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Kronika 
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie 

Rok akademicki 1992/1993 
 

W dniu 9 października 1993 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 
1993/1994, zorganizowana przez Sekcję św. Jana Chrzciciela, na terenie WyŜszego 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, według następującego 
porządku:  

1. Msza św. inauguracyjna odprawiana przez pracowników PWTW i gości pod 
przewodnictwem J.E. Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Homilię wygłosił ks. dr 
Mirosław Cholewa. 

2. Hymn Gaude Mater Polonia 
3. Przemówienie inauguracyjne Ks. prof. dr. hab. Ludwika Królika, Prodziekana 

PWTW. 
3. Wręczenie dyplomu doktora habilitowanego ks. dr. Józefowi Warzeszakowi i 

dyplomów doktorskich O. Edwardowi Zygmuntowi OH, ks. Jarosławowi Piłatowi, ks. 
Janowi Edlingowi. 

4. Immatrykulacja studentów I roku, zakończona ślubowaniem. 
5. Wykład inauguracyjny wygłoszony przez ks. dr Stanisława Warzeszaka na temat: 

Humanizować cierpienie i śmierć: etyczne aspekty opieki paliatywnej. (Poszerzony tekst 
tego referatu został zamieszczony w niniejszym tomie ss. 285-296). 

6. Przemówienie Wielkiego Kanclerza J. Em. Ks. Kard. Prymasa Polski. 
7. Hymn BoŜe coś Polskę 
 

PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE 
Ks. prof. dr. hab. Ludwika Królika Prodziekana PWTW  

 
 Po uroczystej celebracji Eucharystii zgromadziliśmy się tutaj, aby przeŜyć ciąg 

dalszy dzisiejszej inauguracji nowego roku akademickiego Papieskiego Wydziału 
Teologicznego w Warszawie. W uroczysty nastrój wprowadził nas hymn Gaude Mater 
Polonia. MoŜna dziś powiedzieć Gaude Mater Varsavia. Bowiem gromadzimy się tu w 
Warszawie, stolicy Polski, która była, jest i będzie świadkiem wielu wydarzeń, tu na 
wzgórzu pokamedulskim, w gmachu WyŜszego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego, o którym z wielką troską myślał Prymas Tysiąclecia. 

 Nasze uroczystości nabierają większej rangi z racji obecności wśród nas 
znakomitych Osób i Gości. Inaugurację uświetnia swą obecnością Wielki Kanclerz 
naszego wydziału J. Em. Ksiądz Kardynał Prymas Polski, Arcybiskup Metropolita 
Warszawski, którego bardzo serdecznie witamy. Dziękuję Eminencji za 
przewodniczenie Mszy św. i juŜ z góry dziękuję za słowo, które do nas skieruje na 
zakończenie inauguracji.  

 Witamy Dostojnego Gościa z Litwy ks. kard. Vincentasa Sladkeviciusa. 
 W hierarchi naszego Wydziału jest takŜe urząd Wice-Wielkiego Kanclerza, którym 

jest przełoŜony Generalny Towarzystwa Jezusowego. Witam jego delegata w osobie o. 
Floriana Pełki, prowincjała Jezuitów Warszawskiej Prowincji. 

