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Wielki Kanclerz, Jego Eminencja kard. KAZIMIERZ NYCZ,  
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Władze

Najwyższą władzę na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie 
sprawuje Wielki Kanclerz PWTW, którym jest Arcybiskup Metropolita 
Warszawski. Władzę akademicką PWTW stanowi Rektor. Za poszczególne 
rodzaje studiów odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.
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Rektor, ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA 
Kierownik Sekcji św. Jana Chrzciciela

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych

Kierownik studiów 
stacjonarnych i podyplomowych: 
ks. dr Piotr Burgoński

Kierownik studiów 
niestacjonarnych: ks. prof. 
dr hab. Stanisław Warzeszak

Z-ca Kierownika studiów niestacjo-
narnych: ks. dr Tomasz Jakubiak

Kierownik Studium  
Liturgiczno-Biiblijnego: 
ks. dr Józef Górzyński

Kierownik studiów niestacjonarnych 
– kształcenie na odległość: 
ks. dr Andrzej Tulej

Kierownik studiów licencjackich 
i doktoranckich: 
ks. dr Krzysztof Szwarc

Kierownik Studium Duchowości: 
ks. dr Grzegorz Ostrowski

Dyrektor Instytutu 
Szkolenia Organistów: 
ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber
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Szanowni PańStwo 
Drogie SioStry i KSięża,

W ielu ludzi inwestuje w siebie. Robi to z konieczności zawodowej 
albo z zamiłowania. Pasja bądź odpowiedzialność za wypełnianie 

obowiązków zawodowych – to motywuje do dokształcania 
się i do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

Ale istnieje też inwestycja w duchowość. Pomaga ona lepiej 
zrozumieć sens życia, nawiązać lepszy kontakt z Bogiem i lepiej 
służyć drugiemu człowiekowi. Inwestycja w duchowość to inwestycja 
w wieczność. Tej inwestycji służy teologia – nauka o Bogu. 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie jest właśnie taką 
szkołą duchowości, gdzie można zdobyć wykształcenie, nauczyć 
się prowadzić życie duchowe i otrzymać formację duchową.

PWTW służy też ludziom, którzy mają już swoje zawody, ale chcą sobie 
jeszcze coś w życiu poukładać, czegoś się o Bogu i świecie dowiedzieć.

Stąd PWTW proponuje paletę propozycji wykładów, kursów 
i akademickiego kształcenia. Każdy może sobie wybrać coś dla siebie.

Studia teologiczne może nie przyniosą bezpośrednich korzyści 
materialnych. Mogą jednak pomóc nauczyć się sztuki mądrego życia. 
Kiedy mądrość kuleje, trudniej duszy wznieść się na wyżyny. Dlatego świat 
się spłaszcza, uzwyczajnia. Wierność myślenia jest formą ascezy.

Zapraszam więc do naszej Uczelni, aby nauczyć się mądrze żyć, 
kochać Boga i służyć ludziom. Zainwestuj w swoją duchowość.

Inwestycja w duchowość to inwestycja w wieczność.

Rektor, ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA 
Kierownik Sekcji św. Jana Chrzciciela
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Papieski Wydział Teologiczny W War-
szaWie (pWTW) zosTał erygoWany 

przez sTolicę aposTolską dnia 3 maja 
1988 roku dekreTem n.866/87/12 
kongregacji WychoWania kaTolickiego. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Konkordatu 
między Stolicą Apostolską i Rzecz-
pospolitą Polską oraz art.23 ust.2 
z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(Dz.U. Nr 29, poz.154) Rząd Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Konfe-
rencja Episkopatu Polski działająca 
z mocy upoważnienia udzielonego jej 
przez Stolicę Apostolską uzgodniły, 
że Papieski Wydział Teologiczny 
w Warszawie stanowi kościelną 
szkołę wyższą i posiada osobowość 
prawną oraz uprawnienia określo-
ne w umowie pomiędzy Rządem 
i Episkopatem z dnia 1 lipca 1999 
roku (Dz. U. Nr 63, poz. 727). 

Uczelnia posiada uprawnienie do 
nadawania stopni magistra teologii. 
Prowadzi ponadto na kierunku teolo-
gii kanoniczne studium licencjackie, 
przewody doktorskie i habilitacyjne, 
nadając odpowiednie stopnie na-
ukowe. W zakresie przyznawania 
uznanych przez państwo stopni i ty-
tułów naukowych PWTW działa na 
podstawie decyzji Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 6 marca 2000 roku 
(DNS-1-0145-56/AM/PWT/2000).

Dzieje papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego sięgają laT sześćdziesiąTych 

dWudziesTego Wieku. W 1954 roku 
władze komunistyczne zamknęły 
Wydział Teologiczny na Uniwersy-
tecie Warszawskim. W tej sytuacji 
Kościół w Archidiecezji Warszawskiej 
stanął przed problemem kształ-
cenia na poziomie akademickim 
kandydatów do kapłaństwa. Klerycy 
Wyższego Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego w Warszawie 

byli do tej pory studentami Wydziału 
Teologicznego UW. Chociaż w jego 
miejsce powstała Akademia Teologii 
Katolickiej w Warszawie, w której 
mogli oni dokończyć rozpoczęte 
studia teologiczne, to jednak nowi 
kandydaci wstępujący do warszaw-
skiego seminarium duchownego 
nie mieli już takiej możliwości.

