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Adam Wojtczak OMI – doktorem habilitowanym 

Dnia 9 grudnia 2010 r. Rada Naukowa Wydziału Teologicznego 
UAM w Poznaniu po zakończeniu odpowiedniego przewodu i odbyciu 
kolokwium nadała o. Adamowi Wojtczakowi, członkowi zwyczajnemu 
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, stopień doktora habilitowane-
go nauk teologicznych z zakresu dogmatyki. Ojciec Adam uzyskał ten sto-
pień w wyniku imponującego dorobku naukowego zawartego w ponad 
30 artykułach z zakresu teologii dogmatycznej oraz kilku książek, z któ-
rych najważniejsza, ta habilitacyjna nosi tytuł: Matka i Królowa. Ku inte-
gralnemu i pogłębionemu rozumieniu tytułów maryjnych, Poznań 2009, 
ss. 460.  Tym samym o. Adam stał się kolejnym, już ósmym w Prowin-
cji Oblatów samodzielnym pracownikiem naukowym.

Ojciec Adam Wojtczak jest od wielu lat współpracownikiem kwar-
talnika „Salvatoris Mater” i Centrum Formacji Maryjnej w Licheniu. 

(jk)

Maryja w dialogu ekumenicznym 
– sympozjum w Poznaniu

15 kwietnia 2011 r. odbyła się w Poznaniu konferencja naukowa 
„Maryja w dialogu ekumenicznym między Wschodem a Zachodem”. 
Spotkanie zorganizował Zakład Teologii Fundamentalnej i Ekumeni-
zmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Kierownikiem Zakładu jest o. prof. UAM dr hab. Bogu-
sław Kochaniewicz OP.

W czasie konferencji podjęto następujące zagadnienia: „Filozofia 
a ekumenizm” – prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachewicz (Poznań), „Ob-
jawienie w dialogu ekumenicznym między Wschodem a Zachodem” – ks. 
prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław), „Pojęcie dogmatu w dia-
logu katolicko-prawosławnym. Podobieństwa i różnice” – ks. prof. dr 
hab. Zygfryd Glaeser (UO Opole), „Pojęcie Tradycji w dialogu ekume-
nicznym” – ks. dr Paweł Borto (WSD Kielce), „Antropologiczna wizja 
człowieka w dialogu ekumenicznym” – ks. prof. US dr hab. Janusz Bu-
jak  (Szczecin), „Dokumenty z Dombes i Seattle. Metodologiczne im-
plikacje dla mariologii katolickiej” – dr Ryszard Obarski (Kielce), „Po-
średnictwo Maryi w Duchu Świętym a dialog ekumeniczny” – o. prof. 
UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv (Warszawa), „Nowa per-
spektywa dialogu: Per Ecclesiam ad Mariam” – o. prof. UAM dr hab. Bo-