W sposób szczególny pragnę powitać: bp. Vladasa Michelevičiusa z Litwy; bp. 
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Kazimierza Romaniuka, ordynariusza Diecezji Warszawsko-praskiej; bp. Alojzego 
Orszulika, ordynariusza Diecezji Łowickiej; bp. Mariana Dusia, sufragana Archidiecezji 
Warszawskiej; Prof. inŜ. dr. hab. Zdobysława Flisowskiego, ministra Edukacji 
Narodowej; ks. prof. dr. hab. Jana Łacha, rektora ATK; ks. prof. dr. hab. Mariana 
Ruseckiego, prodziekana Wydziału Teologicznego KUL; ks. prof. dr. hab. Łukasza 
Kamykowskiego, prodziekana Wydziału Teologicznego PAT; ks. prof. dr. hab. Jerzego 
Lewandowskiego, przedstawiciela Papieskiego Fakultetu Teologicznego we 
Wrocławiu; Jean Galot SJ, profesora Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie; prof. dr. 
hab. Zofię Konaszkiewicz z Akademii Muzycznej im.  Fryderyka Chopina, ks. doc. dr. 
hab. Romana Krawczyka, rektora WyŜszego Seminarium Duchownego w Siedlcach; ks. 
dr. Tomasza Kaczmarka, dyrektora Studium Teologii we Włocławku, ks. dr.  
Stanisława Lecha, rektora WyŜszego Seminarium w Łowiczu; ks. Alojzija Oberstara, 
rektora WyŜszego Seminarium Duchownego "Redemptoris Mater", O. Bazylego 
Metwida, prowincjała zakonu Bazylianów; O. Romana Bieńka, prowincjała zakonu 
Kamilianów; O. Romana Dziekana, prowincjała zakonu Bonifratrów; O. Przemysława 
Lutyńskiego, prowincjała Instytutu Ojców Szensztackich; O. Mateo Fogliata, 
prowincjała zakonu Rogacjonistów. 

Serdecznie witam ks. prof. dr. hab. Stanisława Kura, rektora WyŜszego 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz wszystkich tu 
zebranych, pracowników naukowych i studentów obu sekcji Papieskiego Wydziału 
Teologicznego. 

 W nowy rok akademicki 1993/94 wchodzimy z głęboką nadzieją w lepszą 
przyszłość. W ciągu minionych lat i miesięcy byliśmy świadkami wielu przemian 
polityczno-społecznych. Te przemiany nadal jeszcze trwają, a pragnieniem 
społeczeństw jest perspektywa pełnej jedności Europy - rządzonej prawami coraz 
bardziej sprawiedliwymi - umiłowanie pokoju i poszanowanie godności ludzkiej. 
"Europa pozostnie sobą tylko wówczas, gdy dochowa wierności Chrystusowi" - 
powiedział w jednym z przemówień Ojciec Św. Jan Paweł II. To stwierdzenie papieŜa 
jest tylko przypomnieniem, Ŝe Prawda Ewangelii jest zawsze aktualna. Chrystus jest ten 
sam, wczoraj i dziś, Ŝyje nadal z nami i w nas. Obyśmy dochowali Jemu wierności. 

 W Konstytucji apostolskiej o uniwersytetach (15 VIII 1990) Ojciec św. Jan Paweł 
II zakreśla m.in. program wyŜszym uczelniom katolickim. Powinny one w swej 
działalności badawczej obejmować "studium waŜnych problemów współczesności, 
takich jak godność Ŝycia ludzkiego, dąŜenie do sprawiedliwości dla wszystkich, jakość 
Ŝycia osobistego i rodzinnego, poszukiwanie pokoju i stabilizacji politycznej. Prace 
badawcze winny zmierzać do odkrywania korzeni i przyczyn najwaŜniejszych 
problemów naszych czasów" (s. 26). Słowa Ojca św. są zawsze aktualne, stanowią 
pokarm dla teologów i wskazują właściwy kierunek badań naukowych. 

 Rola młodego stosunkowo Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, 
erygowanego w 1988 r., staje się coraz bardziej widoczna i zauwaŜalna. Przez 
zgłębianie depozytu wiary zawartego w Objawieniu, formację filozoficzno-teologiczną 
kandydatów do kapłaństwa, przez formację osób zakonnych i ludzi świeckich, 
przygotowanie katechetów i pracowników słuŜby liturgiczno-muzycznej przyczyniamy 
się w pewnym sensie do religijnej przemiany społeczeństwa, rozwoju kultury i kultur. 

