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W dniach 21-23 września 2015 roku miało miejsce doroczne spotkanie sekcji Patry-
stycznej przy komisji ds. nauki katolickiej konferencji episkopatu Polski. odbyło się 
ono w archidiecezjalnym seminarium duchownym w częstochowie, a głównym jego 
organizatorem był ks. dr Mariusz terka. spotkanie łączyło w sobie sympozjum na temat: 
„kobieta w historii zbawienia według ojców kościoła” oraz uroczystość wręczenia księ-
gi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Franciszkowi drączkowskiemu z katolickiego uniwer-
sytetu lubelskiego Jana Pawła ii.

nieoficjalnie zjazd rozpoczął się w poniedziałek, 21 września, podczas kolacji. 
część uczestników wzięła udział w apelu o godz. 21.00 w kaplicy cudownego obra-
zu na Jasnej górze. Pierwszy dzień obrad (22 września, wtorek) zgromadził wszyst-
kich najpierw na Mszy Świętej, której przewodniczył abp dr Wacław depo, metropolita 
częstochowski. Pierwsza część sesji przedpołudniowej rozpoczęła się o godz. 9.00. Po 
powitaniu wszystkich Prezes sekcji Patrystycznej, ks. prof. dr hab. Mariusz szram, po-
prosił o przewodniczenie obradom ks. prof. dr. hab. Bogdana częsza z uniwersytetu im. 
adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie tej części spotkania swoje referaty wygłosili:  
1) ks. dr hab. Waldemar turek (rzym) – Niektóre postacie kobiet ze Starego Testamentu 
ukazane w kontekście trudności wspólnoty korynckiej. Exempla w interpretacji „Prima 
Clementis”; 2) o. dr stanisław Łucarz sJ (kraków) – Kobieta i jej rola w historii zbawienia 
według Klemensa Aleksandryjskiego; 3) ks. dr Jerzy duda (siedlce) – „Grzech” Maryi  
w nauczaniu Orygenesa; 4) ks. dr Mirosław Mejzner sac (Warszawa) – Fizjologia i roz-
rodczość kobiety u Metodego z Olimpu; 5) ks. dr hab. leszek Misiarczyk, prof. uksW 
(Warszawa) – Kobieta jako pokusa dla mnicha według Ewagriusza z Pontu. tę część za-
kończyła dyskusja i przerwa na kawę. W dalszym ciągu przedpołudniowego spotkania 
uczestnicy mogli wysłuchać następujących wystąpień: 1) bp. dr. hab. Piotra turzyńskiego 
(lublin-radom) – Istotne elementy duchowości Matek Pustyni; 2) ks. dr. dariusza za-
lewskiego (ełk) – Kobiety u Tertuliana w kontekście historii zbawienia; 3) dr Magdaleny  
Jóźwiak (Wrocław) – Kobieta u św. Hieronima; 4) ks. prof. dr. hab. Marka starowiey-
skiego (Warszawa) – Mariologia Ojców Kościoła. Powyższe przedłożenia zakończyła 
przerwa obiadowa, dyskusję zaś, ze względu na konieczność zachowania ram czasowych, 
przeniesiono na godziny popołudniowe.

