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Dnia 6 lipca 2001 roku członek Towarzystwa, ks. dr hab. Jerzy 
B a g r o w i c z ,  uzyskał tytuł naukowy profesora w zakresie nauk hu
manistycznych.

Ks. Jerzy Bagrowicz (ur. 1938 r.) ukończył Wyższe Seminarium Duchow
ne we Włocławku (1956-1962). W latach 1965-1969 odbył specjalistyczne stu
dia z zakresu katechetyki i pedagogiki religii na KUL-u, gdzie doktoryzował 
się w 1970 r. Od 1969 r. wykłada katechetykę i pedagogikę w WSD we Wło
cławku. W latach 1972-1973 przebywał na stypendium naukowym w Instytu
cie Katolickim w Paryżu. Od 1978 do 1997 r. był redaktorem naczelnym 
czasopisma „Ateneum Kapłańskie”. Habilitował się w 1993 r. w ATK w War
szawie, gdzie następnie pracował na stawisku profesora nadzwyczajnego bę
dąc kierownikiem Katedry Katechetyki Fundamentalnej. Od 1996 r. jest 
profesorem w Inst. Pedagogiki UMK w Toruniu, pełniąc funkcję kierownika 
Zakładu Edukacji Chrześcijańskiej. Jest założycielem i redaktorem czasopi
sma naukowego „Paedagogia Christiana”.

Wśród licznych funkcji naukowych i dydaktycznych księdza profesora 
należy wymienić: 1) jest konsultorem Rady Episkopatu Polski do spraw Dia
logu Religijnego i sekretarzem Komitetu do spraw Dialogu z Niewierzącymi, 
2) w 1999 r. został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej do grona 
członków Rady Programowej Centralnej Komisji Edukacyjnej, 3) od 1 stycz
nia 2001 r. jest pełnomocnikiem Rektora UMK w Toruniu do spraw organizacji 
Wydziału Teologicznego w tym uniwersytecie.

Dorobek naukowy ks. prof. Jerzego Bagrowicza jest bardzo bogaty pod 
względem merytorycznym i dydaktycznym oraz cechuje go interdyscyplinar
ność. Składają się na niego: trzy pozycje książkowe, 11 współautorskich 
podręczników metodycznych, około 90 artykułów naukowych w pracach zbio
rowych lub w periodykach profesjonalnych, liczne artykuły popularne, recen
zje i sprawozdania. Bierze czynny udział oraz wygłasza referaty w licznych 
sympozjach naukowych w kraju i za granicą. Jest cenionym promotorem oraz 
recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Problematyka naukowo-badawcza ks. prof. Bagrowicza koncentruje się 
wokół takich zagadnień: 1) dzieje katechetyki i religijnej myśli pedagogicznej, 
2) pedagogiczne aspekty procesu nauczania religii, 3) polityka oświatowa 
w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, 4) rola mediów w wycho
waniu i ewangelizacji, 5) formacja katechetów jako przewodników duchowych 
oraz ich oddziaływań wychowawczych, 6) korzenie chrześcijańskiej pedago
giki oraz wychowawcze wartości wiary, 7) wkład pedagogiki chrześcijańskiej 
w wychowaniu młodzieży, 8) duchowe dziedzictwo chrześcijan i jego rola
w dialogu z judaizmem. , ,° J ks. Ireneusz Werbinski
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