 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie tworzą 2 sekcje: Sekcja św. Jana 
Chrzciciela i Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum". KaŜda z tych sekcji posiada 
osobowość prawną i reprezentowana jest kaŜdorazowo co trzy lata przez dziekana i 
prodziekana (na przemian). Sekcja św. Jana Chrzciciela ubogaciła się w minionym roku 
akademickim przez afiliowanie Seminarium Duchownego w Siedlcach i 6-letniego 
Studium Teologii we Włocławku. Wielki Kanclerz Wydziału Ks. Kard. Prymas 
erygował takŜe Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Warszawie przyłączając go 
do Sekcji św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego. Ponadto nasza 
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sekcja - za zgodą Wielkiego Kanclerza przejęła opiekę naukową nad Archidiecezjalnym 
Kolegium Teologicznym w Białymstoku. 

 Pod względem liczebnym stan studentów i słuchaczy związanych z sekcją św. Jana 
Chrzciciela przedstawia się następująco: 

-  w WyŜszym Metropolitalnym Seminarium Duchownym studiuje 446 osób ; 
-  Studium Teologii dla świeckich obejmuje 429 osób ; 
-  Prymasowski Instytut śycia Wewnętrznego 200 osób ; 
-  Studium śycia Rodzinnego 92 osoby ; 
-  Instytut szkolenia organistów 148 osób ; 
-  Studium Muzyczno-Liturgiczne 40 osób ; 
-  Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne 200 osób ; 
-  Seminarium Siedleckie 157 osób ; 
-  Studium Teologii we Włocławku 96 osób. 
Razem, nie licząc Białegostoku, sekcja św. Jana Chrzciciela obejmuje 1808 osób 

(studentów lub słuchaczy). Jest to dość pokaźna liczba. Na pewno nie zmieścilibyśmy 
się dziś wszyscy. 

 W minionym roku akademickim nadaliśmy w Sekcji św. Jana Chrzciciela 11 
licencjatów, 42 magisteria (w tym 13 osobom świeckim). Sekcja św. Jana Chrzciciela 
dysponuje czasopismem "Warszawskie Studium Teologiczne". Jest to rocznik, w 
którym pracownicy naukowi mogą publikować swój dorobek naukowy. Część naszych 
profesorów i wykładowców wydaje swoje artykuły w innych jeszcze czasopismach 
naukowych. Ukazało się teŜ kilka monografii w formie ksiąŜkowej. 

 W roku akademickim 1992/93 na Papieskim Wydziale Teologicznym w 
Warszawie przeprowadzone zostało po raz pierwszy kolokwium habilitacyjne. 
Habilitację z teologii dogmatycznej uzyskał ks. dr Józef Warzeszak, z archidiecezji 
warszawskiej. Ponadto na Wydziale miały miejsce 3 doktoraty. Prace doktorskie 
obronili: ks. lic. Edward Zygmunt, z zakonu Bonifratrów (w zakresie historii Kościoła), 
ks. lic. Jarosław Piłat, z Archidiecezji Warszawskiej (w zakresie duchowości) i ks. lic. 
Jan Edling, z Archidiecezji Przemyskiej (w zakresie patrologii). Promotorem dwóch 
ostatnich doktoratów jest ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, a pierwszego ks. prof. dr 
hab. Ludwik Królik. 

 Papieski Wydział Teologiczny w tej chwili posiada 14 samodzielnych 
pracowników naukowych. W miesiącach wakacyjnych zmarło 2 profesorów: O. prof. 
Henryk Bogacki i O. prof. Jerzy Laskowski. Ich odejście jest duŜą stratą dla całego 
wydziału. We Mszy św. modląc się za nich dziękowaliśmy równieŜ Bogu za dobro, 
które wnieśli w Ŝycie naszego Wydziału. 

 Na emeryturę odszedł ks. prof. dr hab. Eugeniusz Weron, wieloletni kierownik 
Prymasowskiego Instytutu śycia Wewnętrznego. Jego miejsce zajął ks. dr Andrzej 
Santorski. Wydział otrzymał samodzielnego pracownika naukowego w osobie ks. dra 
hab. Romana Krawczyka; mianowany został na stanowisko docenta. 