W 1962 r. kard. Stefan Wyszyński, 
Prymas Polski, zwrócił się do Stolicy 
Apostolskiej z prośbą o umożliwienie 
utworzenia własnej uczelni, w której 
alumni Wyższego Metropolitalnego 

Status prawny Historia
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Seminarium Duchownego w Warszawie 
mogliby uzyskiwać stopień bakalau-
reatu i licencjatu. Święta Kongre-
gacja Seminariów i Uniwersytetów 
odpowiedziała dekretem z dnia 8 
listopada 1962 r., powołując Akade-
mickie Studium Teologii Katolickiej 
z prawem nadawania dwóch stopni 
akademickich: bakalaureatu i licen-
cjatu. Początkowo Akademickie 
Studium Teologii Katolickiej dostęp-
ne było jedynie dla alumnów semina-
rium duchownego oraz księży. Jednak 
wraz ze zmianami zachodzącymi 
w Kościele po Soborze Watykańskim 
II wzrastało zainteresowanie teolo-
gią wśród świeckich. Odpowiadając 
na te potrzeby, Arcybiskup War-
szawski, kard. Józef Glemp, powo-
łał w 1982 roku zaoczne Studium 
Teologii dla Świeckich przy Akade-
mickim Studium Teologii Katolickiej. 

W 1981 roku kard. Józef Glemp 
zwrócił się do Kongregacji Nauczania 
Katolickiego z prośbą o zmianę na-
zwy uczelni. Zamiast Akademickiego 
Studium Teologii Katolickiej zapropo-
nował Pontificia Facultas Theologiae 
Catholicae – Varsaviae. Papieski 
Wydział Teologiczny w Warszawie 
(PWTW) powstał ostatecznie 3 maja 
1988 r. na mocy dekretu Kongregacji 
Wychowania Katolickiego. Ponieważ 
w owym czasie Kongregacja dążyła 
do łączenia szkół teologicznych, 
zwłaszcza istniejących w jednym 
mieście, w skład nowoutworzonej 
uczelni weszło Akademickie Studium 
Teologii Katolickiej, które przekształ-
cono w Sekcję św. Jana Chrzciciela 
PWTW oraz Wydział Teologiczny 
Ojców Jezuitów w Warszawie, który 
stał się Sekcją św. Andrzeja Bobo-

li PWTW. Każda z Sekcji posiada 
kościelną osobowość prawną. Od 
30 czerwca 1989 r., czyli od cza-
su Umowy między Rządem PRL 
a Konferencją Episkopatu Polski, 
PWTW posiada także państwowe 
prawa wyższej uczelni. Status ten 
potwierdza art. 15 ust. 2 Konkorda-
tu zawartego między Stolicą Apo-
stolską i Rzeczpospolitą Polską.

Statuty PWTW, zatwierdzone 15 
stycznia 1994 r. przez Kongregację 
do Spraw Wychowania Katolickiego, 
wymieniają dwa zasadnicze cele ist-
nienia Wydziału: naukowy i dydak-
tyczny. W zakres tego pierwszego 
wchodzi pogłębienie studium depo-
zytu wiary, poszukiwanie lepszych 
metod skutecznego przekazywania 
nauki Kościoła, prowadzenie dia-
logu z innymi naukami, wspieranie 
studiów teologicznych w Warszawie, 
upowszechnianie wiedzy z dziedziny 
teologii. W zakresie pracy dydaktycz-
nej celem Wydziału jest przygotowa-
nie przyszłych wykładowców uczelni 
teologicznych, przekazywanie wiedzy 
teologicznej kandydatom do kapłań-
stwa, kapłanom i członkom insty-
tutów zakonnych, a także ludziom 
świeckim. W Statutach zapisano 
ponadto ważny cel budowania śro-
dowiska naukowego w Warszawie.

Począwszy od 1992 roku Papieski 
Wydział Teologiczny w Warszawie 
podpisał umowę o współpracę z 5 
seminariami duchownymi oraz 3 
ośrodkami w kraju, których słucha-
cze stali się studentami PWTW.
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na sTrukTurę papieskiego Wydziału 
Teologicznego W WarszaWie 

składają się 4 insTyTuTy i 15 
samodzielnych kaTedr naukoWych.

W Instytucie Filozofii 
chrześcijańskiej działalność 
prowadzą 3 katedry:

Filozofii Systematycznej
Historii Filozofii
Antropologii Filozoficznej i Etyki.

W skład zasobów naukowych 
Instytutu Teologii Systematycznej 
wchodzi 5 katedr:

Starego i Nowego Testamentu
Teologii Fundamentalnej i Religiologii
Teologii Dogmatycznej
Teologii Moralnej
Teologii Duchowości.

Instytut Teologii Praktycznej 
skupia 5 katedr:

Teologii Pastoralnej
Liturgiki, Homiletyki i Kul-
tury Muzycznej Kościoła
Katolickiej Nauki Społecznej
Katechetyki i Pedagogiki
Prawa Kanonicznego.

W ramach Instytutu 
Historii Kościoła i patrologii 
działają 2 katedry:

Historii Kościoła
Patrologii.

Struktura
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Profesorowie zwyczajni

Na PWTW pracuje obecnie jedenastu 
profesorów zwyczajnych.

ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI
ks. prof. dr hab. Andrzej FILABER
prof. dr hab. Zofia KONASZKIEWICZ
ks. prof. dr hab. Piotr MAZURKIEWICZ
ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ
ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA
ks. bp prof. dr hab. Tadeusz PIKUS
ks. prof. dr hab. Jan SOCHOŃ
ks. prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI
ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK
ks. prof. dr hab. Stanisław WARZESZAK
 

Emerytowani profesorowie 
zwyczajni

ks. prof. dr hab. Mieczysław LUBAŃSKI
ks. prof. dr hab. Bogusław NADOLSKI
 

Profesorowie nadzwyczajni

Aktualnie na PWTW zatrudnionych 
jest czterech doktorów 
habilitowanych posiadających 
tytuł profesora nadzwyczajnego.

ks. prof. PWTW dr hab. 
Krzysztof BARDSKI
ks. prof. PWTW dr hab Stanisław KUR
ks. prof. PWTW dr hab. Jan MIAZEK
ks. prof. PWTW dr hab. Piotr TOMASIK

Adiunkci

Aktualnie na PWTW zatrudnionych 
jest czterdziestu jeden adiunktów.

