafian. Wskazuje drogi moralne, służy pomocą i radą, często spotyka się z młodzieżą.  
 
 



Jest zaangażowany w przedsięwzięcia służące dobru wspólnemu realizowane m.in. przez 
samorząd lokalny i podmioty społeczne.    
Wspierał powstanie Hospicjum Stacjonarnego im. Jana Pawła II otwartego w dniu 2 
kwietnia 2007 r.   
Wspierał i objął swoim patronatem wiele cennych przedsięwzięć społecznych, kulturalnych 
i religijnych m.in. Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne granie”, „Sygnał 
wolności” czy wystawę ikon prof. Jerzego Nowosielskiego w wałbrzyskim BWA.  
W naszej pamięci mocno zapisało się zaangażowanie Księdza Biskupa i szczególna 
troska o wałbrzyszan podczas trudnych dni żałoby po śmierci Jana Pawła II. Odtąd 
corocznie uczestniczy w Mszy Świętej odprawianej na stadionie na Białym Kamieniu.  
Wszystkie wymienione zasługi Księdza Biskupa Ignacego Deca oraz jego szczególne 
zaangażowanie się w pracę w diecezji, troska i sympatia dla Wałbrzycha i jego 
mieszkańców uzasadniają wniosek o nadanie Mu tytułu „Honorowy Obywatel 
Wałbrzycha”, ponieważ tytuł ten trafi w wyjątkowo godne ręce. 

 
 
 
 
 


