
 

 

 

PRZEDMOWA 

 

 

Drodzy Czytelnicy, 

 

Oddajemy do Waszych rąk numer Warszawskich Studiów Teologicznych, który zo-
stał wydany z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Papieskiego Wydziału Teologiczne-
go w Warszawie (PWTW). W ten sposób chcemy po pierwsze uczcić pamięć tych 
wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej uczelni oraz wspomagali jej funk-
cjonowanie w okresie minionego ćwierćwiecza. Spośród tego grona naleŜy przede 
wszystkim wspomnieć kard. Józefa Glempa, którego długoletnie starania o powołanie 
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zakończyły się sukcesem w 1988 
roku. NaleŜy teŜ wymienić kolejnych Dziekanów i Rektorów, którzy przyczynili się 
przez ostatnie 25 lat do rozwoju PWTW: ks. prof. dr hab. Bronisława Dembowskiego, 
ks. prof. dr hab. Jana Charytańskiego SJ, ks. prof. dr hab. Józefa Kulisza SJ, ks. prof. 
dr hab. Ludwika Królika oraz ks. prof. dr hab. Jana Miazka. Po drugie, jubileuszowy 
tom Warszawskich Studiów Teologicznych, dedykujemy licznemu gronu profesorów, 
którzy przez tyle lat z poświęceniem przekazywali studentom wiedzę teologiczną. Z 
wdzięcznością wspominamy teŜ liczną rzeszę naszych absolwentów, którzy z zapałem 
studiowali nauki teologiczne i tworzyli niepowtarzalny klimat naszej uczelni. 

Obchodzony jubileusz uświadamia nam, iŜ powstaniu PWTW i jego funkcjonowa-
niu przez tyle lat towarzyszył wysiłek wielu ludzi. Dzięki niemu zdołano tak wiele 
osiągnąć. Nie wolno nam zaprzepaścić tego dorobku. PWTW stanowi waŜny element 
dobra wspólnego archidiecezji warszawskiej, a zwaŜywszy na istnienie oddziałów za-
miejscowych i seminariów afiliowanych – nawet całego Kościoła w Polsce. Wokół 
PWTW powstało środowisko naukowe, które ma swoje miejsce na teologicznej mapie 
Polski. W ciągu minionego ćwierćwiecza PWTW wykształcił wielu księŜy z róŜnych 
diecezji, wiele osób zakonnych oraz świeckich, spośród których liczne grono przekazu-
je młodym pokoleniom depozyt wiary ucząc w szkołach jako katecheci. Wielu świec-
kich absolwentów PWTW, którzy pracują w innych zawodach, dzięki formacji teolo-
gicznej na PWTW pogłębiło własną znajomość prawd wiary i dzięki temu lepiej speł-
nia zadanie bycia „zaczynem”, który od wewnątrz przemienia świat zgodnie ze wska-
zaniami Ewangelii. 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie posiada swoją specyfikę. Próbuje łą-
czyć naukowo-badawcze ambicje z działaniami upowszechniającymi wiedzę teolo-
giczną i ukierunkowaniem duszpasterskim. Nasi studenci chwalą sobie brak dystansu 
między profesorami a studentami oraz familijną atmosferę. Profesorowie cenią studen-
tów za to, Ŝe z zainteresowaniem i pasją podchodzą do studiów, nie traktując ich jedy-
nie jako środka do zdobycia dyplomu. 
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Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie posiada okrzepłą strukturę. Nie prze-
staje jednak stawiać czoła współczesnym wyzwaniom. Stara się podejmować nowe 
inicjatywy, otwiera na nowe środowiska oraz próbuje wykorzystywać nowe metody 
nauczania, jak np. e-learning. Dotychczasowe dokonania, widoczne zaangaŜowanie 
grona profesorskiego oraz zapał naszych studentów i absolwentów pozwalają z na-
dzieją patrzeć na przyszłość PWTW. Jest on potrzebny wielu ludziom i dzięki ich 
talentom jest w stanie pomyślnie rozwijać się oraz świętować kolejne jubileusze swe-
go istnienia. 
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