 Adiunkci habilitowani

ks. dr hab. Ryszard MOŃ
ks. dr hab. Mieczysław OLSZEWSKI
ks. dr hab. Tomasz STĘPIEŃ
 

Adiunkci

ks. dr Wojciech BARTKOWICZ
ks. dr Dariusz BARTOSZEWICZ
ks. dr Janusz BODZON
ks. dr Piotr BURGOŃSKI
ks. dr Andrzej GAŁKA
ks. dr Sylwester GAWOREK
ks. dr Józef GÓRZYŃSKI
dr Grzegorz GROCHOWSKI
ks. dr Tomasz JAKUBIAK
ks. dr Grzegorz JAŚKIEWICZ
ks. dr Piotr KLIMEK
ks. dr Jan KONARSKI
ks. dr Marek KOTYŃSKI
ks. dr Andrzej KOWALSKI
ks. dr Henryk MAŁECKI
ks. dr Rafał MARKOWSKI
ks. dr Sławomir MAZUR
ks. dr Grzegorz OSTROWSKI
ks. dr Andrzej OWORUSZKO
ks. dr Piotr PAWLUKIEWICZ
ks. dr Piotr PIELAK
ks. dr Zbigniew PRZERWA
s. dr Judyta PUDEŁKO
ks. dr Zbigniew ROSTKOWSKI
ks. dr Krzysztof SIWEK
ks. dr Robert SKRZYPCZAK
ks. dr Paweł STĘPIEŃ
ks. dr Janusz STROJNY
ks. dr Sławomir SZCZEPANIAK
ks. dr Arkadiusz SZCZEPANIK
ks. dr Robert SZEWCZYK

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
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ks. dr Tomasz SZTAJERWALD
ks. dr Jan SZUBKA
ks. dr Krzysztof SZWARC
ks. dr Marek SZYMULA
ks. dr Andrzej TULEJ
ks. dr Sławomir WASILEWSKI
ks. dr Jacek WOJDA
 

Asystenci

Aktualnie na PWTW zatrud-
niony jest jeden asystent.

ks. mgr lic. Piotr STĘPNIEWSKI

Starsi wykładowcy

Aktualnie na PWTW zatrudnionych 
jest dwóch starszych wykładowców.

ks. mgr Wiesław KĄDZIELA
ks. mgr Zdzisław MIERZEJEWSKI
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Seminaria 
duchowne 
afiliowane 
do PWTW
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Wyższe meTropoliTalne seminarium 
duchoWne W WarszaWie isTnieje 

już od ponad 300 laT. Obecnie kształ-
ci się w nim 185 alumnów, w tym 
39 alumnów z Archidiecezjalnego 
Seminarium Misyjnego „Redemp-
toris Mater”, 14 alumów z różnych 
zgromadzeń zakonnych i 1 alumn 
z Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego. Klerycy WMSD podejmu-
ją wiele inicjatyw duszpasterskich, 
spośród których najbardziej znaczą-
cymi są rekolekcje wielkopostne dla 
uczniów gimnazjów oraz Adoracja 
Krzyża, odbywająca się w każdy 
piątek Wielkiego Postu. W WMSD 
zatrudnionych jest 67 pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych.

ks. dr Wojciech BARTKOWICZ  
rektor 

ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
00-322 Warszawa
tel. 22 55 66 100
faks 22 55 66 103
sekretariat@wmsd.waw.pl
www.wmsd.waw.pl

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne 
św. Jana chrzciciela w Warszawie
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Wyższe seminarium duchoWne 
diecezji WarszaWsko-praskiej 

zosTało pośWięcone 8 grudnia 2000 
roku. Od października 2010, ra-
zem z Archidiecezją Warszawską, 
prowadzi wydzielony rok prope-
deutyczny w Urlach. Wydaje wła-
sny periodyk naukowy – Roczniki 
Teologiczne Warszawsko-Praskie. 
Obecnie kształci 50 kleryków na 
wszystkich rocznikach. Kadrę na-
uczającą stanowi 41 osób: świeckich 
i duchownych, specjalistów różnych 
dziedzin teologii i nauk pokrewnych. 

W pluralistycznym i zmieniającym 
się świecie Seminarium pragnie 
kształcić kapłanów jak najlepiej od-
powiadających na potrzebę głoszenia 
Ewangelii, dlatego w czasie formacji 
seminaryjnej podejmowane są różne 
dodatkowe inicjatywy i projekty.

ks. dr Piotr KLIMEK
rektor
  
ul. Mehoffera 2
03-131 Warszawa – Tarchomin
tel. 22 676 53 40, 22 676 53 50
faks 22 614 99 30
www.wsddwp.edu.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji  
Warszawsko-praskiej p.w. Matki Bożej Zwycięskiej
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PierWsze seminarium duchoWne W ło-
Wiczu isTniało W laTach 1715-1820. 

