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Bieżący zeszyt „Studia Theologica Varsaviemsia” Wydział
Ceologiczny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie skłala w dowód uznania i wdzięczności, a z najlepszymi życzeniani na przyszłość swemu wieloletniemu Profesorowi i Dziekaiowi, księdzu Stanisławowi G r z y b k o w i , w 70-tą rocznicę
rego urodzin.
Urodzony w 1915 roku w Lipnicy Murowanej, w ziemi Boheńskiej ks. prof. S. Grzybek ukończył gimnazjum w sąsia
dującym z Lipnicą Brzesku, a następnie Częstochowskie Seninarium Duchowne w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyął w r. 1938 i w tym sam ym rak u uzyskał na Wydziale Telogicznym U niw ersytetu Jagiellońskiego stopień m agistra telogii. W czasie w ojny pracuje jako duszpasterz w swojej dieezji. W r. 1945 zostaje przeniesiony do Krakowa i mianowa.y asystentem na Wydziale Teologicznym UJ. W r. 1949 uzykuje stopień doktora teologii na podstawie rozpraw y pt. Księa Estery. W stęp historyczny, przekład i kom entarz, a w r.
952 habilituje się na tymże Wydziale przedstawiając pracę pt.
lekonstrukcja tekstu Pieśni Debory na podstawie Sdz 4, 5.
fominaeję na docenta otrzym ał w r. 1954.
Na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej
raeował od początku jej istnienia, tj. od r. 1954 do czasu
we go przejścia na em eryturę w r. 1981, z przerw ą w latach
956—1963. Tu też otrzym ał nominację na profesora nadzwyzajnego (1971) i na profesora zwyczajnego (1980).
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Przez wszystkie lata swojej pracy na Akademii ks. prof.
Grzybek kierował katedrą teologii biblijnej. Plonem pracy
dydaktycznej były liczne prace m agisterskie i 15 prac dok
torskich napisanych pod jego kierunkiem.
Opublikowany dorobek naukow y ks. prof. Grzybka obejm u
je ponad dwieście pozycji — książek, artykułów, komentarzy,
recenzji, komunikatów. Wśród nich — przekłady i kom enta
rze do ksiąg biblijnych: Hioba, Estery, Ju d yty i Tobiasza,
artykuły z zakresu egzegezy ksiąg Starego Testam entu, teo
logii i herm eneutyki biblijnej, dwa zbiory homilii Wierzcie
w Ewangelię i wespół z innym i autoram i komentarze do co
dziennych czytań liturgicznych pt. Biblia na co dzień. Jedno
cześnie prowadzi pracę redakcyjną i wydawniczą. Przez 25 lat
był redaktorem naczelnym „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego”,
od r. 1965 kieruje Sekcją Wydawniczą Polskiego Towarzystwa
Teologicznego w Krakowie. Był inicjatorem i redaktorem wie
lu publikacji zbiorowych.
Niezaprzeczalne są także zasługi ks. prof. Grzybka na polu
organizacyjnym. Przez jedną kadencję pełnił obowiązki pro
dziekana naszego W ydziału (1966— 1969), a przez trzy kaden
cje — funkcje dziekana (1969—1978). Jego działalność na
tych stanowiskach cechowała widoczna życzliwość w stosun
ku do każdego z pracowników i studentów i troska o praw 
dziwie koleżeńską atmosferę na Wydziale.
Z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. dm hab. Stanisława
Grzybka Jego koledzy i uczniowie z Akademii Teologii K a
tolickiej w Warszawie składają Mu w serdecznym upominku
zamieszczone w tym zeszycie Studiów swoje prace, życząc
swemu Koledze i Przyjacielowi, Profesorowi i Dziekanowi
wiele jeszcze lat owocnej działalności naukowej.
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