
Ksiądz dr hab. Antoni Swoboda, prof. UAM
Curriculum vitae

Kapłan archidiecezji poznańskiej
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – 

filologii klasycznej
Postulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Kazimierza Rolewskiego

Ksiądz dr hab. Antoni Swoboda prof. UAM urodził się 23 czerwca 
1949 roku w Inowrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1973 roku 
w katedrze poznańskiej z rąk księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka. 
Przez kolejny rok pełnił posługę kapłańską w Pogorzeli, uczestnicząc jed-
nocześnie w studiach licencjackich na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł licencjata „in Theologia”. W 1974 roku 
po kilkumiesięcznej posłudze wikariuszowskiej w Wierzenicy (lipiec–gru-
dzień) został skierowany na studia specjalistyczne w Pontificia Università 
Salesiana w Rzymie na Wydziale Literatury Chrześcijańskiej i Klasycznej, 
które uwieńczył doktoratem „in Litteris Christianis et Classicis” na podsta-
wie rozprawy pt. De amicitiae notione in selectis Ciceronis operibus deque 
eius fontibus.

Po powrocie do Polski w 1980 roku przez sześć miesięcy, od sty-
cznia do lipca, pracował duszpastersko w parafii pw. Świętej Trójcy 
w Poznaniu, by następnie, z woli księdza arcybiskupa Jerzego Stroby, me-
tropolity poznańskiego, objąć odpowiedzialną funkcję prefekta i sekreta-
rza w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, którą sprawo-
wał do 1989 roku. Był też sędzią w Metropolitalnym Sądzie Duchownym 
w Poznaniu (1984-1986) oraz kuratorem Studium dla Świeckich na 
Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1990-1993). Jednocześnie 
prowadził zajęcia z języków łacińskiego i włoskiego oraz wykłady z pa-
trologii na studium licencjacko-doktoranckim. Przez cały czas oddawał 
się pracy naukowej, której uwieńczeniem była habilitacja w 1996 roku 
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na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy Pojęcie przyjaźni 
w listach św. Paulina z Noli i św. Sydoniusza Apolinarego – Studium po-
równawcze (Poznań 1995, ss. 541).

Po wprowadzeniu Wydziału Teologicznego w struktury Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał nominację na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego. W czasie 18 lat pracy na Wydziale 
Teologicznym UAM prowadził wykłady i ćwiczenia z filozofii starożytnej 
i patrologii, jak również wykłady monograficzne oraz seminarium magi-
sterskie i doktoranckie, angażując się jednocześnie w działalność naukową 
i organizacyjną. Przez trzy lata był członkiem Rady Bibliotecznej UAM. 
Uczestniczył w sympozjach organizowanych przez Instytut Filologii 
Klasycznej UAM w Poznaniu oraz w zebraniach Sekcji Filologicznej 
i Patrystycznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej. Jest człon-
kiem Komisji Teologicznej przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół 
Nauk, Polskiego Towarzystwa Filologicznego – Koło Poznańskie, Sekcji 
Filologicznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Sekcji 
Patrystycznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej. W 2012 roku 
został powołany przez metropolitę poznańskiego, księdza arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego na stanowisko postulatora w procesie beatyfikacyj-
nym ks. Kazimierza Rolewskiego. W strukturach archidiecezji poznańskiej 
jest członkiem Komisji Doktryny Wiary w ramach Wydziału Przekazu 
Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego w Kurii Metropolitalnej 
w Poznaniu.

W swoich badaniach Ksiądz Profesor Antoni Swoboda koncentro-
wał się początkowo na twórczości Paulina z Noli, a następnie na nauce 
św. Augustyna na temat małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa. 
Tematyce tej poświęcił wiele publikacji i wystąpień na sympozjach, sta-
jąc się w tej tematyce niekwestionowanym autorytetem w kręgu polskich 
patrologów. Jest autorem trzech monografii oraz wielu artykułów nauko-
wych. Mimo przejścia na emeryturę w 2016 roku Ksiądz Profesor Antoni 
Swoboda nadal prowadzi zajęcia dydaktyczne, pracuje naukowo i przygo-
towuje kolejną publikację: Słownik gramatyczny polsko-łaciński z uwzględ-
nieniem zasad tłumaczenia na język łaciński.

Jego działalności naukowej i dydaktycznej towarzyszy do dzisiaj wie-
loletnia posługa kapelana w Domu Prowincjalnym Sióstr Rodziny Maryi 
w Poznaniu, a także pomoc duszpasterska w parafii św. Matki Teresy 
z Kalkuty w Kamionkach.

Ks. Paweł Wygralak