Po utworzeniu diecezji łowickiej 
w 1992 roku zdecydowano, że nowa 
diecezja powinna mieć własne Se-
minarium, w którym odbywać by się 
mogła formacja kandydatów do ka-
płaństwa. Uroczystość poświęcenia 

i otwarcia Wyższego Seminarium Du-
chownego Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej w Łowiczu oraz pierw-
sza inauguracja roku akademickiego 
w nowym gmachu seminaryjnym 
odbyła się dnia 30 września 1994 r.

Na początku roku akademickiego 
2011/2012 klerycka wspólnota WSD 
Łowicz liczyła 30 alumnów: 3 dia-
konów, 8 alumnów V roku, 1 alumna 
roku IV, 6 alumnów roku III, 3 alum-
nów na roku II oraz 9 alumnów roku I. 

Moderatorami mieszkającymi 
z alumnami w Seminarium na stałe 
są: rektor – ks. dr Sławomir Wa-
silewski, wicerektor – ks. dr Piotr 
Kaczmarek, dyrektor administracyjny 
– ks. mgr Mariusz Zembrzuski oraz 
ojciec duchowny – ks. dr Zbigniew 
Przerwa. Ich pracę wspiera blisko 50 
moderatorów, profesorów, spowied-
ników oraz 9 pracowników świeckich.

Spośród inicjatyw podejmowanych 
przez Wyższe Seminarium Duchow-
ne w Łowiczu można wymienić: 
wieczory poetyckie poświęcone 

pamięci i dziełu ks. Janusza Pasierba, 
coroczne rekolekcje powołaniowe, 
Ogólnopolskie Warsztaty Gazetek 
Seminaryjnych (do tej pory 4 edy-
cje), coroczne diecezjalne czuwanie 
modlitewne w intencji powołań oraz 
coroczne sympozjum naukowe.

ks. dr Sławomir WASILEWSKI 
rektor

ul. Seminaryjna 6
99-400 Łowicz
tel. 46 837 60 16
faks 46 837 60 16
wsd@diecezja.lowicz.pl
www.diecezja.lowicz.pl/seminarium

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu
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hisToria Wyższego seminarium 
duchoWnego im. Jana Pawła II 

Diecezji Siedleckiej związana jest 
ściśle z dziejami wskrzeszenia Die-
cezji Podlaskiej. Bp Henryk Prze-
ździecki dekretem z dnia 8.10.1919 
r. powołał do istnienia Wyższe 
Seminarium Duchowne z siedzibą 
w Janowie Podlaskim. Podczas II 
wojny światowej zamknięto uczel-
nię, jednak dzięki staraniom i trosce 
ówczesnego Administratora Apostol-
skiego Diecezji Podlaskiej Bp. Cze-
sława Sokołowskiego, Seminarium 
kontynuowało swoją działalność 
w Siedlcach, także po wyzwoleniu. 

Wzrost powołań w latach siedem-
dziesiątych wymusił rozbudowę 
gmachu seminaryjnego w Siedlcach. 
Warunki jednak nadal były trudne. 
Ówczesny pasterz diecezji bp Jan Ma-
zur podjął decyzję budowy nowego 
gmachu w Nowym Opolu k. Siedlec. 
Trwała ona 5 lat (1985 – 1990). 
Seminarium zostało uroczyście 
poświęcone 24.06.1990 roku przez 
Jego Eminencję Księdza Kardynała 
Józefa Glempa, Prymasa Polski. 

Obecny Ordynariusz, bp Zbigniew 
Kiernikowski, odpowiadając na po-
trzebę formacji przyszłych prezbite-
rów, która korespondowałaby z wy-
zwaniami współczesnych czasów, 
podjął decyzję przeniesienia alum-

nów I i II roku do dawnego budynku 
seminaryjnego w Siedlcach. Pozostali 
alumni mieszkają w budynku semi-
naryjnym w Nowym Opolu.  

W obecnym roku akademickim 
2011/ 2012 w seminarium jest 66 
kleryków. Kadra naukowa skłąda 
się z 51 osób w tym samodzielni 
pracownicy naukowi - 9 osób, dok-
torzy - 24 osoby, licencjaci teolo-
gii - 10 osób,  magistrzy - 8 osób

Wyższe Seminarium Duchowne im. 
Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej 
wydaje rocznik naukowy Teologicz-
ne Studia Siedleckie (TSS) (www.
tss-siedlce.pl). Od kilku lat jest 
współorganizatorem Sympozjów 
Liturgicznych Diecezji Siedleckiej 
poświęconych sakramentom ini-
cjacji chrześcijańskiej (ostatnie, IX 
Sympozjum było poświęcone Eu-
charystii: Eucharystia – dar uzdal-
niający do czynienia daru z siebie). 

ks. dr Andrzej OWORUSZKO  
rektor

Nowe Opole  ul. Seminaryjna 26
08-110 Siedlce 2, skr. pocz. 100
tel. 25 631 57 61, 631 57 62 
Rektorat: 25 631 57 19
faks: 025 631 57 19
rektor@wsd-siedlce.pl
www.wsd.siedlce.pl

Wyższe Seminarium Duchowne  
im. Jana pawła ii Diecezji Siedleckiej
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Do końca roku akademickiego 
1956/1957 istniało wspólne se-

minarium dla diecezji drohiczyńskiej 
i siedleckiej. W roku akademickim 
1957/1958 Wyższe Seminarium 

Duchowne w Drohiczynie rozpoczę-
ło samodzielną działalność. 12 XII 
1994 roku została podpisana umowa 
pomiędzy biskupem drohiczyńskim 
Antonim Dydyczem a Wielkim Kanc-
lerzem Sekcji św. Jana Chrzciciela 
Papieskiego Wydziału Teologicznego 
w Warszawie – Ks. Kard. Józefem 
Glempem, Prymasem Polski.  Dnia 
3 III 1995 r na pięć lat Kongregacja 
Edukacji Katolickiej dała Wydziałowi 
Teologicznemu w Warszawie prawo 
przyznawania akademickiego stop-
nia magistra. W 1999 roku  afiliacja 
została przedłużona na następne 
5 lat, a w 2005 roku – na kolejne 10 
lat. WSD w Drohiczynie ma obecnie 
36 alumnów (w tym 3 z Białorusi: 2 
grekokatolików i 1 łacinnika). WSD 
w Drohiczynie  ma własną kadrę 
naukową – 32 wykładowców (w tym 
1 osoba dr hab., 22 dr; 9 mgr lic.).