o godz. 15.30 rozpoczęła się uroczystość wręczenia księgi Jubileuszowej (okolicz-
nościowego tomu „Vox Patrum”) ks. prof. dr. hab. Franciszkowi drączkowskiemu. Po 
wprowadzeniu ks. prof. dr. hab. Mariusza szrama, Prezesa sekcji Patrystycznej, życiorys 
Jubilata oraz osiągnięcia naukowe przedstawił ks. dr Marcin Wysocki (lublin). lauda-
cję wygłosił prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-szyszkowski (Warszawa). następnie Jubilatowi  
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wręczono księgę Jubileuszową, zaś swoje gratulacje i podziękowania pod adresem  
ks. prof. drączkowskiego wyrazili przedstawiciele różnych ośrodków naukowych oraz 
przyjaciele i uczniowie Jubilata. Po przerwie na kawę wznowiono obrady, tym razem 
pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Bogdana czyżewskiego (Poznań). W czasie tej sesji 
najpierw zabrał głos prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-szyszkowski (Warszawa), wygłaszając 
referat pt. Żywot Pawła Pustelnika z XVII wieku. nadmienić należy, że prelegent zasko-
czył zebranych, wygłaszając swój referat w całości w języku łacińskim. Po jego przedło-
żeniu miała miejsce dyskusja obejmująca zarówno referaty drugiej części sesji przedpo-
łudniowej, jak i wystąpienie prof. Wojtczak-szyszkowskiego. następnie miały miejsce 
prezentacje doktorskie w następującym porządku: 1) dr anna kazimierczak-kucharska 
(Warszawa) – Elementy życia filozoficznego w monastycyzmie wczesnochrześcijańskim 
od jego początków do VI wieku; 2) ks. dr krzysztof kaoka (elbląg) – Aretologia Dydy-
ma Aleksandryjskiego; 3) o. dr Wojciech Prus oP (Poznań) – Spór o „Ecclesia sancta”  
w Afryce Północnej na przełomie IV i V wieku; 4) ks. dr Michał krawczyk (radom) – Ka-
płan – formacja i posługa w świetle epistolografii św. Ambrożego i św. Paulina z Noli;  
5) o. dr Maksymilian nawara osB (lubiń) – Teologiczna interpretacja raju w dziełach 
świętego Efrema Syryjczyka oraz jej aplikacja w liturgicznych hymnach Kościołów trady-
cji syryjskich w Indiach. Prezentacje zakończyła dyskusja, po której uczestnicy udali się 
na kolację. o godz. 20.00 miał miejsce raut połączony z prezentacją nowości wydawni-
czych, zapowiedziami konferencji i planów naukowych, publikacji etc.

drugi dzień obrad rozpoczęła eucharystia pod przewodnictwem ks. prof. dr. hab. 
Franciszka drączkowskiego, który w homilii wskazał na wartość wdzięczności za po-
siadane talenty i uzdolnienia, którymi służy się kościołowi. o godz. 9.00 rozpoczęła się 
pierwsza część sesji przedpołudniowej, której przewodniczył ks. prof. dr hab. norbert 
Widok z opola. swoje referaty bądź komunikaty wygłosili: 1) dr karolina kochańczyk-
Bonińska (Warszawa) – „Nie będzie mężczyzny ani kobiety” – „kłopotliwa” interpretacja 
Maksyma Wyznawcy; 2) dr Jolanta dybała (Warszawa) – Wdowy u Jana Chryzostoma;  
3) ks. dr hab. tadeusz kołosowski, prof. uksW (Warszawa) – „Mulier salvabitur per filio 
rum generationem” (1 Tm 2,15) w interpretacji łacińskich Ojców Kościoła; 4) s. dr Marta 
ziółkowska (lublin) – Kobieta w epistolografii Paulina z Noli; 5) ks. dr Janusz lewan-
dowicz (Łódź) – Mniszki w korespondencji św. Grzegorza Wielkiego. Pierwszą część za-
mknęła dyskusja. Po przerwie na kawę wznowiono obrady. Przed audytorium wystąpili: 
1) ks. dr adam Wilczyński (kielce) – Symbolika kobieca w pismach Grzegorza Wielkiego; 
2) o. dr szymon hiżycki osB (tyniec) – Mniszki egipskie w hagiografii greckiej i kop-
tyjskiej IV-IX w.; 3) ks. dr hab. andrzej uciecha (katowice) – Imię attâ [kobieta] znaczy 
merita [przybycie], zbliżenie, zjednoczenie i obcowanie małżeńskie. Ewa w komentarzu 
Iszodada z Merw do Księgi Rodzaju. druga część obrad również zakończyła się dyskusją. 
następnie głos zabrał ks. prof. dr hab. Mariusz szram, Prezes sekcji Patrystycznej, który 
podsumował i zakończył obrady, żegnając uczestników i zapraszając za rok.