Jak juŜ wspomniałem Wydział nasz składa się z Sekcji św. Jana Chrzciciela 
i z Sekcji św. Andrzeja Boboli "Bobolanum". Częścią Sekcji "Bobolanum" jest 
Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego. Słuchacze tego Instytutu są 
studentami naszego Wydziału. W najbliŜszym czasie planuje się zawarcie umowy o 
współpracę naukową (afiliacja) Sekcji "Bobolanum" z  Instytutem Teologicznym OO. 
Jezuitów w Bratysławie. 

Druga Sekcja przejawia równieŜ swoją dynamiczną aktywność. W sekcji 
"Bobolanum" studiuje 303 studentów, w tym 10 obcokrajowców: z Rosji, Białorusi, 
Czech i Słowacji. 

W roku akademickim 1992/1993 w Sekcji "Bobolanum" wydano: dwa dyplomy 
licencjackie, 28 dyplomów magisterskich, 6 dyplomów  podyplomowego studium nad 
rodziną i 11 dyplomów studium teologiczno-katechetycznego. 
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Szczególnym wyrazem działalności Sekcji "Bobolanum" jest rocznik "Bobolanum", 
który ukazuje się regularnie, a od roku 1994 zacznie ukazywać się jako półrocznik. W 
roczniku "Bobolanum" umieszczane są artykuły wychowawców i profesorów obu 
Sekcji - św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli. Profesorowie i wykładowcy nasi 
obok rocznika "Bobolanum" umieszczają swe prace w innych pismach teologicznych i 
ksiąŜkach - np. Przegląd Powszechny, Analecta Cracoviensia i w materiałach 
katechetycznych wydawanych przez zespół Centrum Katechetycznego naszej Sekcji 
pod kierownictwem O. prof. Jana Charytańskiego. 

 W minionym roku akademickim miały miejsce kilkudniowe wykłady gościnne 
Prof. Lothara Liesa z Innsbrucku na temat: Tworząca się nowa Europa wezwaniem dla 
teologii. 

 Wyrazem aktywności Sekcji "Bobolanum" był udział i wygłaszanie referatów 
przez profesorów i wykładowców "Bobolanum" w licznych sympozjach krajowych 
i międzynarodowych. Brali w nich udział: O. prof. Tadeusz Wołoszyn, O. prof. 
Zygmunt Perz, O. prof. Józef Kulisz, O. dr Stanisław Głowa, O. dr Ryszard Otowicz, O. 
dr Jacek Bolewski, O. dr Grzegorz Dobroczyński, O. mgr lic. Andrzej Spławski. 

 Sekcja "Bobolanum" przygotowuje na przyszły rok Europejskie Sympozjum 
Teologów Jezuickich, które odbędzie się w Warszawie. Tematem Sympozjum będzie: 
Jakiej teologii oczekuje współczesna Europa? 

 Z prezentowanych sprawozdań wynika, Ŝe Papieski Wydział Teologiczny w 
Warszawie funkcjonuje, Ŝyje, rozwija się, kształci i wychowuje ponad 2000 osób. 
Aktualnie otwarte są 4 przewody doktorskie. MoŜe juŜ wkrótce otwarty zostanie 
następny przewód habilitacyjny. Zachęcamy wszystkich młodych pracowników 
naukowych do pisania habilitacji, aby Wydział mógł istnieć i działać. 

 Zakończmy słowami Ojca św. Jana Pawła II, z cytowanej Konstytucji apostolskiej 
o uniwersytetach (s. 48n.) : "Jezus Chrystus, nasze Zbawienie, daje swoje światło i 
nadzieję wszystkim tym, którzy pracują naukowo, uprawiają sztukę, literaturę i liczne 
inne dziedziny rozwinięte przez współczesną kulturę. Dla dzieła Ewangelizacji, dla 
przyszłości kultury i kultur, Kościół i Świat bardzo potrzebują waszego świadectwa". 

Rok Akademicki 1993/94 ogłaszam za otwarty!  
Quod felix faustum fortunatumque sit! 