Inicjatywy: organizuje sympozja 
naukowe 2 razy w roku; jedno z nich 
ma charakter międzynarodowy or-
ganizowany wspólnie z Uniwersyte-
tem Przyrodniczo-Humanistycznym 
w Siedlcach; udział wykładowców, 
jak i alumnów w ogólnopolskich 
sympozjach naukowych; udział i or-
ganizacja sesji międzyseminaryjnych 
3 razy w roku w ramach metropolii; 
organizacja Dnia Pastoralnego, ak-
tywność na różnych płaszczyznach 
o charakterze duchowym, duszpa-
sterskim oraz artystycznym (KSM, 
kolonie Caritas, aktywność misyjna, 
ruch trzeźwościowy, udział w warsz-
tatach liturgiczno-muzycznych, 
wyjazdy na spotkanie z więźniami, 
ruch oazowy, organizacja rekolekcji 
powołaniowych dla młodzieży, róż-
nego rodzaju inicjatywy sportowe).

ks. prof. KUL  
dr hab. Tadeusz SYCZEWSKI 
rektor

ul. Kościelna 10 
17 - 312 Drohiczyn
tel. 85 655 80 30
www.wsddrohiczyn.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Najświętszego 
Serca pana Jezusa w Drohiczynie
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STudium Teologii We WłocłaWku To 
ośrodek zamiejscoWy papieskiego 

Wydziału Teologicznego W War-
szaWie sekcji śW. Jana Chrzciciela. 
Funkcjonuje od roku akademickiego 
1992/1993. Prowadzi sześcioletnie 
studia niestacjonarne (zaoczne) na 
kierunku teologia ze specjalnością 
katechetyczną lub specjalnością 
rodzinną, kończące się stopniem 
magistra teologii. Zajęcia dydaktycz-
ne odbywają się w soboty. Studenci 
mają możliwość korzystania z po-
mocy materialnej oraz stypendium 
naukowego z funduszy MNiSW.

ks. dr hab. Kazimierz SKOCZYLAS  
dyrektor

ul. Wojska Polskiego 2A
87-800 Włocławek
tel./faks 54 231 22 80
studium@diecezja.wloclawek.pl 
www.studiumteologii-wloclawek.pl

Studium teologii we Włocławku
Ośrodki  

zamiejscowe
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STudium Teologii We WłocłaWku 
– oddział W koninie To ośrodek 

zamiejscoWy papieskiego Wydziału 
Teologicznego W WarszaWie sekcji śW. 
Jana Chrzciciela. Funkcjonuje od roku 
akademickiego 1994/1995. Prowadzi 
sześcioletnie studia niestacjonarne 
(zaoczne) na kierunku teologia ze 
specjalnością katechetyczną lub 
specjalnością rodzinną, kończące się 
stopniem magistra teologii. Zajęcia 
dydaktyczne odbywają się w soboty. 
Studenci mają możliwość korzystania 
z pomocy materialnej oraz stypen-
dium naukowego z funduszy MNiSW.

ks. dr Henryk WITCZAK 
dyrektor 

ul. św. Maksymiliana Kolbego 2 
62-510 Konin
tel./faks 63 249 75 10, 
kom. 518 014 611 
pwtkonin@o2.pl
www.pwtkonin.pl

Studium teologii we Włocławku 
Oddział w Koninie
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InsTyTuT Teologiczny W siedlcach 
To ośrodek zamiejscoWy papieskiego 

Wydziału Teologicznego W Warsza-
Wie sekcji śW. Jana Chrzciciela. Jest 
pierwszą w historii Diecezji Siedlec-
kiej uczelnią wyższą, w której studia 
teologiczne na poziomie wyższym 
mogą podjąć nie tylko osoby du-
chowne, ale również świeckie. 
Instytut został utworzony w 1994 
r. w miejsce Diecezjalnego Kolegium 
Teologicznego. Prowadzi sześciolet-
nie studia niestacjonarne (zaoczne) 
na kierunku teologia, kończące się 
stopniem magistra teologii. Studenci 
uzyskują przygotowanie pedagogicz-
no-katechetyczne. Istnieje możli-
wość uczestniczenia w zajęciach jako 
wolny słuchacz. Zajęcia dydaktyczne 
odbywają się w soboty. Studenci 
mają możliwość korzystania z po-
mocy materialnej oraz stypendium 
naukowego z funduszy MNiSW

ks. dr Paweł KINDRACKI 
dyrektor

ul. Sokołowska 124
08-119 Siedlce
tel./faks 25 632 12 32
instytut.teologiczny@op.pl
www.it.siedlce.pl

Instytut Teologiczny w Siedlcach
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STudium Teologii W BiałymsToku To 
ośrodek zamiejscoWy papieskiego 

