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WPROWADZENIE 
 
Zgodnie ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, „ofi-

cjalnym periodykiem Stowarzyszenia jest rocznik o charakterze naukowym pt. 
«Duchowość w Polsce»” (art. 11, ust. 2). Powstał on na bazie zainicjowanej 
przeze mnie w 1993 roku serii wydawniczej pod tym samym tytułem, w ramach 
której ukazało się dziesięć tomów w formacie A 5, każdy pod własnym tytułem 
odpowiednio do treści składających się nań artykułów. Także szata graficzna 
każdego z tych tomów jest różna — od monochromatycznej do wielobarwnej.  
W większości są to prace zbiorowe z udziałem niemal wyłącznie członków ów-
czesnej Sekcji Duchowości Teologów Polskich. Jedynie pierwszy tom jest pracą 
współautorską moją i ks. prof. Waleriana Słomki oraz tom ósmy w całości opra-
cowany przeze mnie. Tom czwarty, to zbiór dokumentów Kościoła na temat in-
stytutów świeckich. Dopełniają go artykuły będące pokłosiem sympozjum po-
święconego tej tematyce. W drugim wydaniu tego zbioru, zmienionym i posze-
rzonym (tom dziewiąty), opuszczono ten rodzaj komentarzy. 

Wydany rok temu tom 11 z serii „Duchowość w Polsce” jst przejściowy. Od 
poprzednich tomów różni się nie tylko formatem B 5, przyjętym w odniesieniu 
do rozpraw naukowych, ale także jednolitą okładką, na której jest logo Stowarzy-
szenia wpisane w kontur Polski. Ta nowa szata graficzna, przy ewentualnej 
zmianie koloru tła, ma być stałym elementem rozpoznawczym rocznika. 

Niebawem po wydrukowaniu 11. tomu „Duchowość w Polsce” Narodowy 
Ośrodek ISSN przy Bibliotece Narodowej w Warszawie przyznał naszej publika-
cji numer ISSN 2081-4674 (International Standard Serial Number). Warto nad-
mienić, że Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego 
w postaci ośmiocyfrowego niepowtarzalnego identyfikatora wydawnictw ciągłych, 
opracowany w 1971 roku, w Polsce stosowany jest od 1977 roku. W związku 
z przyznaniem naszej publikacji numeru ISSN, od tej chwili jest ona w pełnym 
tego słowa znaczeniu wydawnictwem ciągłym (periodykiem). W związku z tym 
zmienia się sposób numeracji, a tym samym opis bibliograficzny.  

Naukowy charakter rocznika gwarantuje nie tylko odpowiedni dobór zgła-
szanych materiałów, jakiego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, ale także powo-
ływane przez niego grono pięciu recenzentów, reprezentujących różne ośrodki 
naukowe w kraju. Zgodnie z przyjętymi standardami, w przypisach podane zosta-
ły biogramy poszczególnych autorów, zaś na końcu każdego artykułu — stresz-
czenie w jednym z języków kongresowych. 
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Bieżący, 12. tom zawiera 21 artykułów, 3 sprawozdania i 2 recenzje. Na 
szczególną uwagę zasługują publikacje w drugiej sekcji pt. „Polska teologia du-
chowości”. Jest to bowiem zbiór 12 odczytów, wygłoszonych podczas doroczne-
go Zjazdu Teologów Duchowości. Odbył się on w dniach 4-5 VI 2010 roku 
w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej „Emaus”, położo-
nym w uroczym zakolu Pilicy, w miejscowości Turno-Brzeźce koło Białobrze-
gów Radomskich. W ramach tego Zjazdu zorganizowano dwudniowe ogólnopol-
skie sympozjum nt. „Polska teologia duchowości. Próba bilansu i perspektywy”. 
U początków działalności Stowarzyszenia jest bowiem rzeczą konieczną podjęcie 
pogłębionej refleksji nad jakością uprawianej dotychczas teologii duchowości 
w Polsce oraz próba wytyczenia kierunków na przyszłość. Z pewnością temat nie 
został wyczerpany, a jedynie zasygnalizowany. Tym bardziej więc wydaje się, że 
podany tu materiał powinien stanowić lekturę obowiązkową zarówno dla studen-
tów i doktorantów teologii duchowości, jak również wykładowców. Zawiera bo-
wiem cenne wskazania metodologiczne oraz inspiruje do dalszych dyskusji i po-
szukiwań. 

Oprócz kompletu materiałów z sympozjum, czytelnik znajdzie kilka interesu-
jących artykułów na różne tematy z zakresu duchowości. W części sprawozdaw-
czej zamieszczone zostały informacje o przebiegu wspomnianego Zjazdu Teolo-
gów Duchowości z dość bogatą dokumentacją fotograficzną, jak również zwięzła 
relacja z udziału przedstawicieli naszego Stowarzyszenia w VIII Kongresie Teo-
logów Polskich w Poznaniu w dniach 13-16 IX 2010 roku. Ponadto po raz pierw-
szy została podana do publicznej wiadomości pełna lista aktualnych członków 
Stowarzyszenia (stan na 15 XI 2010), których z pewnością będzie przybywać. 

Jak widać, rocznik „Duchowość w Polsce”, choć dopiero stawia pierwsze 
kroki, już pełni funkcję informacji merytorycznej, bezpośrednio służącej pracy 
naukowo-badawczej, a także informacji organizacyjnej. W ten sposób realizowa-
ny jest podstawowy cel naszego Stowarzyszenia. Według Statutu, jest to prowa-
dzenie badań w dziedzinie duchowości, promowanie i popularyzowanie wiedzy 
w zakresie duchowości katolickiej, a także integrowanie środowiska teologów 
duchowości w Polsce i koordynowanie współpracy teologów duchowości z tymi, 
którzy zajmują się formacją duchową (por. art. 8).  
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