Wydziału Teologicznego W WarszaWie 
sekcji śW. Jana Chrzciciela. Celem 
Studium jest umożliwienie osobom 
świeckim i zakonnym zdobycie 
formacji teologicznej oraz uzyska-
nie kwalifikacji do nauczania religii. 
Studia odbywają się systemem 
zaocznym, trwają 6 lat i wieńczy 
je magisterium z teologii ze spe-
cjalnością katechetyczną. Zajęcia 
dydaktyczne odbywają się w soboty. 
Przy Studium działają organizacje 
zapewniające studentom rozwój 
kulturalny oraz o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym. Studenci mają 
możliwość korzystania z pomocy 
materialnej oraz stypendium na-
ukowego z funduszy MNiSW.

ks. dr Jerzy LACHOWICZ 
dyrektor

ul. Warszawska 50
15-077 Białystok
tel. 85 748 21 31
faks 85 748 21 32
pwtw@wp.pl
www.teologia.archibial.pl

Studium teologii w Białymstoku
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STudium Teologii W BiałymsToku 
– oddział W Wilnie To ośrodek 

zamiejscoWy papieskiego Wydziału 
Teologicznego W WarszaWie sekcji 
śW. Jana Chrzciciela. Jego głównym 
celem jest kształcenie katechetów 
dla polskich szkół na Litwie. Speł-
nia też rolę ośrodka pielęgnującego 
i propagującego polską kulturę.

ks. dr Eduardas KIRSTUKAS 
dyrektor 

Dominikonu g. 8
LT-01131 Vilnius-1 
tel./faks 00 370 5 26 17 923
pck.wilno@yahoo.pl

Studium teologii w Białymstoku 
Oddział w Wilnie
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Oferta edukacyjna
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STudia sTacjonarne przeznaczone są 
dla alumnóW seminarióW duchoW-

nych. Są to 6-letnie dzienne studia 
filozoficzno-teologiczne. Po ich 
ukończeniu absolwenci uzyskują 
tytuł zawodowy magistra teolo-
gii (specjalność – teologia ogólna). 
Studia łączą się z formacją duchową 
i duszpasterską, którą prowadzą se-
minaria duchowne. W oparciu o spe-
cjalną umowę i statut studentami 
Papieskiego Wydziału Teologicznego 
w Warszawie są alumni seminariów 
z Archidiecezji Warszawskiej, Diece-
zji Warszawsko-Praskiej, Łowickiej, 
Siedleckiej oraz Drohiczyńskiej.

W Wyższym Metropolitalnym Se-
minarium Duchownym w Warszawie 
studiują również klerycy Archidie-
cezjalnego Seminarium Misyjnego 
„Redemptoris Mater” oraz klerycy 
Ojców Kamilianów, Pasjonistów, 
Barnabitów, Oblatów św. Józefa. 
W afiliowanych do PWTW semina-
riach zajęcia prowadzą nauczyciele 
akademiccy PWTW, a ponadto 
każde z nich zatrudnia własnych 
pracowników naukowo-dydak-
tycznych. Afiliowane seminaria są 
uczelniami kościelnymi, zachowują 
osobowość prawną i własny zarząd.

Studia stacjonarne



28.

STudia niesTacjonarne przeznaczone 
są dla osóB śWieckich, członkóW 

insTyTuTóW życia konsekroWanego i sTo-
Warzyszeń życia aposTolskiego. Są to 
6-letnie studia zaoczne jednorodne, 
tzn. bez możliwości uzyskania po 3 

latach licencjatu zawodowego z teo-
logii. Absolwenci po przedstawieniu 
pracy oraz po złożeniu egzaminu Ex 
universa theologia i egzaminu magi-
sterskiego, otrzymują tytuł zawodo-
wy magistra teologii. W ramach stu-
diów niestacjonarnych proponowane 
są studentom cztery specjalności:

teologia ogólna
teologia duchowości
teologia rodziny
katechetyka

Zajęcia dydaktyczne odbywają się 
w trybie cotygodniowym (w każ-
dą sobotę roku akademickiego).

Studia są przeznaczone dla osób 
świeckich, członków instytutów ży-
cia konsekrowanego i stowarzyszeń 
życia apostolskiego. Są to 6-letnie 
studia zaoczne jednorodne, tzn. bez 
możliwości uzyskania po 3 latach 
licencjatu zawodowego z teolo-
gii. Absolwenci po przedstawieniu 
pracy oraz po złożeniu egzaminu 
Ex universa theologia i egzaminu 
magisterskiego, otrzymują tytuł 
zawodowy magistra teologii. 

Zajęcia odbywają się w trzech 
sesjach wykładowych w ciągu 
roku, trwających od poniedział-
ku do piątku. Studiowanie w tym 
systemie połączone jest z kształ-
ceniem na odległość, tzn. część 
treści programowych udostępniana 
jest studentom za pośrednictwem 
Internetu (e-learning). W ramach 
tego typu studiów proponowane 
są studentom dwie specjalności:

teologia ogólna
katechetyka

Studia niestacjonarne  
/sobotnie/

Studia niestacjonarne  
/kwartalne, połączone  
z kształceniem na odległość/
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Papieski Wydział Teologiczny W War-
szaWie proWadzi niesTacjonarne sTu-

dium licencjackie (licencjaT kanoniczny) 
W dziedzinie nauk Teologicznych (dyscy-
plina naukoWa: Teologia). Na studium 
może być przyjęta zarówno osoba 
świecka, jak i księża oraz osoby 
zakonne. Warunkiem jest posiadanie 
tytułu zawodowego magistra teolo-
gii i uzyskanie pozytywnego wyniku 
w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Studium licencjackie trwa 2 lata.

W ramach studium licencjackiego 
proponowane są trzy specjalności:

teologia dogmatyczna
teologia pastoralna
teologia duchowości

Zajęcia odbywają się w wyzna-
czone środy (teologia ducho-
wości) oraz czwartki (teologia 
dogmatyczna i pastoralna).

Papieski Wydział Teologiczny w War-
szawie prowadzi niestacjonarne stu-
dia doktoranckie w dziedzinie nauk 
teologicznych (dyscyplina naukowa: 
teologia). Na studia doktoranckie 
może być przyjęta osoba (świec-
cy, księża, osoby zakonne), która 
zdała egzamin licencjacki (z oceną 
nie mniej niż dobry), posiada tytuł 
licencjata kanonicznego z teologii 
i uzyskała pozytywny wynik w po-
stępowaniu kwalifikacyjnym. Studia 
doktoranckie trwają 4 lata. W pierw-
sze dwa lata studiów doktoranckich 
wliczane są studia licencjackie odby-
te na PWTW lub na innym Wydziale 
Teologicznym. Trzeci rok jest tzw. 
„rokiem doktoranckim”. Ostatni, 
czwarty rok studiów, przeznaczony 
jest na pisanie pracy doktorskiej 
pod kierunkiem promotora. Zajęcia 
odbywają się w wyznaczone środy 
(teologia duchowości) oraz czwartki 
(teologia dogmatyczna i pastoralna).

Studia licencjackie Studia doktoranckie
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W ramach sTudium ducho-
Wości proWadzone są sTu-

dia z zakresu Teologii duchoWo-
ści. Mają one dwie formy:

studiów podyplomowych
Studium Otwartego

Warunkiem przyjęcia na studia po-
dyplomowe jest uzyskanie magiste-
rium z teologii lub jakiejkolwiek innej 
dziedziny. Natomiast studia w ra-
mach Studium Otwartego przezna-
czone dla osób dorosłych, niezależnie 
od wieku i wykształcenia. Zajęcia 
odbywają się w środy po południu.

W ramach Studium Liturgiczno-
-Biblijnego PWTW organizuje:

kursy biblijne

Lectio divina
Biblia w interpretacji Ojców Kościoła
„Piąta Ewangelia”. Spotkania  
z Ziemią Świętą
i inne

oraz kursy

Nadzwyczajnych Szafarzy  
Komunii Św. (www.szafarze.waw.pl)
lektorskie
animatorów liturgicznych
muzyki liturgicznej
fotografów kościelnych

Studium Duchowości Studium  
Liturgiczno-Biblijne

STudium To sTanoWi Ważny elemenT 
formacji permanenTnej księży 

z archidiecezji WarszaWskiej. Spo-
tkania dla księży od 2 do 4 roku 
kapłaństwa odbywają się 4 razy 
w roku (piątek i sobota). Kolejne 
lata formacji poświęcone są na-
stępującym dziedzinom: spowied-
nictwu, homiletyce, kierownictwu 
duchowemu, liturgice oraz teologii 
pastoralnej. Natomiast spotkania dla 
księży od 5 do 10 roku kapłaństwa 
odbywają się 2 razy w roku (piątek).

celem sTudium proBoszczoWskiego jesT 
przygoToWanie księży do podjęcia 

i pełnienia urzędu proBoszczoWskiego. 
Ukończenie studium stanowi waru-
nek konieczny otrzymania w przy-
szłości urzędu proboszcza. Studium 
przeznaczone jest dla księży po-
wyżej 14 roku kapłaństwa, którzy 
nie pełnią urzędu proboszcza.

Studium obejmuje zajęcia z pod-
stawowych dziedzin przydatnych 
w samodzielnym prowadzeniu 
parafii (zarządzanie osobą prawną, 
problematyka kanoniczna, pasto-
ralna, katechetyczna, liturgiczna).

Studium dla księży Studium 
proboszczowskie



31.

InsTyTuT szkolenia organisTóW przy-
goToWuje kandydaTóW do pracy orga-

nisToWskiej W kościele rzymsko-kaTolic-
kim. Nauka trwa 5 lat. Mogą ją podjąć 
także osoby uczące się gdzie indziej 
oraz pracujące. Absolwenci Instytutu 
otrzymują dyplom I, II lub III stopnia 
(w zależności od zaawansowania 
muzycznego i wykształcenia ogól-
nego), uprawniający do podjęcia 
pracy organistowskiej w Koście-
le rzymsko-katolickim w Polsce. 
W toku studiów w Instytucie pro-
wadzone są następujące zajęcia:

wykłady: liturgika, historia muzyki 
kościelnej, organoznawstwo, formy 
muzyczne, prawodawstwo muzyki 
kościelnej, zasady muzyki, zasady 
śpiewu gregoriańskiego, harmo-
nia, harmonia modalna, metodyka 
prowadzenia zespołów wokalnych; 

lekcje indywidualne: gra na for-
tepianie, gra na organach, emisja 
głosu, harmonizacja pieśni kościel-
nych, improwizacja organowa; 

ćwiczenia wspólne: śpiew litur-
giczny, kształcenie słuchu, solfeż 
gregoriański, cheironomia, ćwi-
czenia z harmonii, harmonizacja 
pieśni modalnych, dyrygentura 
chóralna, ćwiczenia z metodyki, 
pieśń kościelna, kontrapunkt. 

www.iso.mkw.pl

celem szkoły noWej eWangelizacji 
pWTW jesT formacja ludzi, kTó-

rzy W prosTy i prakTyczny sposóB Będą 
umieli głosić kerygmaT, czyli głóWne 
praWdy chrześcijańskiej Wiary. Spo-
śród nich najważniejszą jest prze-
powiadanie osoby Jezusa Chrystusa 
jako Jedynego Zbawiciela i Pana.

Szkoła Nowej Ewangelizacji PWTW 
stawia sobie za cel przygotowanie 
ludzi do takiego głoszenia, które nie 
polega na nakłanianiu innych do wła-
snych przekonań, ale daje propozycję 
wiary, szanując wolny wybór czło-
wieka. Szczególna uwaga zostanie 
skupiona na umiejętności prowadze-
nia dialogu z osobami niewierzącymi.

Zajęcia prowadzone w ramach 
Szkoły Nowej Ewangelizacji PWTW 
będą obejmować zarówno zagad-
nienia teoretyczne (teologiczne, 
biblijne, liturgiczne, z duchowo-
ści), jak i praktyczne (metody 
i narzędzia ewangelizacji).

Instytut Szkolenia 
Organistów

Szkoła Nowej 
Ewangelizacji
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Papieski Wydział Teologiczny W WarszaWie Wydaje sWoje puBlikacje W 3 
seriach: WarszaWskie sTudia Teologiczne – rozpraWy naukoWe (8 

TomóW), podręczniki (8 TomóW) oraz pomoce naukoWe (2 Tomy).

ks. Józef Warzeszak

Człowiek  
w obliczu Boga  
i pośród  
stworzenia

Warszawa 2005

ks. Józef Warzeszak

Bóg Jedyny w 
Trójcy Osób

Warszawa 2006

ks. Dariusz Bartoszewicz

Introdukcja 
biblijna

Warszawa 2007

ks. Andrzej Santorski

Dar łaski

Warszawa 2011

Publikacje PWTW

ks. Stanisław Warzeszak

Etyka odpowiedzial-
ności za życie

Warszawa 2008

ks. Józef Warzeszak

Tajemica  
Eucharystii

Warszawa 2005
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ks. Dariusz K. 
Bartoszewicz

Instytucje biblijne

Warszawa 2003

ks. Wojciech Bartkowicz

Wolność jako  
problem graniczny  
filozofii i teoogii

Warszawa 2004

ks. Stanisław Warzeszak

Etyka odpowiedzial-
ności za życie

Warszawa 2003

ks. rafał czekalski

Personalistyczne 
podstawy  
wychowania

Warszawa 2009

ks. Krzysztof Bardski

Lektyka  
Salomona

Warszawa 2011

Izabela Smentek

Eschatologia 
trynitarna

Warszawa 2012

ks. piotr Walendzik

Miejsce liturgii w nauczaniu  
pasterskim kard. Stefana  
wyszyńskiego

Warszawa 2012

ks. Maciej Arkuszyński

Wzór życia  
chrześcijańskiego

Warszawa 2009

ks. Krzysztof Bardski

Słowo oczyma 
Gołębicy

Warszawa 2007
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Papieski Wydział TeologicznyW War-
szaWie Wydaje Własne pismo na-

ukoWe noszące TyTuł „WarszaWskie 
sTudia Teologiczne”. Jego pierwszy 
numer ukazał się w roku akademic-
kim 1982/83. Pismo zostało pod-
dane parametryzacji, dzięki czemu 
znalazło się w wykazie czasopism 
naukowych Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, gdzie 
przyznano mu 6 punktów. Dotych-
czas ukazało się 25 tomów „War-
szawskich Studiów Teologicznych”.

WarszaWskie ToWarzysTWo 
Teologiczne zosTało poWołane 

z inspiracji ks. kard. Józefa Glempa 
Prymasa Polski w dniu 9 grudnia 
1997 r. Składa się z Zarządu i człon-
ków rzeczywistych, należących do 5 
sekcji zrzeszających przedstawicieli 
różnych dyscyplin nauk kościelnych. 
Członkiem rzeczywistym Towarzy-
stwa może zostać każdy, kto posiada 
przynajmniej doktorat z teologii, 
filozofii chrześcijańskiej, prawa 
kanonicznego lub katolickiej nauki 
społecznej. Towarzystwo działa 
na mocy statutów zatwierdzonych 
przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Warszawskie Towarzystwo Teolo-
giczne podejmuje działalność nauko-
wo-badawczą, dydaktyczną i wydaw-
niczą. Organizuje sesje naukowe dla 
członków Towarzystwa, studentów 
oraz wszystkich zainteresowanych 
zgłębianiem treści nauk kościelnych. 
Sesje te mają charakter plenar-
nych debat oraz badań naukowych 
w zakresie poszczególnych sekcji.

Wielu członków Warszawskie-
go Towarzystwa Teologiczne-
go wywodzi się spośród grona 
pracowników naukowo-dydak-
tycznych Papieskiego Wydziału 
Teologicznego w Warszawie. 

Warszawskie Studia 
Teologiczne

Warszawskie 
Towarzystwo Teologiczne 
im. bł. ks. romana 
Archutowskiego



pApieSKi WYDZiAŁ teOLOGicZNY 
W WARSZAWIE  
Sekcja św. Jana chrzciciela

ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa
www.pwtw.pl

SEKRETARIAT

kierownik: 
mgr Gertruda LIPIŃSKA

Maria PULCYN

tel./faks 22 869 98 90, 22 56 10 134
sekretariat@pwtw.pl

Sekretariat czynny jest we wtorki i 
piątki w godz. 9.00-13.00;  
w środy 9.00–20.00; w czwart-
ki 9.00.00-18.00; w soboty, 
w które odbywają się zaję-
cia w godz. 8.30-20.00.

BIBLIOTEKA

biblioteka@pwtw.pl
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